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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ, DE
DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti, 4 aprilie 2018
Nr. 4c-11/90/20.02.2018
Pl-x 597/2017

RAPORT
asupra
propunerii legislative pentru modificarea 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. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările
ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă pentru
modificarea 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 19 februarie 2018, înregistrată cu nr.
4c-11/90 din 20 februarie 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.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.176/2010, pentru modificarea şi completarea
Legii nr.144/2007, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, în sensul prevederii unui termen de

prescripţie pentru “faptele săvârşite de persoanele aflate în exercitarea demnităţilor publice sau funcţiilor publice ce
determină existenţa conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate”.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri, conform adresei cu nr.92 din 13
februarie 2018.
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat favorabil propunerea
legislativă, cu majoritate de voturi, în şedinţa din ziua de 27 februarie 2018, conform adresei cu nr. 4c-5/62/2018.
Guvernul României nu a transmis un punct de vedere referitor la această iniţiativă legislativă. Termenul pentru
depunerea punctului de vedere a fost data de 14 februarie 2018.
În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările
ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa legislativă în şedinţele din zilele de 26
martie

i 4 aprilie 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 propunerii legislative pentru modificarea 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 amendamentele admise din Anexa nr.1 şi amendamentele respinse din Anexa nr.2, anexe care fac parte
integrantă din prezentul raport.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Eugen NICOLICEA

Alina-Elena TĂNĂSESCU
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Anexa nr.1
AMENDAMENTE ADMISE
Nr.
crt.
1.

Text
propunere legislativă

Motivarea
amendamentelor

Text propus de Comisie

(autorul amendamentului)
LEGE pentru modificarea Legii LEGE pentru completarea art.25 din Având în vedere că intervenţia
legislativă este una de completare, şi
nr.176/2010 privind integritatea în Legea nr.176/2010 privind integritatea
nu de modificare, expresia “pentru
exercitarea funcţiilor şi demnităţilor în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor modificarea” se va înlocui cu
sintagma “pentru completarea”.
pentru
modificarea
şi
publice,
pentru
modificarea
şi publice,
completarea Legii nr.144/2007 privind completarea Legii nr.144/2007 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Agenţiei
precum

Naţionale
şi

pentru

de

Integritate, Agenţiei

modificarea

completarea altor acte normative

şi precum

Naţionale
şi

pentru

de

Integritate,

modificarea

şi

completarea altor acte normative

Aprobat:
Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi
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Nr.
crt.
2.

Text
propunere legislativă

Motivarea
amendamentelor

Text propus de Comisie

(autorul amendamentului)
introductivă
trebuie
Articol unic: Legea nr. 176/2010 Articol unic. – După alineatul (4) al Partea
reformulată pentru un spor de rigoare
privind integritatea în exercitarea articolului 25 din Legea nr.176/2010
normativă.
funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru privind integritatea în exercitarea
modificarea şi completarea Legii nr. funcţiilor
144/2007

înfiinţarea, pentru

privind

şi

demnităţilor

modificarea

şi

publice,

completarea

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

al

02.9.2010,

621

din acte normative, publicată în Monitorul

modificările

şi Oficial al României, Partea I, nr.621

României
cu

nr.

completările ulterioare, se modifică din 2 septembrie 2010, cu modificările
după cum urmează:

ulterioare,
alineat,

se

introduce

alin.(5),

cu

un

nou

următorul

cuprins:”
Aprobat:
Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi
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Nr.
crt.
3.

Text
propunere legislativă
Art.

25

se

completează

(autorul amendamentului)
prin Se elimină. (Partea introductivă)

introducerea unui nou alineat, alin.
(5), care va avea următorul conţinut:
Faptele săvârşite de persoanele aflate în
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.”

Motivarea
amendamentelor

Text propus de Comisie

(5) Faptele săvârşite de persoanele
încadrate la categoriile prevăzute la
art.1, aflate în exercitarea demnităţilor
publice

sau

funcţiilor

publice

ce

determină existenţa conflictului de
interese sau a stării de incompatibilitate
se prescriu în termenul general de 3
ani de la data săvârşirii lor, în
conformitate cu art. 2517 din Legea
nr.287/2009
republicată,

privind
cu

Codul

civil,

modificările

ulterioare.
Autor amendament:
deputat Eugen NICOLICEA
Aprobat:
Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi

“Norma propusă pentru art.25 alin.(5)
trebuie reformulată, întrucât instituţia
prescripţiei extinctive vizează răspunderea
persoanelor care au săvârşit anumite fapte,
iar nu faptele respective, astfel cum rezultă
din textul propus.”
“Referitor la soluţia legislativă propusă,
precizăm că fapta săvârşită cu încălcarea
prevederilor legale privind conflictul de
interese sau starea de incompatibilitate
poate constitui, după caz, potrivit art.25
alin.(1) şi (3) din Legea nr.176/2010,
coroborate cu art.301 din Codul penal,
abatere disciplinară sau infracţiune, fiindui aplicabile dispoziţiile referitoare la
prescripţie specifice formei de răspundere
incidente şi categoriilor de funcţii publice.
În acest context, textul propus trebuie să
clarifice expres raportul dintre această
normă
şi
normele
speciale
care
reglementează prescripţia răspunderii
incidente în cazul încălcării dispoziţiilor
legale referitoare la conflictul de interese şi
la starea de incompatibilitate. În acest fel,
se asigură caracterul previzibil al normei şi
aplicarea corectă a acesteia.”

Consiliul Legislativ
Aviz nr.92/13.02.2018
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Anexa nr.2
AMENDAMENTE RESPINSE
Nr.
crt.

Text
propunere legislativă

Amendament respins

Motivarea
amendamentelor

(autorul amendamentului)
1.

Art.

25

se

completează

prin Art. 25 alin. (5) - Faptele săvârşite de
introducerea unui nou alineat, alin. persoanele aflate în exercitarea
demnităţilor publice sau funcţiilor
(5), care va avea următorul conţinut:
publice
ce
determină
existenţa
Faptele săvârşite de persoanele aflate în conflictului de interese sau a stării de
exercitarea demnităţilor publice sau incompatibilitate se prescriu în termen
de 6 ani de la data săvârşirii lor.
funcţiilor publice ce determină existenţa
conflictului de interese sau a stării de Autor amendament:
incompatibilitate se prescriu în termen deputat Stelian Ion
de 3 ani de la data săvârşirii lor.”

2.

Art.25 se completează cu un nou
alineat, alin.(6), cu următorul cuprins:
(6) Dispoziţiile din Codul civil
referitoare la cauzele de suspendare şi
întrerupere a cursului prescripţiei
extinctive
se
aplică
în
mod
corespunzător.
Autor amendament:
deputat Stelian Ion
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