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BIROULUI  PERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

              
 
                 Vă înaintăm alăturat RAPORTUL SUPLIMENTAR II asupra 
proiectului de 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, trimis spre dezbatere în fond, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
cu adresa nr. PL-x 63 din 17 februarie 2020.  
                  În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Nicuşor HALICI  
 
 

 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=136&cam=2&leg=2016�
florica.manole
Conf cu originalul
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, DE 

 DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 

Bucureşti, 09.06.2020 
Nr. 4c-13/107  
P.L.x 63/2020 

                                                     
 

     RAPORT SUPLIMENTAR II 
asupra proiectului de 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 
 
 

În temeiul dispoziţiilor art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, plenul Camerei Deputaților a decis trimiterea la Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi a proiectului de 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, trimis cu adresa nr. PL-x 63/2020.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa 
legislativă în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III –a din Constituţia României, 
republicată. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.91 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă prin avizul 
nr.949 din 15 noiembrie 2019. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil inițiativa legislativă prin 
avizul nr. 5557 din 29 octombrie 2019.  

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 
naționale a avizat favorabil inițiativa legislativă în ședința din 3 martie 2020, cu 
amendamente admise cuprinse în aviz.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii 
nr.176/2010, în sensul instituirii posibilităţii completării şi depunerii declaraţiilor de 
avere şi de interese „în format electronic, certificate cu semnătură electronică 
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calificată”. Potrivit proiectului, începând cu anul 2022, toate persoanele prevăzute la 
art.1 din Legea nr.176/2010 au obligaţia de a completa şi depune declaraţiile de avere 
şi de interese în format electronic. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice au examinat această iniţiativă 
legislativă prin mijloace electronice în ziua de 26 martie 2020. La şedinţa Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi deputaţii conform listei de prezenţă.  

În urma examinării iniţiativei legislative şi a documentelor anexate, 
membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, adoptarea proiectului de 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, în forma adoptată de Senat. Amendamentele respinse au fost redate în 
Anexa la raport. 

Membrii Comisiei juridice au examinat această iniţiativă legislativă prin 
mijloace electronice în ziua de 2 iunie 2020. La şedinţa Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi au fost prezenţi deputaţii conform listei de prezenţă.  

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu majoritate de 
voturi, menținerea raportului de adoptare a proiectului de 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, în forma adoptată de Senat. Amendamentele 
respinse sunt redate în Anexa la raport. 

Membrii Comisiei juridice au reexaminat această iniţiativă legislativă 
prin mijloace electronice în ziua de 9 iunie 2020. La şedinţa Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi au fost prezenţi deputaţii conform listei de prezenţă.  

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, întocmirea raportului de adoptare asupra proiectului de 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, cu amendamente admise 
redate în Anexa 1. Amendamentele respinse sunt redate în Anexa 2. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare.  

 
 

PREŞEDINTE 
Nicuşor HALICI 

          SECRETAR, 
Aida – Cristina CĂRUCERU 

   
Consilier, 
Roxana David



Anexa 1: amendamente admise 
 

Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisie 
(autorul amendamentului) 

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.- 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 ulterioare, se completează după 
cum urmează: 
 

Art.I. - După articolul 2 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, se introduce un nou articol, 
art.21

Autor: Comisia 
, cu următorul cuprins: 

 

Amendament de 
tehnică 
legislativă. 

3.  1. După articolul 2 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, 

„Art.21  .- (1) Până la data de 31 decembrie 
2021, persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) 
pct. 1-38 pot completa şi depune declaraţiile 
de avere şi de interese  şi în format electronic, 
certificate cu semnătură electronică calificată, 
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Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

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, se 
introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul 
cuprins: 
 „Art.21

iar acestea se trimit Agenţiei Naţionale de 
Integritate prin mijloace electronice de 
transmitere la distanţă. 
Autor: Comisia 
 
 

.- (1) Declaraţiile de avere şi de interese 
pot fi completate şi depuse şi în format electronic, 
certificate cu semnătură electronică calificată şi 
ulterior transmise Agenţiei Naţionale de 
Integritate prin mijloace electronice de transmitere 
la distanţă. 
 

