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Parlamentul României    
Camera Deputaţilor  

 
 

 

 
  

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 
 
 

                                                                            Bucureşti, 7 mai 2018 
Nr. 4c-11/375 

 
Pl x. 242/2018 

 
   Către, 
 

BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTATILOR  

 
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea 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, trimis, spre dezbatere în 

fond, Comisiei juridice, de disciplină și imunități, cu adresa nr. Plx. 242/2018 din 23 

aprilie 2018. 

 

 

PREȘEDINTE 

Eugen NICOLICEA 
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                                                                PARLAMENTUL ROMÂNIEI                                            
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 

                                                                                                                       
Nr.4C-11/375                                                                                                                            
Bucureşti, 7 mai 2018 

 
RAPORT  

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 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 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 

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, trimis cu adresa nr. Plx. 242/2018 din 23 aprilie 2018 și înregistrată cu nr. 4c-11/375 din 24 

aprilie 2018. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, conform avizului nr. 172 din 6 martie 2018. 

Guvernul nu a formulat un punct de vedere până la data de 7 mai 2018. 

Senatul a adoptat inițiativa legislativă în ședința din data de 16 aprilie 2018. 



 3 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.161/2003, în sensul corelării cu 

dispoziţiile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, în ceea ce priveşte conflictul de interese pentru aleşii locali, precum şi extinderea 

sferei funcţiilor din domeniul privat pe care le pot exercita aleşii locali. Totodată, se instituie un termen de prescripţie pentru faptele care 

determină existenţa conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate. 

 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia a 

examinat proiectul de lege în şedinţa din data de 7 mai 2018. 

Din numărul total de 25 membri ai Comisiei juridice, de disciplină și imunități au participat la dezbateri conform listei de prezență. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi adoptarea  proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea 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 amendamente admise și amendamente respinse cuprinse în anexele care 

fac parte integrantă din prezentul raport. 

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

 

          PREȘEDINTE,                                                                 SECRETAR, 

                Eugen NICOLICEA                                                                 Alina-Elena TĂNĂSESCU 

                      
          
 
 
Consilier parlamentar, Alexandra Mușat 
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ANEXA nr.1 
I. AMENDAMENTE ADMISE 

 
 

Nr. 
Crt. Legii nr.161/2003 – în vigoare Forma adoptată de Senat Amendamente adoptate Motivare 

1. Legea 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 

LEGE pentru modificarea şi 
completarea 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 

Nemodificat  

2.  Articol unic.- Legea 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, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.279 din 21 aprilie 2003, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

Nemodificat  

3.  1.Articolul 77 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

 

Nemodificat  

4. Articolul 77 
Conflictele de interese pentru 
preşedinţii şi vicepreşedinţii 
consiliilor judeţene sau consilierii 
locali şi judeţeni sunt prevăzute în 

 „Art.77.- Conflictele de interese 
pentru preşedinţii şi 
vicepreşedinţii consiliilor 
judeţene sau consilierii locali şi 
judeţeni sunt prevăzute la art.46 

Nemodificat  
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art. 47 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare.” 

5.  2. La articolul 87, alineatul (3) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

2.Alineatul (3) al articolului 87 
se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
Autor: Grupul PSD 

 

6. Articolul 87 - (3) Primarii şi 
viceprimarii, primarul general şi 
viceprimarii municipiului 
Bucureşti pot exercita funcţii sau 
activităţi în domeniul didactic, al 
cercetării ştiinţifice şi al creaţiei 
literar-artistice. 
 

 „(3) Primarii şi viceprimarii, 
primarul general şi viceprimarii 
municipiului Bucureşti pot 
exercita funcţii sau activităţi în 
domeniul didactic, al cercetării 
ştiinţifice şi al creaţiei literar 
artistice. Primarii şi 
viceprimarii, primarul general 
şi viceprimarii municipiului 
Bucureşti pot exercita funcţii în 
alte domenii de activitate din 
sectorul privat, care nu sunt în 
legătură directă cu atribuţiile 
exercitate ca primari sau 
viceprimari, primar general sau 
viceprimari ai municipiului 
Bucureşti, potrivit legii.” 

Nemodificat  

7. Articolul 88 - (2) O persoană nu 
poate exercita în acelaşi timp un 
mandat de consilier local şi un 
mandat de consilier judeţean. 

3. La articolul 88, după 
alineatul (2) se introduce un 
nou alineat, alin.(3), cu 
următorul cuprins: 

3.După alineatul (2) al 
articolului 88 se introduce un 
nou alineat, alin.(3), cu 
următorul cuprins: 
Autor: Grupul PSD 

 

8.  „(3) Consilierii locali sau 
consilierii judeţeni pot exercita 
funcţii în alte domenii de 
activitate din sectorul privat, care 
nu sunt în legătură directă cu 

Nemodificat  
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atribuţiile exercitate în calitate de 
consilieri locali sau consilieri 
judeţeni, potrivit legii.” 

