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     RAPORT   
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.161 din 

19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 

prevenirea şi sancţionarea corupţiei 
 
 

În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, trimisă cu adresa nr. Pl-x 741/2010 din 
29 noiembrie 2010, înregistrată sub nr.31/1122 din 2 decembrie 2010. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a respins iniţiativa 
legislativă în şedinţa din 24 noiembrie 2010. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) pct. 2, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform 
avizului nr. 897 din 12 iulie 2010. 

Guvernul prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 2401 din 17 
septembrie 2010 nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare introducerea art. 
1001 în cadrul Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionare corupţiei, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul instituirii pentru unele funcţii publice a obligaţiei de a nu încheia 
contracte comerciale cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu 
instituţiile sau regiile autonome de interes local sau central aflate în subordinea ori sub 
autoritatea statului sau cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau 
consiliile judeţene. 
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În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, membrii Comisiei juridice au 
examinat această iniţiativă legislativă în şedinţa din 15 februarie 2011.  

La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi 17 
deputaţi din totalul de 26 membri ai acesteia.  

La dezbatere a participat, în calitate de invitat din partea Ministerului 
Justiţiei doamna Lidia Barac, secretar de stat.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (14 voturi pentru respingere şi 2 voturi împotrivă), să întocmească raport de 
respingere asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor organice.  

 
         
 
 

  PREŞEDINTE,                              SECRETAR,                                                      
      Daniel BUDA                     Gabriel ANDRONACHE                                      
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