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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI 

IMUNITĂŢI 

 Bucureşti, 28.05.2003 
Nr. 388/2002 

 
R A P O R T 

asupra propunerii legislative privind conflictul de interese în 
exercitarea funcţiilor  şi demnităţilor publice şi de interes public. 

 
  Cu adresa nr. 388 din 3 septembrie 2002, înregistrată sub 
nr.31/718 din 4 septembrie 2002,  Comisia juridică de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă 
privind conflictul de interese în exercitarea funcţiilor  şi demnităţilor 
publice şi de interes public, iniţiată de un număr de 13 deputaţi şi senatori 
aparţinând Grupului parlamentar al P.N.L. 
  Consiliul Legislativ a avizat favorabil această iniţiativă 
legislativă cu unele observaţii şi propuneri, conform avizului nr.1166 din 
9 septembrie 2002. 
  Cu adresa nr.5676/M.R.P. din 14 noiembrie 2002, Ministerul 
pentru Relaţia cu Parlamentul a transmis punctul de vedere al Guvernului 
prin care se susţine ca această iniţiativă legislativă să fie dezbătută 
împreună cu proiectul de Lege privind conflictul de interese în exercitarea 
unor funcţii  publice, iniţiat de Guvern şi aflat în dezbaterea Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi. 
  Ulterior, cu adresa nr.E.394-225 din 16 mai 2003, Guvernul 
a solicitat Parlamentului să ia act de retragerea proiectului de lege 
menţionat mai sus, întrucât prevederile acestuia au fost incluse în 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. 
  Potrivit  avizului nr. XXV/507 din 19 septembrie 2002, 
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele  minorităţilor 
naţionale  a hotărât, în şedinţa sa din 18 septembrie 2002, să nu îi acorde 
aviz favorabil acestei iniţiative legislative. 
  Conform prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, au luat 
în dezbatere propunerea legislativă privind conflictul de interese în 
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exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice şi de interes public în şedinţa 
din 28 mai 2003. La lucrările comisiei au participat, din partea 
iniţiatorilor, domnul deputat Andrei Chiliman, precum şi domnul deputat 
Cornel Ştirbeţ, care este şi membru al comisiei. 
  Cu ocazia examinării propunerii legislative şi a punctelor de 
vedere exprimate de membrii comisiei, precum şi de reprezentanţii 
iniţiatorilor, s-au constatat următoarele: 

- propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 
instituirea cadrului normativ referitor la conflictul de interese în 
exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice şi de interes public; 

- o iniţiativă legislativă în acest domeniu a avut şi 
Guvernul care a înaintat Parlamentului, spre dezbatere şi adoptare, 
proiectul de  Lege privind conflictul de interese în exercitarea unor funcţii 
publice pe care ulterior, cu adresa nr. E. 394 – 225 din 16 mai 2003, a 
retras-o. La retragerea acestei iniţiative legislative s-a avut în vedere 
faptul că astfel de prevederi au fost incluse în 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, pentru  care Guvernul şi-a asumat răspunderea în 
faţa Parlamentului. 

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, 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, (un vot 
împotrivă şi două abţineri) să propună plenului Camerei Deputaţilor 
respingerea iniţiativei legislative privind conflictul de interese în 
exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice şi de interes public. 

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 organice. 

 
 

PREŞEDINTE, 
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