4.  (2) Procedura de transmitere la distanţă a 
declaraţiilor de avere şi de interese, precum şi 
condiţiile în care aceasta se realizează se aprobă 
prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Integritate, în termen de 6 luni de la data 
publicării în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
 

(2) Procedura de transmitere la distanţă a 
declaraţiilor de avere şi de interese, precum şi 
condiţiile în care aceasta se realizează se 
aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Integritate. 
Autor: Comisia 
deputat Daniel Vasile - Grupul Parlamentar al 
Minorităților Naționale 
 

 

5.  (3) Începând cu anul 2022, toate persoanele 
prevăzute la art.1 au obligaţia de a completa şi 
depune declaraţiile de avere şi de interese în format 
electronic. 
 

(3) Începând cu 1 ianuarie 2022, persoanele 
prevăzute la art.1 alin. (1), cu excepţia celor 
prevăzute la art. 1 alin. (1) pct.39, au 
obligaţia de a completa şi depune declaraţiile 
de avere şi de interese în format electronic. 
Autor: Comisia  
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Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

6.  (5) Declaraţiile depuse în format electronic au 
acelaşi regim ca cele depuse în format hârtie, fiind 
transmise aceloraşi persoane şi entităţi, urmând ca 
acestea să deruleze procedurile prevăzute de lege.” 
 

(4) Nemodificat 
 

 

7.   Art.II. - Ordinul preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Integritate prevăzut la art.21

CL - Semnalăm că norma 
din finalul art.2

 
alin.(2) din Legea nr. 176/2010, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 
emite în termen de 6 luni de la data intrării 
în vigoare a prezentei legi. 
Autor: Comisia 
deputat Daniel Vasile - Grupul Parlamentar al 
Minorităților Naționale  
 

1 alin.(2) 
prin care se stabileşte 
termenul în care trebuie 
aprobată procedura de 
transmitere la distanţă a 
declaraţiilor de avere şi de 
interese nu se poate integra 
în actul normativ de bază şi 
trebuie să fie prevăzută 
într-un articol distinct al 
proiectului, marcat ca art.II 
 

8.  (4) Până în anul 2022, toate autorităţile publice, 
instituţiile publice sau unităţile din care fac parte 
persoanele prevăzute la art.1 alin.(1) pct.1 - 38 au 
obligaţia de a asigura deponenţilor certificate 
calificate pentru semnătură electronică. 
 

Art. III.- Până la 31 decembrie 2021, toate 
autorităţile publice, instituţiile publice sau 
unităţile din care fac parte persoanele 
prevăzute la art.1 alin.(1) pct.1 - 38 din Legea 
nr.176/2010, cu modificările şi completările 
ulterioare

CL - Norma propusă 
pentru alin.(4) al 
art.2

 au obligaţia de a asigura 
deponenţilor certificate calificate pentru 
semnătură electronică. 
Autor: Comisia  
 
 

1 trebuie să facă, 
de asemenea, obiectul 
unui articol distinct al 
proiectului. 
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Anexa 2: amendamente respinse 
 

Nr.
crt. 

Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1.  Articol unic.- 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 ulterioare, se 
completează după cum urmează: 
 

Art.I. - După articolul 2 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, se introduce un 
nou articol, art.21, cu următorul 
cuprins: 
„Art.21

Amendament de tehnică 
legislativă. 
 
 

.- (1) Declaraţiile de avere şi de 
interese pot fi completate şi transmise şi 
în format electronic, certificate cu 
semnătură electronică calificată şi ulterior 
transmise Agenţiei Naţionale de 
Integritate prin mijloace electronice de 
transmitere la distanţă. 
Autor: deputat Daniel Vasile - Grupul 
Parlamentar al Minorităților Naționale 
 

2.  1. După articolul 2 din Legea nr.176/2010 
privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi 
demnităţilor publice, pentru modificarea şi 

Se elimină partea dispozitivă a pct.1, iar 
articolul (21

Autor: deputat Daniel Vasile - Grupul 
) se preia în art.I. 

Amendament de tehnică 
legislativă. 
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Nr.
crt. 

Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

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, se introduce un nou articol, articolul 
21, cu următorul cuprins: 
 „Art.21

Parlamentar al Minorităților Naționale 
 
 
 
 
 
 
 
 

.- (1) Declaraţiile de avere şi de 
interese pot fi completate şi depuse şi în format 
electronic, certificate cu semnătură electronică 
calificată şi ulterior transmise Agenţiei 
Naţionale de Integritate prin mijloace 
electronice de transmitere la distanţă. 
 

