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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

          Bucureşti, 7.10.2021 
         Plx. 200/2021 

 
 
 

RAPORT 

asupra 

propunerii legislative pentru modificarea Legii 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 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

precum şi în acord cu art.75 alin.(1) din Constituţia României republicată, Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru 

modificarea Legii 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. Plx. 200/2021. 
 

Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, în temeiul dispoziţiilor art.75 din 

Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (8) pct. 2 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat. 
 

Inițiativa are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.176/2010, în sensul revizuirii 

interdicţiilor aplicabile în situaţia încălcării dispoziţiilor legale privind conflictul de interese ori 

starea de incompatibilitate. Totodată, se propune abrogarea alin.(5) al art.25, referitor la înlăturarea 

răspunderii civile sau administrative, disciplinare, pentru faptele care determină existenţa 

conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate ale persoanelor aflate în exercitarea 

demnităţilor publice, care nu mai poate fi angajată în condiţiile depăşirii termenului general de 

prescripţie de 3 ani de la data săvârşirii lor, în conformitate cu art.2.517 din Legea nr.287/2009 

privind Codul civil. 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�
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Consiliul legislativ a avizat favorabil inițiativa, cu observații și propuneri,  prin avizul cu 

nr. 408/7.06.2021.  
 

Guvernul a transmis Parlamentului punctul de vedere prin care lasă la latitudinea 

Parlamentului decizia asupra oportunității adoptării acestei inițiative legislative 

(nr.8510/09.09.2021). 

 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat inițiativa legislativă în 

şedinţa desfășurată în sistem hibrid în data de 7 octombrie 2021. Deputații au fost prezenți la 

lucrările Comisiei conform listei de prezență. 

 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu 

majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea propunerii legislative 

pentru modificarea Legii 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, redate în anexa ce face parte 

integrantă din prezentul raport. 

 
 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor organice. 
 

 

 

 

 

                          PREŞEDINTE,                                                                                               SECRETAR,            

       Mihai Alexandru Badea                                                                          László-Zsolt Ladányi 

 

 

 

 

 

  

Consilier parlamentar, 
     Alina Grigorescu 

http://cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=161&cam=2&leg=2020�
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Plx 200/2021 
 

Tabel centralizator 
Amendamente admise 

 
Nr. 
crt. 

LEGE nr. 176 din 1 septembrie 
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 

FORMA INIȚIATORULUI AMENDAMENTE PROPUSE/ 
Autor amendament MOTIVAȚIE/ARGUMENTE 

1.  

LEGE 
pentru modificarea Legii 

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 și 
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 
 

Autor amendament: Comisia juridică 
 

Tehnică legislativă 

2.  Articol I Art. I - Legea nr. 176/2010 privind 
integritatea în exercitarea 

Legea 176/2010 privind 
integritatea în exercitarea  

https://idrept.ro/00124301.htm�
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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. 621/02.09.2010 cu 
completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după 
cum urmează: 
 

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 modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 

Autor amendament: Comisia juridică 
 

3.  
 
 
Art. 1 
(1)Dispoziţiile prezentei legi se 
aplică următoarelor categorii de 
persoane, care au obligaţia 
declarării averii şi a intereselor: 
 
(………) 
 
31. 

La 

persoanele cu funcţii de 
conducere şi de control, precum 
şi funcţionarii publici, inclusiv cei 
cu statut special, care îşi 
desfăşoară activitatea în cadrul 
tuturor autorităţilor publice 
centrale ori locale sau, după caz, 
în cadrul tuturor instituţiilor 
publice; 

art 1. alin. (1) pct. 31 1. La articolul 1 alineatul (1), 
punctul 31 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
31. nemodificat 

se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
31. persoanele cu funcţii publice 
sau contractuale de conducere si 
control, precum şi funcţionarii 
publici, inclusiv cei cu statut 
special, care îşi desfăşoară 
activitatea în cadrul tuturor 
autorităţilor publice centrale ori 
locale sau, după caz, în cadrul 
tuturor instituţiilor publice; 

           Tehnică legislativă 
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4.  La art. 25, alin. (2) 2. La articolul 25, alineatul (2) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

se modifică şi 
se completează şi va avea 
următorul cuprins: 
 

Tehnică legislativă 

5. (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 
publică, o demnitate publică, sau 
să exercite prin contract sau 
prin delegare orice atribuţii de 
conducere sau control într-o 
instituţie publică pe o perioadă 
de 3 ani de la data eliberării sau 
destituirii din funcţia ori 
demnitatea publică respectivă sau 
a încetării de drept a mandatului. 
 

