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Domnului Adrian SOLOMON, 
Președinte al Comisiei pentru muncă și protecție socială 

 
    Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL PRELIMINAR asupra 
Propunerii legislative privind modificarea alin.(5) al art.29 din Legea nr.144/2007 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, 
trimisă cu adresa nr. PL- x 249 din 7 iunie 2022 și înregistrată cu nr. 4c-13/509 din 
8 iunie 2022. 

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

 
 

 

                                            PREŞEDINTE, 
 

                                         Laura – Cătălina Vicol - Ciorbă 
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RAPORT PRELIMINAR 

asupra Propunerii legislative privind modificarea alin.(5) al art.29 din Legea 
nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 
de Integritate 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi și Comisia pentru muncă și protecție socială au fost sesizate, spre 
dezbatere, în fond, cu Propunerea legislativă privind modificarea alin.(5) al art.29 
din Legea nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Integritate, trimisă cu adresa nr. Pl-x 249 din 7 iunie 2022 și 
înregistrată la Comisia juridică, de disciplină și imunități cu nr. 4c-13/509 din 8 
iunie 2022. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 
91 alin. (8) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Camera  Deputaţilor este primă Cameră 
sesizată. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr.405 din 12 aprilie 2022, a avizat 
favorabil propunerea legislativă. 
 Consiliul Economic și Social a avizat negativ propunerea legislativă.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(5) al 
art.29 din Legea nr.144/2007, în scopul stabilirii indemnizaţiei de şedinţă pentru 
membrii Consiliului Naţional de Integritate la 20% din venitul salarial brut pe care 
îl încasează preşedintele Agenţiei, iar pentru preşedintele Cosiliului Naţional de 
Integritate, la o indemnizaţie de şedinţă cu 10% mai mare decât cea de membru. 
De asemenea, se preconizează ca, într-o lună, suma indemnizaţiilor de şedinţă ale 
unui membru al Consiliului să nu poată depăşi 80% din salariul brut al 
preşedintelui Agenţiei. 

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au 
examinat iniţiativa legislativă, expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ și 
avizul Consiliului Economic și Social în ședința din 21 iunie 2022.  
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 La dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost 
prezenţi conform listei de prezenţă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor 
adoptarea Propunerii legislative privind modificarea alin.(5) al art.29 din Legea 
nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Integritate, cu amendamentele admise, redate în anexa care face parte integrantă 
din prezentul raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor organice. 
                      
 
 
 
 
 
                     PREŞEDINTE,                                            SECRETAR, 
 
        Laura – Cătălina Vicol - Ciorbă                            Ladányi László-Zsolt      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 

 
 
 



 

4 
 

 
 

                                                                                                                                                          Anexa  
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 
 
Nr. 
crt. 

Text Legea nr. 144/2007 Text propunere legislativă Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

1.  Lege privind modificarea alin. 
(5) al art. 29 din Legea nr. 
144/2007 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea 
Agenției Naționale de Integritate 
 

Lege pentru modificarea 
alin. (5) al art. 29 din Legea 
nr. 144/2007 privind 
înființarea, organizarea și 
funcționarea Agenției 
Naționale de Integritate 
 
Autor:Comisia juridică, de 
disciplină și imunități 

Pentru evitarea 
repetiției 
termenului privind 
și pentru 
respectarea 
uzanței în 
redactare 

2.  Articol unic. – Alineatul (5) al 
art. 29 din Legea nr. 144/2007 
privind înființarea, organizarea și 
funcționarea Agenției Naționale 
de Integritate , republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 535 din 3 august 
2009, cu modificările și 
completările ulterioare, se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 

Art. I . – La articolul 29 din 
Legea nr. 144/2007 privind 
înființarea, organizarea și 
funcționarea Agenției 
Naționale de Integritate , 
republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr. 535 din 3 august 2009, cu 
modificările și completările 
ulterioare, alineatul (5) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 

Pentru respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă 
 
Articolul unic va 
deveni art. I dacă 
se adoptă norma 
privitoare la 
republicarea legii. 
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Autor:Comisia juridică, de 
disciplină și imunități

3. (5)Membrii Consiliului au 
dreptul la o indemnizaţie de 
şedinţă, conform dispoziţiilor 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 27/2010 privind 
modificarea art. II din Legea 
nr. 203/2009 pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 79/2008 privind 
măsuri economico-financiare la 
nivelul unor operatori 
economici, aprobată prin Legea 
nr. 148/2010, respectiv 1% din 
venitul salarial brut al 
preşedintelui Agenţiei. Aceste 
drepturi se impozitează în 
condiţiile legii. 

Membrii Consiliului au dreptul la 
o indemnizație de ședință egală 
cu 20% din venitul salarial brut 
pe care îl încasează președintele 
Agenției, iar președintele 
Consiliului va avea o 
indemnizație de ședință mai mare 
cu 10% decât indemnizația ce se 
acordă membrilor Consiliului. 
Aceste drepturi se impozitează în 
condițiile legii. Suma 
indemnizațiilor de ședință dintr-o 
lună ale unui membru al 
Consiliului nu poate depăși 80% 
din salariul brut al președintelui 
Agenției. 
 

(5) Membrii Consiliului au 
dreptul la o indemnizație de 
ședință egală cu 20% din 
venitul salarial brut pe care îl 
încasează președintele 
Agenției, iar președintele 
Consiliului va avea o 
indemnizație de ședință mai 
mare cu 10% decât 
indemnizația ce se acordă 
membrilor Consiliului. 
Aceste drepturi se 
impozitează în condițiile 
legii. Suma indemnizațiilor 
de ședință dintr-o lună ale 
unui membru al Consiliului 
nu poate depăși 80% din 
salariul brut al președintelui 
Agenției. 
 
Autor:Comisia juridică, de 
disciplină și imunități

Marcarea 
numărului 
alineatului 

4.   Art. II. – Legea nr. 
144/2007 privind 
înființarea, organizarea și 
funcționarea Agenției 
Naționale de Integritate , 
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republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea 
I, nr. 535 din 3 august 2009, 
cu modificările și 
completările ulterioare, 
precum și cu modificarea 
adusă prin prezenta lege, va 
fi republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea 
I, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 
 
Autor:Comisia juridică, de 
disciplină și imunități

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


