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   RAPORT COMUN 

asupra 
 proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2013 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost sesizate spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, trimis cu adresa nr. PLx 22/2013 din 5 februarie şi înregistrat cu nr.31/133 

din 6 februarie 2013, respectiv nr.27/79 din 6 februarie 2013. 

Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera  Deputaţilor este primă Cameră sesizată.  

          Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform avizului nr. 51 din 29 ianuarie 2013. 

           Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2013, prin care se modifică şi se 

completează Legea nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, prin care se stabilesc 
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salariile de bază pentru funcţiile de conducere (director general, director, şef serviciu) şi pentru funcţiile de inspector de integritate, pe 

grade profesionale, prin asimilare cu cele din cadrul Consiliului Concurenţei. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 

membrii celor două Comisii au examinat proiectul de lege, în şedinţe separate, în data de 12 februarie 2013. 

 La dezbaterile din cadrul celor două Comisii au participat, în calitate de invitaţi, din partea Agenţiei Naţionale de Integritate, domnul 

Horia Georgescu, preşedinte, iar din partea Ministerului Justiţiei, domnul Florin Moţiu, secretar de stat. 

Din numărul total de 27 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat la şedinţă 22 deputaţi, iar din totalul 

de 29 membri ai Comsiei pentru muncă şi protecţie socială au participat 28 deputaţi. 

            În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului 

Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2013 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, în forma prezentată 

de către iniţiator. În cadrul discuţiilor au fost formulate amendamente. Supuse votului, acestea au fost respinse şi se regăsesc în Anexa la 

prezentul raport. 

              În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor organice. 

      
 

                PREŞEDINTE,           PREŞEDINTE, 
  Bogdan Liviu CIUCĂ                 Florin IORDACHE 

 
 
    

                           SECRETAR,                       SECRETAR, 
     Theodor - Cătălin NICOLESCU                             Mihăiţă GĂINĂ 
 
 
          
 
                   Consilier parlamentar Ciprian Bucur                                            Expert parlamentar Lidia Vlădescu     
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ANEXA 

 
  AMENDAMENTE RESPINSE 

 
 

Nr. 
crt. 

Text  
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.5/2013 

Textul  proiectului 
de lege 

Autorul amendamentului Motivare 
1. Argumente pentru 
susţinere 
2. Argumente pentru 
respingere 

Cameră 
decizională 

1.  
2. După articolul 29 se introduce un 
nou articol, articolul 291, cu următorul 
cuprins: 
 
 
"Art.291. - (1) Salariul de bază al funcţiei 
de director general din cadrul Agenţiei se 
stabileşte prin asimilare cu salariul de 
bază al funcţiei de director din cadrul 
Consiliului Concurenţei, corespunzător 
vechimii în muncă. 
 
 
 
(2) Salariul de bază al funcţiei de director 
din cadrul Agenţiei se stabileşte prin 
asimilare cu salariul de bază al funcţiei de 
director adjunct din cadrul Consiliului 
Concurenţei, corespunzător vechimii în 
muncă. 
 

 
 
 
 
 
 
 
––––––––––––––––– 

 
“1. La articolul I punctul 2, 
alineatele (1) - (7) ale art.291 

se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
"Art.291. - (1) Salariul de bază 
al funcţiei de director general 
din cadrul Agenţiei se stabileşte 
prin asimilare cu salariul de 
bază al funcţiei de director din 
cadrul Consiliului Concurenţei, 
corespunzător vechimii în 
muncă, fără a se depăşi 
salariul unui ministru. 
 
(2) Salariul de bază al funcţiei 
de director din cadrul Agenţiei 
se stabileşte prin asimilare cu 
salariul de bază al funcţiei de 
director adjunct din cadrul 
Consiliului Concurenţei, 

 
1. Nivelul salarizării 
personalului ANI este 
stabilit prin Legea cadru 
privind salarizarea 
personalului plătit din 
fonduri publice. Se 
crează un precedent 
periculos în ceea ce 
priveşte stabilirea altor 
salarii pentru diferite 
categorii de personal.  
 
2. ANI funcţionează 
efectiv cu un număr 
foarte mic de inspectori 
de integritate raportat la 
totalul funcţiilor din 
cadrul agenţiei, în 
condiţiile în care aceştia 
trebuie să îndeplinească 
o serie de obligaţii legale 

 
Senatul 
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Nr. 
crt. 

Text  
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.5/2013 

Textul  proiectului 
de lege 

Autorul amendamentului Motivare 
1. Argumente pentru 
susţinere 
2. Argumente pentru 
respingere 

Cameră 
decizională 

 
 
 
 
(3) Salariul de bază al funcţiei de şef de 
serviciu din cadrul Agenţiei se stabileşte 
prin asimilare cu salariul de bază al 
funcţiei de şef serviciu din cadrul 
Consiliului Concurenţei, corespunzător 
vechimii în muncă. 
 
