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                                                         PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
                                                             CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE  DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 

 

                   Bucureşti, 21 martie 2017 
                   Nr. PL- x 547/2015 

 
RAPORT 

 
asupra Proiectului de Lege pentru modificarea art. 82 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 

asigurarea transparen�ei în exercitarea demnită�ilor publice, a func�iilor publice �i în mediul de afaceri, prevenirea 
�i sanc�ionarea corup�iei 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, cu Proiectul de Lege pentru modificarea art. 82 alin. (2) din 
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparen�ei în exercitarea demnită�ilor publice, a 
func�iilor publice �i în mediul de afaceri, prevenirea �i sanc�ionarea corup�iei, trimis cu adresa nr. PL-x 547 din 1 
septembrie 2015 şi  înregistrat cu nr. 4c-11/1099 din 2 septembrie 2015. 

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

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege  în şedinţa din 29 iunie 2015.  
Comisia pentru buget, finan�e �i bănci a avizat negativ ini�iativa legislativă cu avizul nr. 4c-2/748 din 23 

septembrie 2015. 
Comisia pentru politică economică, reformă �i privatizare a avizat favorabil ini�iativa legislativă cu avizul nr. 

4c-1/229 din 16 septembrie 2015. 
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 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 276 din 25 martie 2015, a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri, iniţiativa 
legislativă. 
 Guvernul României a transmis un punct de vedere prin care precizează că Parlamentul va decide asupra ini�iativei 
legislative. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare: modificarea art. 82 alin. (1) lit. a) în Legea nr. 161/2003 privind 
unele măsuri pentru asigurarea transparen�ei în exercitarea demnită�ilor publice, a func�iilor publice �i în mediul de 
afaceri, prevenirea �i sanc�ionarea corup�iei, cu modificările �i completărilor ulterioare, în sensul completării normei cu 
o precizare în vederea prevenirii încărcării activită�ii instan�elor cu unele procese birocratice.  

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au 
examinat iniţiativa legislativă, expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ �i punctul de vedere al Guvernului în 
şedinţa din 21 martie 2017.  
 La dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, să 
supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 82 alin. (2) din Legea nr. 
161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparen�ei în exercitarea demnită�ilor publice, a func�iilor publice 
�i în mediul de afaceri, prevenirea �i sanc�ionarea corup�iei, cu amendamentele redate în Anexa care face parte 
integrantă din prezentul raport. 

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

                      
                                                  PREŞEDINTE,                                               SECRETAR, 

 
Eugen NICOLICEA                               Costel Neculai DUNAVA 

 
 
 
 

 
 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 
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Anexa 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
  

  
Nr. 
crt. 

Text Legea nr. 161/2003 Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

1.  Lege pentru modificarea art. 82 
alin. (1) din Legea nr. 161/2003 
privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparen�ei în 
exercitarea demnită�ilor publice, a 
func�iilor publice �i în mediul de 
afaceri, prevenirea �i 
sanc�ionarea corup�iei 

Lege pentru modificarea Legii nr. 
161/2003 privind unele măsuri 
pentru asigurarea transparen�ei 
în exercitarea demnită�ilor 
publice, a func�iilor publice �i 
în mediul de afaceri, prevenirea 
�i sanc�ionarea corup�iei 
Autor: Comisia juridică, de 
disciplină �i imunită�i 

 

2.     Articol unic. – La articolul 82 
alineatul (1) din Legea nr. 
161/2003 privind unele măsuri 
pentru asigurarea transparen�ei în 
exercitarea demnită�ilor publice, a 
func�iilor publice �i în mediul de 
afaceri, prevenirea �i 
sanc�ionarea corup�iei, publicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 
2003, cu modificările �i 
completările ulterioare, litera a) se 
modifică �i va avea următorul 
cuprins: 

Articol unic. – Legea nr. 
161/2003 privind unele măsuri 
pentru asigurarea transparen�ei 
în exercitarea demnită�ilor 
publice, a func�iilor publice �i 
în mediul de afaceri, prevenirea 
�i sanc�ionarea corup�iei, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 279 din 21 
aprilie 2003, cu modificările �i 
completările ulterioare, se 
modifică după cum urmează: 
Autor: Comisia juridică, de 
disciplină �i imunită�i 
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3.  
 