3.   În cazuri excepţionale, stare de urgenţă, 
declaraţiile de avere şi de interese pot fi 
completate şi depuse  în format scanat, şi 
ulterior, în termen  de 30 de zile de la 
încetarea stării de urgenţă, transmise 
Agenţiei Naţionale de Integritate în 
original.   
Autor: Izabella-Agnes Ambrus 
 

 

4.   După art. 12, se introduce un nou articol, 
art. 121 

Art. 12
cu următorul conținut: 

1

Pentru asigurarea transparenței 
funcțiilor publice, Legea nr. 176/2010 
obligă la postarea pe site-ul 
instituțiilor, respectiv al ANI a 
declarațiilor de avere și de interese.  

 – Sunt exceptate de la prevederile 



 9 

Nr.
crt. 

Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

art. 6 alin. (1) lit. e) și art. 12 alin. (6) 
declarațiile de avere și de interese ale 
persoanelor care ocupă funcțiile prevăzute 
la art. 1 pct. 25-29, precum și orice altă 
funcție în cadrul instituțiilor din sistemul 
național de apărare, ordine publică și 
securitate națională. 
Autor: Deputat Mihai Weber (PSD) 

Or, față de particularitățile și 
specificul activităților din 
responsabilitatea instituțiilor din 
SNAOPSN, această transparență este 
de natură a genera riscuri și 
amenințări la adresa 
securității/integrității fizice a 
persoanelor (inclusiv familiile 
acestora) care ocupă funcțiile pentru 
care legea obligă la declararea 
averii/intereselor.  
O eventuală materializare a acestor 
riscuri/amenințări este de natură să 
afecteze inclusiv activitățile 
instituțiilor SNAOPSN, cu posibile 
repercusiuni în planul securității 
naționale a României. 
 

5.  (3) Începând cu anul 2022, toate persoanele 
prevăzute la art.1 au obligaţia de a completa şi 
depune declaraţiile de avere şi de interese în 
format electronic. 
 

(3) Se elimină. 
Autor: deputat Daniel Vasile - Grupul 
Parlamentar al Minorităților Naționale 
deputat Izabella-Agnes Ambrus -  
Grupul parlamentar al Uniunii 
Democrate Maghiare din România 
 

 

6.  (4) Până în anul 2022, toate autorităţile 
publice, instituţiile publice sau unităţile din 
care fac parte persoanele prevăzute la art.1 
alin.(1) pct.1 - 38 au obligaţia de a asigura 
deponenţilor certificate calificate pentru 
semnătură electronică. 
 

(3) Se elimină. 
Autor: deputat Daniel Vasile - Grupul 
Parlamentar al Minorităților Naționale, 
deputat Izabella-Agnes Ambrus -  
Grupul parlamentar al Uniunii 
Democrate Maghiare din România 

 

7.   „Art. III. – Începând cu data de 1 
ianuarie 2022, completarea și 

Pentru o reglementare clară. 
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Nr.
crt. 

Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

transmiterea declarațiilor de  avere și a 
declarațiilor de interese de către 
persoanele prevăzute de Legea nr. 
176/2010 privind integritatea în 
exercitarea funcțiilor și demnităților 
publice, cu modificările și completările 
ulterioare, se vor face doar în format 
electronic. Începând cu această dată, 
prevederile legale privind completarea 
în scris și depunerea declarațiilor de 
avere și a declarațiilor de interese se 
consideră a fi făcute în sensul 
completării și transmiterii acestora în 
format electronic.” 
Autor: deputat Daniel Vasile - Grupul 
Parlamentar al Minorităților Naționale 
 

8.   „Art. IV. – Până la data de 1 ianuarie 
2022, toate autoritățile publice, instituțiile 
publice  sau unitățile din care fac parte 
persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pct. 
1 – 38 au obligația de a asigura 
deponenților certificate calificate pentru 
semnătură electronică.” 
Autor: deputat Daniel Vasile - Grupul 
Parlamentar al Minorităților Naționale 

Pentru o reglementare clară. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 


