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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege 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 

 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, cu proiectul de Lege 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,  trimis cu adresa nr. PL-x 
172 din 29 mai 2012 şi  înregistrat cu nr. 31/396 din 31 mai 2012. 

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

Proiectul de lege  are ca obiect de reglementare 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, cu modificările şi completările ulterioare, astfel 
încât, persoanele care deţin funcţii şi demnităţi publice, precum şi soţul/soţia sau 
rudele până la gradul al doilea ale acestora, să nu poată încheia contracte civile cu 
autorităţile publice locale sau centrale sau cu instituţiile aflate în subordinea 
acestora. 
] Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1343 din 16 decembrie 2011, a avizat 
favorabil, cu observaţii şi propuneri,  iniţiativa legislativă. 
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           Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 114 din 20 ianuarie 
2012, nu susţine adoptarea proiectului de lege.  

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a transmis un aviz negativ, cu nr. 26/144 din 14 iunie 2012. 
  În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 
proiectul de lege, expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ şi punctul de 
vedere al Guvernului, în şedinţa din 28 august 2012.  
            La dezbateri au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 22 membri ai 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Ca urmare a dezbaterilor din Comisie, s-a constatat că ceea ce este de esenţa 
unui conflict de interese aşa cum este reglementat in acest moment este existenţa 
unui interes patrimonial, fie pentru primarii, viceprimarii, preşedinţii, 
vicepreşedinţii consiliilor locale/judeţene, consilierii locali/judeţeni, fie pentru 
soţ/soţie, afini sau rudele acestora până la gradul patru inclusiv. Or, s-a constatat că 
interdicţia propusă de iniţiatori se aplică preşedinţilor, vicepreşedinţilor consiliilor  
judeţene, consilierilor locali şi judeţeni chiar şi în situaţia în care nu există un 
interes patrimonial, depăşindu-se sfera conflictului de interese, astfel cum este el 
conceput şi reglementat de legiuitor.  Mai mult decât atât, în forma propusă, 
interdicţia poate crea anumite disfuncţionalităţi în activitatea consiliului 
local/judeţean, deoarece o astfel de interdicţie ar avea ca efect imposibilitatea 
încheierii anumitor contracte între consiliile locale şi autorităţile administraţiei 
publice locale sau centrale, instituţiile sau regiile autonome de interes local sau 
central aflate în subordinea ori sub autoritatea respectivă ori societăţile înfiinţate de 
consiliile locale sau judeţene respective. 

Faţă de cele arătate, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului 
Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de Lege 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. 
              În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor organice. 
 
 
                             PREŞEDINTE,                                 SECRETAR, 
                               Daniel BUDA                       Gabriel ANDRONACHE 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
 Paul Şerban 
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