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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
    

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti, 28.02. 2007 
Nr. Pl. x 63 

 
RAPORT 

asupra  propunerea legislativă  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, Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă  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.Pl.x 63 din 19 februarie  2007, înregistrat cu nr. 31/138 din 20.02. 2007.  

În conformitate cu dispoziţiile art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin. (8) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată.   

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibrul ecologic, cu avizul nr.26/1445 din 27 
februarie 2007, a avizat favorabil propunerea legislativă. 

                     Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1584 din 23. 10.2006, a avizat favorabil propunerea legislativă .  
Guvernul României, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr.3996 din 08.01.2007, nu susţine adoptarea iniţiativei 

legislative. 
Potrivit prevederilor art.61din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia a dezbătut propunerea legislativă  

menţionată mai sus  în şedinţa din  28 februarie 2007. La dezbaterile Comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul senator Marius 
Marinescu , unul dintre iniţiatorii propunerii legislative. 

În urma dezbaterilor, Comisia, în unanimitate, a hotărât avizarea favorabilă a propunerii legislative, cu amendamente 
admise, astfel cum sunt redate în Anexa la prezentul Raport . 

În raport de obiectul şi conţinutul său care modifică o lege organică, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor 
organice. 

 
                                PREŞEDINTE,                                                              SECRETAR, 
                                 Sergiu Andon                                                              George Băeşu 

Consilier 
Dr. Corneliu Manda 
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ANEXA 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.161/2003) 

Text propunere de modificare  
şi completare 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1.               
 

                    Lege 
 pentru modificarea şi completarea 
Legii 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 abrogarea alin.(3) al art.84 
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. 
        Autor: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

 
       Pentru a reda în mod  
corespunzător obiectul 
propunerii legislative 

 2.       Art.84 alin.(1)…………… 
 (3) În mod excepţional, 
Guvernul poate aproba 
participarea persoanelor 
prevăzute la alin.(1) şi (2) ca 
reprezentanţi ai statului în 
adunarea generală a 
acţionarilor ori ca membri în 
consiliul de administraţie al 
regiilor autonome, 
companiilor sau societăţilor 
comerciale, inclusiv băncile 
sau alte instituţii de credit, 
societăţile de asigurare şi cele 
financiare, de interes strategic 
sau în cazul în care un interes 
public impune aceasta. 

        Articol unic. Articolul 84, 
alineatul (3) din Legea 161/2003 
privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice,a funcţiilor 
publice şi în mediul de 
afaceri,prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei se abrogă 

       Articol unic.- Alineatul  (3) al 
articolului 84 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,cu modificările 
şi completările ulterioare, se 
abrogă.        
  
        Autor: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

       Pentru  punerea de 
acord  cu titlul  
propunerii legislative şi  
pentru o  redactare 
uniformă cu actele 
normative  care au obiect 
de reglementare similar. 

                   
                                        PREŞEDINTE,                                                                         SECRETAR,  
                                         Sergiu Andon                                                                        George Băeşu 


