
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 

L E G E 

 
 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 
 
 Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
  Articol unic. - 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 modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 

  1. La articolul 87 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
  „d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, 
manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor 
sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile reglementate de 
Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu excepţia reprezentanţilor în adunarea generală a acţionarilor, 
inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele 
financiare, la regiile autonome de interes naţional, la companiile şi 
societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice;” 
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  2. La articolul 87 alineatul (1), litera f) se abrogă. 
 

  3. La articolul 87, după alineatul (1) se introduce un nou 
alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: 
  „(11) Activitatea desfăşurată de primar şi viceprimar, primar general 
şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al 
consiliului judeţean, în calitate de membru al consiliului de administraţie al 
unei entităţi economice din subordinea sau la care unitatea                  
administrativ-teritorială pe care o conduce deţine participaţie,  sau de 
învăţământ locale, nu este retribuită.” 
 

  4. La articolul 88 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
  „d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, 
manager, asociat, administrator, membru al consiliului de administraţie sau 
cenzor la regiile autonome şi societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de interes judeţean ori 
înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului judeţean sau la regiile 
autonome şi societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, de interes naţional care îşi au sediul 
sau care deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă, cu 
excepţia reprezentanţilor în adunarea generală a acţionarilor, în cazul 
consilierului local, respectiv la regiile autonome şi societăţile reglementate 
de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
de interes local înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului local, precum 
şi la regiile autonome şi societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de interes naţional 
care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială 
respectivă, cu excepţia reprezentanţilor în adunarea generală a acţionarilor, 
în cazul consilierului judeţean;” 
 

  5. La articolul 88, după alineatul (1) se introduce un nou 
alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: 
  „(11) Activitatea desfăşurată de consilierul local sau consilierul 
judeţean, în calitate de membru al consiliilor de administraţie al unei entităţi  
economice din subordinea sau la care unitatea administrativ-teritorială pe 
care o conduce deţine participaţie, sau de învăţământ locale, nu este 
retribuită.” 
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 Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în şedinţa 
din 4 octombrie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din 
Constituţia României, republicată. 

 
 

 
 

 PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
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