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                                                                   AVIZ 
asupra proiectului de Lege de modificare a  

Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei  
în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,  
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege                
de modificare a Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei 
în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea 
şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, transmis cu adresa         
nr. PL-x 415 din 1 octombrie 2019, înregistrată sub nr. 4c-1/178 din 2 octombrie 2019.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă                    
în şedinţa din 23 septembrie 2019, în conformitate cu prevederile                                                  
articolului 75 alineatul (2) teza a  III-a din Constituţia României, republicată. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată,                                   
şi ale art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,                           
cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Potrivit reglementărilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările și co mpletările ulterioare, membrii Comisiei au dezbătut iniţiativa 
legislativă menţionată mai sus, pe parcursul mai multor şedinţe, dezbaterile finalizându-se  
în şedinţa din 22 octombrie 2019. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de 
motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii şi propuneri,                      
transmis cu adresa nr. 289 din 10 aprilie 2019, avizul negativ al Consiliului Economic                      
și Social, transmis cu adresa nr. 1370 din 26 martie 2019 și punctul de vedere al 
Guvernului, transmis cu adresa nr. 893 din 11 iunie 2019, prin care menţionează că                   
Parlamentul va decide asupra oportunității adoptării inițiativei legislative. 
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În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,              
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, cu amendamentele admise, care sunt redate 
în Anexa ce face parte integrantă din prezentul aviz.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria                 
legilor organice. 

 
 
 
                     PREŞEDINTE                                                                             SECRETAR 
 
                 Gheorghe ŞIMON                                                                   George-Gabriel VIȘAN 
 
 
 
 
 
                        ŞEF SERVICIU 
             Lidia-Graziella SEGĂRCEANU 

 
 

                        
 
 
 

 
 
 



ANEXĂ 
                  

AMENDAMENTE ADMISE: 
 

 
Nr. 
crt. 

Text Lege nr. 161/2003,  
cu modificările și completările 

ulterioare 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

1.  Art. 82. – (1) Calitatea de deputat 
şi senator este, de asemenea, 
incompatibilă cu exercitarea 
următoarelor funcţii sau calităţi: 
…………………………………… 
e) calitatea de comerciant persoană 
fizică; 

2. Litera e) a alineatului (1) al              
art. 82 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
,,e) calitatea de persoană fizică 
autorizată cu excepţia activităţilor 
liberale şi cele din agricultură, dacă nu 
are contract încheiat cu autoritatea 
publică din care face parte persoana;” 

2. La articolul 82 alineatul (1), 
litera e) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
,,e) calitatea de persoană fizică 
autorizată cu excepţia activităţilor 
din agricultură, dacă nu are 
contract încheiat cu autoritatea 
publică din care face parte 
persoana;” 

 
Autori: dep. Márton Árpád-Francisc                

și Comisia economică 
 

Reglementările art. 1 alin. (2) 
din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 44/2008 privind 
desfăşurarea activităţilor 
economice de către persoanele 
fizice autorizate, întreprinderile 
individuale şi întreprinderile 
familiale, aprobată cu modificări 
și completări prin                        
Legea nr. 182/2016, prevăd că 
actul normativ „nu se aplică 
profesiilor liberale”, în 
consecință ,,activităţile liberale” 
nu pot constitui o excepţie. 
 

2.  Art. 84. – (1) Funcţia de membru 
al Guvernului este incompatibilă 
cu exercitarea următoarelor funcţii 
sau calităţi: 
…………………………………… 
g) calitatea de comerciant persoană 
fizică; 

3. Litera g) a alineatului (1) al                
art. 84 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
,,g) calitatea de persoană fizică 
autorizată cu excepţia activităţilor 
liberale şi cele din agricultură, dacă nu 
are contract încheiat cu autoritatea 
publică din care face parte persoana;” 

 

3. La articolul 84 alineatul (1), 
litera g) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
,,g) calitatea de persoană fizică 
autorizată cu excepţia activităţilor 
din agricultură, dacă nu are 
contract încheiat cu autoritatea 
publică din care face parte 
persoana;” 
 

Autori: dep. Márton Árpád-Francisc                   
și Comisia economică 

     
 
 

Reglementările art. 1 alin. (2) 
din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 44/2008 privind 
desfăşurarea activităţilor 
economice de către persoanele 
fizice autorizate, întreprinderile 
individuale şi întreprinderile 
familiale, aprobată cu modificări 
și completări prin                          
Legea nr. 182/2016, prevăd că 
actul normativ „nu se aplică 
profesiilor liberale”, în 
consecință ,,activităţile liberale” 
nu pot constitui o excepţie. 
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Nr. 
crt. 

Text Lege nr. 161/2003,  
cu modificările și completările 

ulterioare 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

3.  Art. 85. – (1) Funcţia de prefect şi 
subprefect este incompatibilă cu 
exercitarea următoarelor funcţii 
sau calităţi: 
………………………………….. 
i) calitatea de comerciant persoană 
fizică; 

4. Litera i) a alineatului (1) al art. 85 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
 
,,i) idealitatea de persoană fizică 
autorizată cu excepţia activităţilor 
liberale şi cele din agricultură, dacă nu 
are contract încheiat cu autoritatea 
publică din care face parte persoana;” 

4. La articolul 85 alineatul (1),                
litera i) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
,,i) calitatea de persoană fizică 
autorizată cu excepţia activităţilor 
din agricultură, dacă nu are 
contract încheiat cu autoritatea 
publică din care face parte 
persoana;” 
 

Autori: dep. Márton Árpád-Francisc                   
și Comisia economică 

 

Reglementările art. 1 alin. (2) 
din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 44/2008 privind 
desfăşurarea activităţilor 
economice de către persoanele 
fizice autorizate, întreprinderile 
individuale şi întreprinderile 
familiale, aprobată cu modificări 
și completări prin                            
Legea nr. 182/2016, prevăd că 
actul normativ „nu se aplică 
profesiilor liberale”, în 
consecință ,,activităţile liberale” 
nu pot constitui o excepţie. 
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