CAMERA DEPUTAŢILOR

LEGE
pentru modificarea art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010
privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice,
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de
Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte
normative
Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege.
Articol unic. − Art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind
integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi
pentru modificarea şi completarea altor acte normative, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 3 septembrie 2010,
cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Art. 25 alin. (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Persoana eliberată sau destituită din funcţie potrivit
prevederilor alin. (1) sau faţă de care s-a constatat existenţa conflictului
de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a
mai exercita o funcţie sau o demnitate publică ce face obiectul
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prevederilor prezentei legi, cu excepţia celor ocupate în urma unor
alegeri, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia
ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului,
fiind incompatibilă pe o perioadă de 3 ani cu funcţiile susmenţionate.”
2. La art. 25, după alin. (2) se introduc trei noi alineate,
alin. (2 ), alin. (22) şi alin. (23) cu următorul cuprins:
„(21) Dacă persoana a ocupat funcţia de primar, viceprimar sau
consilier local nu mai poate ocupa niciuna dintre aceste funcţii pe o
perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului, fiind incompatibilă cu
aceste funcţii.
(22) Dacă persoana a ocupat funcţia de preşedinte al consiliului
judeţean, vicepreşedinte al consiliului judeţean sau consilier judeţean nu
mai poate ocupa niciuna dintre aceste funcţii pe o perioadă de 3 ani de la
încetarea mandatului, fiind incompatibilă cu aceste funcţii.
(23) Dacă persoana a ocupat funcţia de deputat, senator sau
parlamentar european nu mai poate ocupa niciuna dintre aceste funcţii
pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului, fiind incompatibilă cu
aceste funcţii.”
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3. Teza finală a art. 25 alin. (2) devine alin. (3) şi va avea
următorul cuprins:
„(3) În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcţie sau o
demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate ori a
conflictului de interese, interdicţia de 3 ani operează potrivit legii, de la
data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a rămânerii
definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti de confirmare a
existenţei unui conflict de interese sau a unei stări de incompatibilitate.”
4. Alineatele (3) şi (4) ale art. 25 devin alineatele (4) şi (5).
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera
Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a
din Constituţia României, republicată.
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