
 
 
 
 
 
 
 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

  L E G E 
 

pentru modificarea art. 821 din 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 
 

 Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 
Articol unic - Articolul 821 din  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 va avea următorul cuprins: 

 
 „Art. 821. - (1) Deputatul sau senatorul nu poate acorda 

asistenţă juridică învinuiţilor sau inculpaţilor şi nici nu îi poate 
asista în instanţe în cauzele penale privind: 

a) infracţiunile contra siguranţei statului, prevăzute la                      
art. 155 - 173 din Codul penal; 
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  b) infracţiunile care împiedică înfăptuirea justiţiei, prevăzute 
la art. 259 - 272 din Codul penal; 

c) infracţiunile contra păcii şi omenirii, prevăzute la               
art. 356 - 361 din Codul penal; 

d) infracţiunile de corupţie, infracţiunile asimilate 
infracţiunilor de corupţie, infracţiunile în legătură directă cu 
infracţiunile de corupţie, precum şi infracţiunile împotriva 
intereselor financiare ale Comunităţilor Europene, prevăzute în 
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea 
faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare; 

e) infracţiunile care intră în  competenţa de soluţionare a 
Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism, prevăzute în Legea nr. 508/2004 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului 
Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cauzele în care 
avocatul este parte în proces sau acordă asistenţă ori reprezentare 
soţului sau rudelor până la gradul IV inclusiv.  

(3) Contractele de asistenţă juridică încheiate în condiţiile 
alin. (1) îşi încetează efectele la data validării mandatului de 
deputat sau de senator.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 10 noiembrie 2009, cu respectarea prevederilor art. 76                  
alin. (1) din Constituţia României, republicată. 

 

 

 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
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