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             RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru modificarea punctului 5 Anexa 2 din Legea nr.176/2010 privind 

integritatea în exercitarea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţie Naţionale de Integritate, precum şi 

pentru modificarea şi completarea altor acte normative 
 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu 
propunerea legislativă pentru modificarea punctului 5 Anexa 2 din Legea nr.176/2010 privind integritatea în 
exercitarea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţie Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi 
completarea altor acte normative, trimisă cu adresa nr. Pl-x  446 din 23 iunie 2011 şi înregistrată sub nr. 31/688 din 
23 iunie 2011. 
 Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin.(8) pct.1 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor  este  prima Cameră sesizată.  
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu unele observaţii şi propuneri, conform avizului 
nr.422 din 11 aprilie 2011. 
 Guvernul României a transmis un punct de vedere cu nr. 1120 din 15 mai 2011 prin care susţine adoptarea 
iniţiativei legislative sub rezerva însuşirii propunerilor de la pct. II. 



  

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare: modificarea pct. 5 din anexa nr. 2 la Legea nr. 176/2010 
privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru 
modificarea şi completarea altor acte normative, în sensul prevederii obligativităţii completării acestui punct din 
declaraţia de interese numai de cei care deţin peste 3% din acţiunile sau părţile sociale ale unei firme care are 
contracte cu o societate comercială cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar. 

De asemenea, în timpul dezbaterilor s-a propus completarea art. 2 cu un alineat nou în sensul ca declaraţiile de 
avere şi declaraţiile de interese prevăzute de lege să poată fi întocmite şi în format electronic şi trasmise Agenţiei 
Naţionale de Integritate sub semnătura electronică obţinută potrivit legii. 
          În conformitate cu  prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
ulterioare, Comisia juridică a dezbătut iniţiativă legislativă în şedinţa din 28 septembrie 2011. 
 La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului Justiţiei, doamna Lidia Barac – 
secretar de stat şi domnul Horia Georgescu, secretar general al Agenţiei Naţionale de Integritate. 
 În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei şi de către invitaţi, 
s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să se supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, 
propunerea legislativă pentru modificarea punctului 5 Anexa 2 din Legea nr.176/2010 privind integritatea în 
exercitarea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţie Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi 
completarea altor acte normative, cu amendamentele admise, care sunt redate în Anexa nr. 1 la prezentul raport. 
Amendamentele  respinse sunt redate în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta lege. 
 Din numărul total de 23 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat la dezbateri  20 
deputaţi.  

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

PREŞEDINTE,                                            SECRETAR, 
   Daniel BUDA                                 Gabriel ANDRONACHE 
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Anexa nr. 1                                           AMENDAMENTE ADMISE 
 
 
 
Nr. 
crt. 

Text propunere legislativă Comisia juridică 
(autor amendament) 

Motivare 

1.  Lege pentru modificarea punctului 5 Anexa 2 din Legea nr. 
176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi 
demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru 
modificarea şi completarea altor acte normative 

Lege pentru 
modificarea şi 
completarea Legii nr. 
176/2010 privind 
integritatea în 
exercitarea funcţiilor şi 
demnităţilor publice, 
pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 
144/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Integritate, 
precum şi pentru 
modificarea şi 
completarea altor acte 
normative 
 
Autor:Comisia juridică, 

de disiciplină şi 
imunităţi 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 

legislativă 

2. Articol unic – Legea nr. 176/2010 privind integritatea în 
exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind 

Articol unic. – Legea 
nr. 176/2010 privind 
integritatea în 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 

legislativă 
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înfiinţarea, organizarea  şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 
de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea 
altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, 
nr. 621 din 02/09/2010, se modifică şi se completează după 
cum urmează: 

exercitarea funcţiilor şi 
demnităţilor publice, 
pentru modificarea şi 
completarea funcţiilor 
şi demnităţilor publice, 
pentru modificarea şi 
funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Integritate, 
precum şi pentru 
modificarea şi 
completarea altor acte 
normative, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 
621 din 2 septembrie 
2010, se modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 
Autor:Comisia juridică, 
de disiciplină şi 
imunităţi 

3.  1. La articolul 2 se 
introduce un nou 
alineat, alineatul (2), 
cu următorul cuprins: 
„(2) Declaraţiile de 
avere şi declaraţiile de 
interese prevăzute de 
prezenta lege pot fi 
întocmite şi în format 
electronic şi transmise 
Agenţiei sub 

Pentru 
eficientizarea 
procedurii de 
transmitere a 

declaraţiilor de 
avere şi a 

declaraţiilor de 
interese 
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semnătura electronică 
obţinută potrivit 
legii.” 
Autor: deputat Florin 
Iordache 