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. Dacă persoana a 
ocupat o funcţie eligibilă, nu 
mai poate ocupa aceeaşi 
funcţie pe o perioadă de 3 ani 
de la încetarea mandatului. În 
cazul în care persoana nu mai 
ocupă o funcţie sau o 
demnitate publică la data 
constatării stării de 
incompatibilitate ori a 
conflictului de interese, 
interdicţia de 3 ani operează 
potrivit legii, de la data 
rămânerii definitive a 
raportului de evaluare, 
respectiv a rămânerii 
definitive şi irevocabile a 

(2) Nemodificat 
 

         Tehnică legislativă 
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hotărârii judecătoreşti de 
confirmare a existenţei unui 
conflict de interese sau a unei 
stări de incompatibilitate. 
 

6.  La art. 25, după alin. (2) se 
introduce alineatul (21

3. La articolul 25, după alineatul 
(2), se introduce un nou alineat, 
alin. (2

), cu 
următorul cuprins: 
 

1 Tehnică legislativă ), cu următorul cuprins: 
 

7.  Alin. 21 (2 În cazul în care persoana 
nu mai ocupă o funcţie sau o 
demnitate publică la data 
constatării stării de 
incompatibilitate ori a conflictului 
de interese, interdicţia de 3 ani 
prevăzută la alin 2 operează 
potrivit legii, de la data rămânerii 
definitive a raportului de evaluare, 
respectiv a rămânerii definitive şi 
irevocabile a hotărârii 
judecătoreşti de confirmare a 
existenţei unui conflict de interese 
sau a unei stări de 
incompatibilitate. 
 

1) Î Ținând seama de 
dispoziţiile Codului de 
procedură civilă, precum şi 
de cele ale art.8 din Legea 
nr.76/2012 pentru 
punerea în aplicare a Legii 
nr. 134/2010 privind Codul 
de procedură civilă, 
sintagma „rămânerii 
definitive şi irevocabile a 
hotărârii judecătoreşti” 
trebuie înlocuită cu 
expresia „rămânerii 
definitive a hotărârii 
judecătoreşti”. 
 
 
 

n cazul în care persoana nu 
mai ocupă o funcţie sau o 
demnitate publică la data 
constatării stării de 
incompatibilitate ori a conflictului 
de interese, interdicţia de 3 ani 
prevăzută la alin. (2) operează 
potrivit legii, de la data rămânerii 
definitive a raportului de evaluare, 
respectiv a rămânerii definitive a 
hotărârii judecătoreşti de 
confirmare a existenţei unui 
conflict de interese sau a unei stări 
de incompatibilitate. 
 
 

Autor amendament: Comisia juridică 

8. (5) Art. 25 alin. 5 se abrogă. Răspunderea civilă sau 
administrativă, disciplinară, 
pentru faptele care determină 
existenţa conflictului de interese 
sau a stării de incompatibilitate 
ale persoanelor aflate în 
exercitarea demnităţilor publice 
sau funcţiilor publice este 
înlăturată, nemaiputând fi 

4. La articolul 25, alineatul (5) 
se abrogă. 
 
 
Autor amendament: Comisia juridică 

Potrivit normelor de 
tehnică legislativă 
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angajată în condiţiile depăşirii 
termenului general de prescripţie 
de 3 ani de la data săvârşirii lor, 
în conformitate cu art. 2.517 din 
Legea nr. 287/2009 privind 
Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare. 
 

9.  Articol II. Legea 176/2010 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 621 din 
02.06.2010, 

Art. II - Legea nr. 

cu completările 
ulterioare, precum şi cu 
modificările şi completările aduse 
prin prezenta lege, se va republica 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 
 

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 02 
septembrie 2010, 

Potrivit normelor de 
tehnică legislativă 

cu 
modificările și completările 
ulterioare, inclusiv cu cele aduse 
prin prezenta lege, se va republica 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 
 
Autor amendament: Comisia juridică 
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