
 
 
 
  
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 49/2007 pentru modificarea şi completarea Legii                      
nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Integritate 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 49 din 30 mai 2007 pentru  modificarea şi completarea Legii     
nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Integritate, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 375 din 1 iunie 2007, cu următoarele 
modificări şi completări: 
 
 1.  La articolul I, după punctul 13  se introduce un nou 
punct, punctul 131 ,  cu următorul cuprins: 
 „131. La articolul 41, alineatul (2)  se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
  «(2) Declaraţia de avere se face în scris, pe proprie 
răspundere, şi cuprinde bunurile proprii, comune şi cele deţinute în 
indiviziune, precum şi cele ale copiilor aflaţi în întreţinere, potrivit 
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anexei la Legea nr. 115/1996 pentru  declararea şi controlul averii 
demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere 
şi de control şi a funcţionarilor publici, precum şi prevederile 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2005 privind 
modificarea formularelor pentru declaraţia de avere şi pentru 
declaraţia de interese, aprobată prin Legea nr. 158/2005, care se 
aplică în mod corespunzător.»” 
   

 2. La articolul I punctul 14,  alineatul (2) al articolului 42 
se modifică şi va  avea următorul cuprins: 
 „(2) Persoanele prevăzute de lege au obligaţia să actualizeze 
declaraţiile de avere şi de interese anual, cel mai târziu la data de 
15 iunie, pentru anul fiscal anterior.” 
 
 3. La articolul I, după punctul 16  se introduce un nou 
punct, punctul 161,   cu următorul cuprins: 
 „161 . La articolul 46, alineatul (1) se modifică şi  va avea 
următorul cuprins: 
 « Art. 46. - (1) Pentru soluţionarea cererii de confiscare a 
unei părţi din avere sau a unui bun determinat, în termen de 15 zile 
de la data comunicării actului de constatare Agenţia trimite dosarul 
curţii de apel, secţia de contencios administrativ şi fiscal, în a cărei 
circumscripţie locuieşte persoana verificată. Acţiunea este scutită 
de taxă de timbru. Pentru Preşedintele României, primul-ministru, 
membrii Guvernului, secretarul general al Guvernului, senatori şi 
deputaţi, judecătorii Înaltei Curţii de Casaţie şi Justiţie, judecătorii 
curţilor de apel şi procurorii parchetelor de pe lângă aceste 
instanţe, procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, membrii 
Consiliului Superior al Magistraturii, membrii Curţii de Conturi şi 
judecătorii Curţii Constituţionale, precum şi conducătorii  
autorităţilor publice numiţi de Preşedintele României, Parlament 
sau de primul – ministru, aflaţi în funcţie, competenţa de judecată 
aparţine Înaltei Curţii de Casaţie şi Justiţie, Secţia de contencios 
administrativ şi fiscal, care judecă în complet de 3 judecători. 
Dispoziţiile art. 16 – 18, 20, 24 - 31, 33 şi 34 din Legea                   
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nr. 115 /1996, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică 
în mod corespunzător.”  
 
 4. La articolul I punctul 19,  alineatul (2) al articolului 50  
se modifică şi va  avea următorul cuprins: 
 „(2) Fapta celui care, cu ştiinţă, în sesizarea  adresată 
Agenţiei face afirmaţii mincinoase sau produce ori ticluieşte probe 
mincinoase cu privire la caracterul nejustificat al averii unei 
persoane constituie infracţiune şi se  pedepseşte conform art. 259 
din Codul penal.” 
 
  5. La articolul I, după punctul 23  se introduce un nou 
punct, punctul 231 ,  cu următorul cuprins: 
 „231 . La articolul 60 alineatul (1), litera a) se modifică şi va 
avea următorul cuprins:  
 «a) art. 1, 2, art. 3 alin. (2) şi (3), art. 4 - 6, 61 , 7 - 9, 11 - 13,                      
art. 15 lit. b), art. 16 alin. (2), art. 19, 21- 23, 32, 35, 36, 38 şi 39 
din Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averilor 
demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere 
şi de control şi a funcţionarilor publici, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 28 octombrie 1996, cu 
modificările şi completările ulterioare;»” 
 
 6. La articolul I, punctul 24 se modifică şi va avea  
următorul cuprins: 
 „24. La articolul 61, punctele 1 şi 3 se modifică şi vor avea 
următorul cuprins:  
 1. La articolul 14, alineatul  (2) se modifică şi  va avea 
următorul cuprins: 
 «(2) Actul de constatare se comunică părţilor şi parchetului 
competent, precum şi direcţiei generale judeţene a finanţelor 
publice în a cărei rază domiciliază persoana  a cărei avere este 
supusă verificării.» 
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 3. Articolul 20 se modifică şi  va avea următorul cuprins:   
 «Art. 20. – Sentinţele curţii de apel – secţia de contencios 
administrativ şi fiscal pot  fi atacate cu recurs de către părţile 
interesate, Agenţie, Ministerul Economiei şi Finanţelor şi procuror, 
în termen de 15 zile de la comunicare, la Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie – Secţia de contencios administrativ şi fiscal.»” 
 
 7. La articolul I, după  punctul 24 se introduce un nou 
punct, punctul 25, cu   următorul cuprins:  
  „25. La articolul 61, după punctul 2 se introduce un nou 
punct, punctul  21, cu următorul cuprins:  
 21 . La articolul 17, alineatul  (2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 «(2) Până la soluţionarea definitivă a cauzei, instanţa de 
judecată poate dispune indisponibilizarea bunurilor care constituie 
obiectul cauzei.»” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor 
în şedinţa din 26 iunie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76         
alin. (1) din Constituţia României, republicată. 

 

 

 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

Bogdan Olteanu 
 
 