 
 
 
Art. 82 (1) Calitatea de 
deputat şi senator este, de 
asemenea, incompatibilă cu: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Partea introductivă �i litera 
a) ale alineatului (1) al 
articolului 82 se modifică �i 
vor avea următorul cuprins: 
 
 Art. 82 - (1)Calitatea de deputat 
şi senator este, de asemenea, 
incompatibilă cu exercitarea 
următoarelor func�ii sau 
calităţi: 
 
Autori : 
Deputatii  PSD Com. Juridică 

Punerea în acord 
cu: 
- Art. 71 alin. (2) 

din Constiti�ie 
- Titlul Legii nr. 

161 din 19 
aprilie 2003 

- Art. 81 alin. (1), 
Art. 82 alin. (3), 
Art. 84 alin. 
(2)�i(4), Art. 
85 alin. (2), Art. 
87 alin. (3), Art. 
88 alin. (2), Art. 
94 alin. (3), Art. 
96 alin.(1), Art. 
99 alin.(2), �i 
Art. 100 alin. 
(2) 

 
4. a) funcţia de preşedinte, 

vicepreşedinte, director 
general, director, 
administrator, membru al 
consiliului de administraţie 
sau cenzor la societăţile 
comerciale, inclusiv băncile 
sau alte instituţii de credit, 
societăţile de asigurare şi 
cele financiare, precum şi 

a) func�ia de pre�edinte, 
vicepre�edinte, director general, 
director, administrator, membru al 
consiliului de administra�ie sau 
cenzor la societă�ile comerciale 
care desfă�oară sistematic �i 
efectiv activită�i comerciale 
organizate ce constau în 
producerea, administrarea sau 
înstrăinarea de bunuri, comer� 

a) func�ia de pre�edinte, 
vicepre�edinte, director general, 
director, administrator, membru 
al consiliului de administra�ie 
sau cenzor la societă�ile 
reglementate de Legea nr. 
31/1990, republicată, cu 
modificările �i completările 
ulterioare, care desfă�oară 
sistematic �i efectiv activită�i 

Sintagma 
societă�i 
comerciale, 
societate 
comercială – 
societate 
Art. 77 din Legea 
nr. 76/2012 
pentru punerea în 
aplicare a Legii 
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la instituţiile publice; 
 

ori prestarea de servicii în 
calitate de contribuabili activi, în 
sensul reglementărilor din Codul 
fiscal, inclusiv băncile sau alte 
institu�ii de credit, societă�ile 
de asigurare �i cele financiare 
�i la institu�iile publice. 
 
 

comerciale,   inclusiv băncile sau 
alte institu�ii de credit, 
societă�ile de asigurare �i cele 
financiare �i la institu�iile 
publice. 
 
 
Comisia juridică, de disciplină 
�i imunită�i 

nr. 134/2010 
privind Codul de 
procedură civilă. 

5.  
 
 
 
 
 
 
Art. 84 
 (1)Funcţia de membru al 
Guvernului este 
incompatibilă cu:  

 2. Partea introductivă a 
alineatului (1) al articolului 84 
se modifică �i va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 Art. 84 - (1)Funcţia de membru 
al Guvernului este incompatibilă 
cu exercitarea următoarelor 
func�ii sau calităţi: 
  
Autori : 
Deputatii  PSD Com. Juridică 

1. Vezi motivatia 
de la pct. 3 

2. Punerea în 
acord cu art.84 
alin. (2) : 

”(2)Funcţia de 
secretar de stat, 
funcţia de 
subsecretar de 
stat şi funcţiile 
asimilate 
acestora sunt 
incompatibile cu 
exercitarea altei 
funcţii publice de 
autoritate, 
precum şi cu 
exercitarea 
funcţiilor 
prevăzute la alin. 
(1) lit. b)-i).” 
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3. Punerea în 
acord cu art.84 
alin.4: 

“(4)Membrii 
Guvernului, 
secretarii de stat, 
subsecretarii de 
stat şi persoanele 
care îndeplinesc 
funcţii asimilate 
acestora pot 
exercita funcţii 
sau activităţi în 
domeniul 
didactic, al 
cercetării 
ştiinţifice şi al 
creaţiei literar-
artistice.” 
 

6.   
 