4.  
1. Punctul 5 al anexei 2 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
51). Contracte, inclusiv cele de existenţă juridică, consultanţă 
juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare 
în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor 
publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri 
externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat 
sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar: 
 

5.1 Beneficiarul de 
contract 

Instituţia 
contracta

ntă 

Procedur
a prin 
care a 
fost 

încredinţ
at 

contract
ul 

Tipul 
contractul

ui 

Data 
încheierii 
contractul

ui  

Durata 
contractul

ui 

Valoarea 
totală a 

contractul
ui 

 
Nume Denumire 

şi adresă Prenume/Denumire şi 
adresă1)

Titular       
………… 
Soţ/soţie       
………… 

Rude de gradul I1)       
ale titularului  

……….. 
Societăţi 
comerciale/Persoana 
fizică 
autorizată/Asociaţii 
familiale/Cabinete 
individuale, cabinete 
asociate, societăţi civile 
profesionale sau 
societăţi civile 
profesionale cu 
răspundere limitată 
care desfăşoară 
profesia de 
avocat/Organizaţii non-
guvernamentale/Fundaţ

      

 
2. La anexa nr. 2, nota 
2) se modifică şi va 
avea următorul 
cuprins: 

„2) Se vor declara 
numele, denumirea şi 
adresa beneficiarului de 
contract unde, prin 
calitatea deţinută, 
titularul, soţul/soţia şi 
rudele de gradul I obţin 
contracte, aşa cum sunt 
definite la pct. 5.Nu se 
declară contractele 
societăţilor comerciale 
pe acţiuni la care 
declarantul împreună 
cu soţul/soţia şi rudele 
de gradul I deţin mai 
puţin de 5% din 
capitalul social al 
societăţii, indiferent de 
modul de dobândire a 
acţiunilor.”  
 
Autor: Comisia 

 
Pentru eliminarea 
confuziilor cu 
privire la contractile 
care se declară şi a 
procentului deţinut 
din capitalul social  
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ii Asociaţii2)

1) Se vor declara doar de cei care deţin pesete 3% din acţiunile sau părţile sociale ale unei firme care are 
contracte cu o societate comercială cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar.
2) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
3) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, 
titularul, soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5 

 

juridică, de disciplină 
şi imunităţi, senator 
Emilian Frâncu 

 
 
 

ANEXA NR. 2 
 

AMENDAMENTE RESPINSE: 
 

Nr. 
crt. 

Text propunere legislativă Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare 
 

Cameră 
decizională 

1. 51). Contracte, inclusiv cele de 
existenţă juridică, consultanţă 
juridică, consultanţă şi civile, obţinute 
sau aflate în derulare în timpul 
exercitării funcţiilor, mandatelor sau 
demnităţilor publice finanţate de la 
bugetul de stat, local şi din fonduri 
externe ori încheiate cu societăţi 
comerciale cu capital de stat sau unde 
statul este acţionar 
majoritar/minoritar: 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă 
juridică, consultanţă şi civile, obţinute 
sau aflate în derulare în timpul exercitării 
funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor 
publice finanţate de la bugetul de stat, 
local şi din fonduri externe ori încheiate 
cu societăţi comerciale cu capital de stat 
sau unde statul este acţionar 
majoritar/minoritar, în anul pentru care 
se întocmeşte declaraţia de interese: 

Autor: deputat Lakatos Petru 
 

1. Este necesară 
precizarea că aceste 
contracte se declară în 
anul pentru care se 
întocmeşte declaraţia de 
interese. 

2. Nu este 
necesară această 
precizare, întrucât 
reglementarea situaţiei 
juridice a acestei norme 
este cuprinsă în lege, la 
art. 4 alin. (2). 

 

Senatul
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Nr. 
crt. 

Text propunere legislativă Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare 
 

Cameră 
decizională 

2. 1) Se vor declara doar de cei care deţin 
peste 3% din acţiunile sau părţile 
sociale ale unei firme care are 
contracte cu o societate comercială cu 
capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar. 
 

Se vor declara numele, denumirea şi adresa 
eficiarului de contract unde, prin calitatea 
nută, titularul, soţul/soţia şi rudele de 
dul I obţin contracte, aşa cum sunt definite 

pct. 5.Nu se declară contractele 
ietăţilor comerciale pe acţiuni (sau de tip 
) la care declarantul împreună cu 
ul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai 
in de 5% din capitalul social al 
ietăţii, indiferent de modul de dobândire 
cţiunilor.  

or: senator Emilian Frâncu 
 

1. Ar trebui excluse 
contractele societăţilor 
omerciale de tip SA 
nNu este necesară 

cizarea excluderii 
ietăţilor de tip SA 

Senatul

Consilier Paul Şerban 
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