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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti, 28.05.2003 
Nr. 50/2002 

 
R A P O R T 

asupra propunerii legislative privind interdicţia pentru managerii, 
salariaţii cu funcţii decizionale şi soţii acestora, precum şi pentru 

rudele lor până la gradul III din instituţiile de stat, regii şi societăţi 
comerciale unde statul român  este acţionar unic sau majoritar de a 

avea firme proprii cu obiect de activitate concurent sau 
complementar activităţilor desfăşurate ca angajat la stat. 

 
  În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor,  Comisia juridică de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă privind  
interdicţia pentru managerii salariaţii cu funcţii decizionale şi soţii 
acestora, precum şi pentru rudele lor până la gradul III din instituţiile de 
stat, regii şi societăţi comerciale unde statul român  este acţionar unic sau 
majoritar de a avea firme proprii cu obiect de activitate concurent sau 
complementar activităţilor desfăşurate ca angajat la stat, trimisă cu adresa 
nr. 50 din 11 martie 2002, înregistrată sub nr.31/295 din 11 martie 2002. 
  Consiliul Legislativ a avizat favorabil  iniţiativă legislativă 
cu unele observaţii şi propuneri, conform avizului nr.315 din 7 martie 
2002. 
  Prin punctul de vedere transmis cu adresa nr.4536/M.R.P. 
din 27 septembrie 2002, Guvernul  precizează că nu susţine adoptarea  
iniţiativei legislative pentru considerentele menţionate în cuprinsul 
acesteia. 
  Comisia pentru politică economică reformă şi privatizare a 
transmis avizul său, cu adresa nr.21/I/567 din 2 octombrie 2002, prin care 
propune respingerea acestei iniţiative legislative. 
  Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi,  au luat 
în dezbatere propunerea legislativă, menţionată mai sus,  în şedinţa din 
28 mai 2003. 
  Iniţiatorul propunerii legislative, domnul deputat Codrin 
Ştefănescu, deşi a fost invitat, nu a participat la lucrările comisiei. 
  Cu ocazia examinării propunerii legislative şi a punctelor de 
vedere exprimate de membrii comisiei, s-au constatat următoarele: 
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- propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 
instituirea interdicţiei persoanelor cu funcţii de conducere din  instituţii 
publice, regii autonome şi societăţi comerciale în care statul este acţionar 
unic sau majoritar, de a avea  firme proprii cu un obiect de activitate 
concurent sau complementar activităţii desfăşurate în  funcţiile ocupate în 
acele unităţi. De asemenea, se propune ca această interdicţie să privească 
şi pe soţii, precum şi pe rudele până la gradul III ale persoanelor cu 
funcţii de conducere; 

- în cuprinsul propunerii legislative nu se precizează ce 
se înţelege prin funcţii decizionale, până la  ce nivel  ierarhic se aplică 
această interdicţie şi dacă  prevederile acesteia sunt aplicabile 
funcţionarilor publici încadraţi în funcţii de execuţie; 

- nu se face distincţie între factorii de decizie ai regiilor 
autonome, societăţilor comerciale în care statul român este acţionar unic 
sau majoritar, pe de o parte şi cei din cadrul administraţiei publice 
centrale sau locale, pe de altă parte; 

- nu s-a avut în vedere că, în legislaţia în vigoare, există 
reglementări cu privire la interdicţii şi incompatibilităţi de natura celor 
care fac obiectul propunerii legislative. 

Faţă de aceste considerente,  reţinându-se că, în prezent, 
conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor în exercitarea 
demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt reglementate în Titlul IV 
din 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, 
pentru evitarea paralelismelor în legislaţie, membrii comisiei au hotărât, 
cu majoritate de voturi (o abţinere), să propună plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative privind interdicţia 
pentru managerii, salariaţii cu funcţii decizionale şi soţii acestora, 
precum şi pentru rudele lor până la gradul III din instituţiile de stat, 
regii şi societăţi comerciale unde statul român  este acţionar unic sau 
majoritar de a avea firme proprii cu obiect de activitate concurent 
sau complementar activităţilor desfăşurate ca angajat la stat. 

 La lucrările   şedinţei au fost prezenţi 24 de deputaţi din 
totalul de 25 membri ai comisiei. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă 
face parte din categoria legilor ordinare. 
 

PREŞEDINTE, 
Prof.univ.dr. Ion NEAGU 

 
consilier 
Diaconu Dumitra 


