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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, DE 
DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                Bucureşti, 4 decembrie 2017 
               Nr. 4c-11/1132/22.11.2017 
               Pl-x 482/2017 

  
                                                                    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 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, în procedură de 

urgenţă, 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 482 din 21 noiembrie 2017, înregistrată cu nr. 4c-11/1132 din 22 noiembrie 2017. 

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 privind integritatea în 

exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, 
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organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte 

normative, în sensul încetării de drept a interdicţiei aplicate persoanelor care au avut calitatea de deputat/senator în perioada 

la care se referă Decizia Curţii Constituţionale, în baza art.25 alin.(2) din Legea nr.174/2010 prin care în mod nedrept au fost 

interzise dreptul de a fi ales sau de a ocupa o funcţie sau o demnitate publică. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri, conform adresei cu nr.1032 

din 28 noiembrie 2017. 

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 şedinţa din 

ziua de 4 decembrie 2017. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi la şedinţă conform listei de prezenţă. 

Deputaţii PNL şi USR au solicitat respingerea iniţiativei legislative întrucât soluţiile legislative propuse încalcă 

Constituţia României, republicată şi Decizia Curţii Constituţionale nr.460/2013. 

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 care face parte integrantă din prezentul raport.  

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

 
          VICEPREŞEDINTE,                                         SECRETAR, 

                       VASILE VARGA                                  Neculai Costel DUNAVA 
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Anexa 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
la 

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 
 

 
Nr. 
crt. 

Text  
propunere legislativă 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor  

1. LEGE 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 
 

LEGE pentru modificarea şi 
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 

 
- Pentru respectarea normelor de 
tehnică legislativă. 

2. Art.I – 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, se modifică şi se 
completează astfel: 

 
 
Nemodificat 
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3.  
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------ 

1. Alineatului (2) al articolului 25 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
 
”(2)Persoana eliberată sau destituită 
din funcţie potrivit prevederilor alin. 
(1) sau faţă de care s-a constatat 
existenţa conflictului de interese ori 
starea de incompatibilitate este 
decăzută din dreptul de a mai 
exercita o funcţie sau o demnitate 
publică ce face obiectul prevederilor 
prezentei legi, cu excepţia celor 
electorale, pe o perioadă de 3 ani de 
la data eliberării, destituirii din 
funcţia ori demnitatea publică 
respectivă sau a încetării de drept a 
mandatului în care a existat  
conflictul de interese ori starea de 
incompatibilitate. Dacă persoana a 
ocupat o funcţie eligibilă, nu mai 
poate ocupa aceeaşi funcţie pe o 
perioadă de 3 ani de la încetarea 
mandatului în care a existat  
conflictul de interese ori starea de 
incompatibilitate.  
 
Autori: 
Deputaţii PSD 
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4. După articolul 25, se introduce un 
nou articol, articolul 251, cu 
următorul cuprins: 
 
“Art. 251. – Interdicţiile aplicate 
deputaţilor şi senatorilor în temeiul 
art.25 pe baza rapoartelor de evaluare, 
întocmite de Agenţia Naţională de 
Integritate şi care au constatat 
nerespectarea prevederilor legale 
privind conflictul de interese în perioada 
2007-2013, până la intrarea în vigoare a 
Legii nr.219/2013 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.96/2013 privind 
Statutul deputaţilor şi al senatorilor, 
încetează de drept.” 
 

2. După articolul 25, se introduce 
un nou articol, articolul 251, cu 
următorul cuprins: 
 
Art. 251. – Interdicţiile aplicate 
deputaţilor şi senatorilor în temeiul 
art.25 pe baza rapoartelor de 
evaluare, întocmite de Agenţia 
Naţională de Integritate şi care au 
constatat nerespectarea prevederilor 
legale privind conflictul de interese 
în perioada 2007-2013, până la 
intrarea în vigoare a Legii 
nr.219/2013 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.96/2006 
privind Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor, încetează de drept. 
 
Autor: 
Consiliul Legislativ 
 

- Pentru o corectă informare 
juridică. 
 

5. Art. II. – Modificările aduse prin 
prezenta lege se aplică începând cu data 
intrării în vigoare. 
 

 
Nemodificat 
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