9. Articolul 91 - (1) Starea de 
incompatibilitate intervine numai 
după validarea mandatului, iar în 
cazul prevăzut la art. 88 alin. (2), 
după validarea celui de-al doilea 
mandat, respectiv după numirea 
sau angajarea alesului local, 
ulterior validării mandatului, într-
o funcţie incompatibilă cu cea de 
ales local. 

4. La articolul 91, după 
alineatul (1) se introduce un 
nou alineat, alin.(11), cu 
următorul cuprins: 

4.După alineatul (1) al 
articolului 91 se introduce un 
nou alineat, alin.(11), cu 
următorul cuprins: 
Autor: Grupul PSD 

 

10.  „(11) Starea de incompatibilitate 
durează până la data încetării de 
drept a mandatului în care alesul 
local a exercitat o funcţie sau o 
calitate incompatibilă cu aceasta 
sau până la data la care a încetat 
funcţia sau calitatea care a 
determinat starea de 
incompatibilitate.” 

Nemodificat  

11. Articolul 116 
(1)Prefecţii sunt obligaţi să 
verifice, în cel mult 30 de zile de 
la intrarea în vigoare a prezentei 
legi, situaţia tuturor aleşilor locali 
din judeţ. În acest scop, 
conducătorii autorităţilor şi 
instituţiilor publice, precum şi 
conducătorii oficiilor registrului 
comerţului de pe lângă tribunale 
sunt obligaţi să pună la dispoziţia 
prefectului şi a persoanelor 
împuternicite de acesta datele 
solicitate, necesare stabilirii 

5. După articolul 116 se 
introduce un nou articol, 
art.1161, cu următorul cuprins: 

Nemodificat  
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persoanelor cărora le sunt 
aplicabile incompatibilităţile şi 
interdicţiile prevăzute de 
prezentul titlu. 
(2)Nerespectarea prevederilor 
alin. (1) atrage aplicarea de 
sancţiuni, potrivit legii. 

12.  „Art. 1161.-Faptele săvârşite de 
persoanele aflate în exercitarea 
demnităţilor publice sau funcţiilor 
publice ce determină existenţa 
conflictului de interese sau a stării 
de incompatibilitate se prescriu în 
termen de 3 ani de la data 
săvârşirii lor.” 

„Art. 1161.-Faptele săvârşite de 
persoanele aflate în exercitarea 
demnităţilor publice sau 
funcţiilor publice ce determină 
existenţa conflictului de interese 
sau a stării de incompatibilitate 
se prescriu în termen de 3 ani de 
la data săvârşirii lor, în 
conformitate cu art.2517 din 
Legea nr.287/2009 privind 
Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare.” 
Autor: Grupul  PSD 
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ANEXA nr.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
Nr. 

Crt. Legii nr.161/2003 – în vigoare Forma adoptată de Senat Amendamente respinse Motivare 

1. Articolul 87 - (3) Primarii şi 
viceprimarii, primarul general şi 
viceprimarii municipiului 
Bucureşti pot exercita funcţii sau 
activităţi în domeniul didactic, al 
cercetării ştiinţifice şi al creaţiei 
literar-artistice. 
 

„(3) Primarii şi viceprimarii, 
primarul general şi viceprimarii 
municipiului Bucureşti pot exercita 
funcţii sau activităţi în domeniul 
didactic, al cercetării ştiinţifice şi al 
creaţiei literar artistice. Primarii şi 
viceprimarii, primarul general şi 
viceprimarii municipiului 
Bucureşti pot exercita funcţii în 
alte domenii de activitate din 
sectorul privat, care nu sunt în 
legătură directă cu atribuţiile 
exercitate ca primari sau 
viceprimari, primar general sau 
viceprimari ai municipiului 
Bucureşti, potrivit legii.” 

Se elimină. 
Autor: dep.Ion Stelian Cristian 

 

2.  3. La articolul 88, după alineatul 
(2) se introduce un nou alineat, 
alin.(3), cu următorul cuprins: 
„(3) Consilierii locali sau consilierii 
judeţeni pot exercita funcţii în alte 
domenii de activitate din sectorul 
privat, care nu sunt în legătură 
directă cu atribuţiile exercitate în 
calitate de consilieri locali sau 
consilieri judeţeni, potrivit legii.” 

Se elimină. 
Autor: dep.Ion Stelian Cristian 

 

 
 

 


