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                 Vă înaintăm alăturat RAPORTUL asupra Legii pentru completarea Legii 
nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru 
modificarea şi completarea altor acte normative.  
                  În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Nicușor HALICI 

 
 

 

Bucureşti, 18.12.2018 
    Nr. 4c-11/90/2018



 2

 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, DE 

 DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 

               Bucureşti, 18.12.2018 
         Nr. 4c-11/90/2018 

            P.l.x 597/2017/2018 
                                                                                      

 
 

RAPORT 
asupra 

Legii pentru completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea 
funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative 

 
 
 
În temeiul dispoziţiilor art. 134 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, cu Legea pentru completarea Legii 
nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi 
completarea altor acte normative, trimisă cu adresa nr. Pl-x 597 din 17 decembrie 
2018, înregistrată cu nr.4c-11/90 din 17 decembrie 2018. 

Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(8) 
pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Senatul a adoptat inițiativa legislativă în data de 10 iulie 2019 în calitate de 
Cameră decizională. 

În data de 3 august 2018 a fost formulată sesizare de neconstituţionalitate 
formulată de către Președintele României. Curtea Constituţională a constatat prin 
Decizia nr. 682/2018  că legea criticată este neconstituțională. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de 
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disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa legislativă în şedinţa din data de                
18 decembrie 2018. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi la şedinţă 
conform listei de prezenţă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să 
propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, un raport de 
adoptare a Legii pentru completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în 
exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu 
amendamentul admis din Anexa care face parte integrantă din prezentul raport.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, Legea face parte din categoria legilor 
organice. 
 
             

 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Nicușor HALICI 

          SECRETAR, 
 

Aida – Cristina CĂRUCERU  

         
 
 
 
 
 

 
 



 
 

ANEXA: amendamente admise 
 
 

Nr.  
crt. 

Text trimis la promulgare Amendamente (punere în acord cu DCCR 
nr.682/2018) 

Motivare 

1.  Lege pentru completarea Legii nr.176/2010 
privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi 
demnităţilor publice, pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.144/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Integritate, precum şi pentru 
modificarea şi completarea altor acte normative 
 

Nemodificat  

2.  Articol unic.- La articolul 25 din Legea 
nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea 
funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi 
pentru modificarea şi completarea altor acte 
normative, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. nr.621 din 2 septembrie 2010, 
cu modificările şi completările ulterioare, după 
alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin.(5), 
cu următorul cuprins: 
 
 

Nemodificat  

3.  „(5) Faptele săvârşite de persoanele aflate în ”(5) - Răspunderea civilă sau  
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exercitarea demnităţilor publice sau funcţiilor 

publice ce determină existenţa conflictului de 

interese sau a stării de incompatibilitate se 

prescriu în termen de 3 ani de la data săvârşirii 

lor.”  
 
 

administrativă, disciplinară, pentru faptele 

care determină existenţa conflictului de 

interese sau a stării de incompatibilitate ale 

persoanelor  aflate în exercitarea demnităţilor 

publice sau funcţiilor publice este înlăturată, 

nemaiputând fi angajată în condiţiile 

depăşirii termenului general de prescripţie 

de 3 ani de la data săvârşirii lor, în 

conformitate cu art. 2.517 din Legea nr. 

287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare.” 

Autor: Grupul parlamentar PSD 

 

Pentru punerea în 
acord cu DCCR 
nr.682/2018 
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