 
 
(1)Funcţia de prefect şi 
subprefect este 
incompatibilă cu: 
 

 3. Partea introductivă a 
alineatului (1) al articolului 85 
se modifică �i va avea 
următorul cuprins: 
Art. 85 - (1)Funcţia de prefect şi 
subprefect este incompatibilă cu 
exercitarea următoarelor 
func�ii sau calităţi: 
 
Autori : 

1. Vezi motivatia 
de la pct. 3 

2. Punerea în 
acord cu art.85 
alin. (2) : 

“(2)Prefecţii şi 
subprefecţii pot 
exercita funcţii 
sau activităţi în 
domeniul 
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Deputatii  PSD Com. Juridică didactic, al 
cercetării 
ştiinţifice şi al 
creaţiei literar-
artistice.” 
 

7.  
 
 
 
Art. 87 - (1) Funcţia de 
primar şi viceprimar, primar 
general şi viceprimar al 
municipiului Bucureşti, 
preşedinte şi vicepreşedinte 
al consiliului judeţean este 
incompatibilă cu: 
 

 4. Partea introductivă a 
alineatului (1) al articolului 87 
se modifică �i va avea 
următorul cuprins:  
 Art. 87 - (1) Funcţia de primar şi 
viceprimar, primar general şi 
viceprimar al municipiului 
Bucureşti, preşedinte şi 
vicepreşedinte al consiliului 
judeţean este incompatibilă cu 
exercitarea următoarelor 
func�ii sau calităţi: 
 
 
Autori : 
Deputatii  PSD Com. Juridică 
 
 

1. Vezi motivatia 
de la pct. 3 

2. Punerea în 
acord cu art.87 
alin. (3) : 

“(3)Primarii şi 
viceprimarii, 
primarul general 
şi viceprimarii 
municipiului 
Bucureşti pot 
exercita funcţii 
sau activităţi în 
domeniul 
didactic, al 
cercetării 
ştiinţifice şi al 
creaţiei literar 
artistice.” 
” 
 

8.  
 
 

 5. Partea introductivă a 
alineatului (1) al articolului 88 
se modifică �i va avea 

1. Vezi motivatia 
de la pct. 3 

2. Punerea în 
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Art. 88 (1)Funcţia de 
consilier local sau consilier 
judeţean este incompatibilă 
cu: 
 

următorul cuprins:  
 Art. 88. - (1)Funcţia de consilier 
local sau consilier judeţean este 
incompatibilă cu exercitarea 
următoarelor func�ii sau 
calităţi: 
 
 
Autori : 
Deputatii  PSD Com. Juridică 

acord cu art.88 
alin. (2) : 

“(2)O persoană 
nu poate exercita 
în acelaşi timp un 
mandat de 
consilier local şi 
un mandat de 
consilier 
judeţean.” 
 

9. Art. 94 
(1)Calitatea de funcţionar 
public este incompatibilă cu 
orice altă funcţie publică 
decât cea în care a fost 
numit, precum şi cu funcţiile 
de demnitate publică. 
 

 6. Alineatul (1) al articolului 94 
se modifică �i va avea 
următorul cuprins: 
Art. 94  - (1)Calitatea de 
funcţionar public este 
incompatibilă cu exercitarea  
oricărei alte funcţii publice sau 
calităţi decât cea în care a fost 
numit, precum şi cu funcţiile de 
demnitate publică. 
 
Autori : 
Deputatii  PSD Com. Juridică 
 

1. Vezi motivatia 
de la pct. 3 

2. Punerea în 
acord cu art.96 
alin. (1) : 

“(1)Funcţionarii 
publici, 
funcţionarii 
publici 
parlamentari şi 
funcţionarii 
publici cu statut 
special pot 
exercita funcţii 
sau activităţi în 
domeniul 
didactic, al 
cercetării 
ştiinţifice, al 
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creaţiei literar-
artistice. 
Funcţionarii 
publici, 
funcţionarii 
publici 
parlamentari şi 
funcţionarii 
publici cu statut 
special pot 
exercita funcţii 
în alte domenii de 
activitate din 
sectorul privat, 
care nu sunt în 
legătură directă 
sau indirectă cu 
atribuţiile 
exercitate ca 
funcţionar public, 
funcţionar public 
parlamentar sau 
funcţionar public 
cu statut special, 
potrivit fişei 
postului." 
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