 
 
(4) Salariul de bază al funcţiei de 
inspector de integritate cu grad superior se 
stabileşte prin asimilare cu salariul de 
bază al funcţiei de inspector de concurenţă 
cu grad superior din cadrul Consiliului 
Concurenţei, corespunzător vechimii în 
muncă. 
 
 
 
 
 
(5) Salariul de bază al funcţiei de 
inspector de integritate cu grad principal 
se stabileşte prin asimilare cu salariul de 
bază al funcţiei de inspector de concurenţă 

corespunzător vechimii în 
muncă, fără a se depăşi 
salariul unui ministru. 
 
(3) Salariul de bază al funcţiei 
de şef de serviciu din cadrul 
Agenţiei se stabileşte prin 
asimilare cu salariul de bază al 
funcţiei de şef serviciu din 
cadrul Consiliului Concurenţei, 
corespunzător vechimii în 
muncă, fără a se depăşi 
salariul unui ministru. 
 
(4) Salariul de bază al funcţiei 
de inspector de integritate cu 
grad superior se stabileşte prin 
asimilare cu salariul de bază al 
funcţiei de inspector de 
concurenţă cu grad superior din 
cadrul Consiliului Concurenţei, 
corespunzător vechimii în 
muncă, fără a se depăşi 
salariul unui ministru. 
 
(5) Salariul de bază al funcţiei 
de inspector de integritate cu 
grad principal se stabileşte prin 
asimilare cu salariul de bază al 

pe o multitudine de 
paliere. 
În ultimii 2 ani au părăsit 
sistemul 16 inspectori de 
integritate, în principal 
datorită nivelului scăzut 
al salarizării, raportat la 
responsabilităţile şi 
volumul de activitate 
specifice funcţiei. 
Numărul redus de 
inspectori şi lipsa de 
motivare salarială pot 
constitui elemente de 
natură a afecta eficienţa 
acestei instituţii 
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Nr. 
crt. 

Text  
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.5/2013 

Textul  proiectului 
de lege 

Autorul amendamentului Motivare 
1. Argumente pentru 
susţinere 
2. Argumente pentru 
respingere 

Cameră 
decizională 

cu grad principal din cadrul Consiliului 
Concurenţei, corespunzător vechimii în 
muncă. 
 
(6) Salariul de bază al funcţiei de 
inspector de integritate cu grad asistent se 
stabileşte prin asimilare cu salariul de 
bază al funcţiei de inspector de concurenţă 
cu grad asistent din cadrul Consiliului 
Concurenţei, corespunzător vechimii în 
muncă. 
 
 
 
 
 
 
(7) Salariul de bază al funcţiei de 
inspector de integritate debutant se 
stabileşte prin asimilare cu salariul de 
bază al funcţiei de inspector de concurenţă 
debutant din cadrul Consiliului 
Concurenţei, corespunzător vechimii în 
muncă. 
 
 
 
 
 

funcţiei de inspector de 
concurenţă cu grad principal din 
cadrul Consiliului Concurenţei, 
corespunzător vechimii în 
muncă, fără a se depăşi 
salariul unui ministru. 
(6) Salariul de bază al funcţiei 
de inspector de integritate cu 
grad asistent se stabileşte prin 
asimilare cu salariul de bază al 
funcţiei de inspector de 
concurenţă cu grad asistent din 
cadrul Consiliului Concurenţei, 
corespunzător vechimii în 
muncă, fără a se depăşi 
salariul unui ministru. 
 
(7) Salariul de bază al funcţiei 
de inspector de integritate 
debutant se stabileşte prin 
asimilare cu salariul de bază al 
funcţiei de inspector de 
concurenţă debutant din cadrul 
Consiliului Concurenţei, 
corespunzător vechimii în 
muncă, fără a se depăşi 
salariul unui ministru.” 
 
 Autor: deputat Mihaela Stoica 
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Nr. 
crt. 

Text  
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.5/2013 

Textul  proiectului 
de lege 

Autorul amendamentului Motivare 
1. Argumente pentru 
susţinere 
2. Argumente pentru 
respingere 

Cameră 
decizională 

2. __  „2. După art.291, se introduce 
un nou articol, art.292, cu 
următorul cuprins: 
 
“Art.292. - Se interzice 
angajarea în cadrul Agenţiei 
Naţionale de Integritate a 
persoanelor care au calitatea 
de angajat sau colaborator al 
vreunui serviciu de 
informaţii.” 
                    
Autor: deputat Mate Andras 
Levente 
      

1. Pentru cresterea 
gradului de transparenta 
a activitatii institutiei. 
 
2. Prin vot, membrii 
Comisiei au respins 
amendamentul, intrucat 
art. 19 alin. (2) din Legea 
nr. 144/2007 este 
acoperitor în acest sens. 

 
Senatul 
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