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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  

ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 

 
 

Bucureşti, 14 martie 2023 

Nr. 4c-7/125 

 

A V I Z 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.182/2022 pentru modificarea art.(2 indice 1) 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 şi a art.III din Legea 

nr.105/2020 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 conformitate cu prevederile art. 95 și 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

administraţie publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată, pentru avizare cu 

proiectul de Lege  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.182/2022 

pentru modificarea art.(2 indice 1) 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 şi a 

art.III din Legea nr.105/2020 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 
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Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor 

acte normative, prin adresa nr. PL-x 109/2023 din 27 februarie 2023.  

 Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru administraţie publică 

și amenajarea teritoriului au examinat proiectul de lege în şedinţa din data de 14 martie 

2023. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
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