
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
Art. I. – Titlul IV – „Conflictul de interese şi regimul 

incompatibilităţilor în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor 
publice” al Cărţii I – „Reglementări generale pentru prevenirea şi 
combaterea corupţiei” 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 se completează după cum urmează: 

 
1. Articolul 68 va avea următorul cuprins: 
„Art. 68. – Prezentul titlu reglementează conflictul de interese şi 

regimul incompatibilităţilor ce pot interveni în exercitarea demnităţilor 
publice, a funcţiilor publice, precum şi a altor funcţii stabilite de 
prezenta lege.” 
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2. Alineatul (1) al articolului 69 va avea următorul cuprins: 
„Art. 69. – (1) Prevederile prezentului titlu se aplică persoanelor 

care exercită următoarele demnităţi publice şi funcţii publice: 
a) Preşedinte al României; 
b) deputat şi senator; 
c) consilier prezidenţial şi consilier de stat din Administraţia 

Prezidenţială; 
d) prim-ministru, ministru de stat, ministru, ministru delegat, 

secretar de stat, subsecretar de stat şi funcţiile asimilate acestora, prefect 
şi subprefect; 

e) magistraţi; 
f) personalul diplomatic şi consular; 
g) aleşi locali; 
h) funcţionari publici.” 
 
3. La articolul 69, după alineatul (3) se introduce alineatul 

(4), cu următorul cuprins: 
„(4) Prevederile prezentului titlu se aplică, de asemenea, 

oricărei alte persoane care exercită permanent sau temporar, cu orice 
titlu, indiferent cum a fost învestită, o însărcinare de orice natură, 
retribuită sau nu, în serviciul unei autorităţi publice, instituţii publice, 
instituţii sau altă persoană juridică de interes public sau care are atribuţii 
privind administrarea, folosirea sau exploatarea bunurilor proprietate 
publică, a serviciilor de interes public, precum şi a bunurilor de orice fel 
care, potrivit legii, sunt de interes public.” 

 
4. Articolul 70 va avea următorul cuprins: 
„Art. 70. – (1) Prin conflict de interese se înţelege situaţia în 

care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică, 
potrivit dispoziţiilor art. 69, are sau ar putea avea un interes personal de 
natură patrimonială sau nepatrimonială, care ar putea influenţa 
îndeplinirea cu obiectivitate şi imparţialitate a atribuţiilor care îi revin, 
potrivit Constituţiei şi altor acte normative, precum şi interesul public. 

(2) Prin conflict de interese se înţelege şi situaţia în care efectele 
unui act sau fapt juridic, încheiat sau efectuat de o persoană dintre cele 
prevăzute la art. 69, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, creează un 
conflict de interese, iar acea persoană maschează actul sau faptul juridic 
ori efectele acestora printr-un interpus, pentru ascunderea conflictului de 
interese. În acest caz, actele juridice care au generat conflictul de 
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interese sunt lovite de nulitate absolută. Pentru constatarea nulităţii 
absolute a actului, nu este necesară dovedirea convenţiei în simulaţie. 

(3) În cuprinsul prezentului act normativ, următorii termeni se 
definesc astfel: 

a) interes personal – orice avantaj material sau de altă natură, 
urmărit ori obţinut, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru 
altul, de către persoanele prevăzute la art. 69, prin folosirea reputaţiei, 
influenţei, facilităţilor, relaţiilor şi informaţiilor la care au acces, în 
temeiul exercitării demnităţii publice sau funcţiei publice; 

b) interes public – acel interes care implică garantarea şi 
respectarea întocmai, de către instituţiile şi autorităţile publice, a 
drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor şi ale 
societăţii, recunoscute de Constituţie, legislaţia internă şi tratatele 
internaţionale la care România este parte.” 

 
5. Denumirea Secţiunii a 2-a din Capitolul II – „Conflictul 

de interese” va avea următorul cuprins: 
„Secţiunea a 2-a 
Conflictul de interese în exercitarea demnităţilor publice, a 

funcţiilor publice şi a altor funcţii” 
 
6. Alineatul (1) al articolului 72 va avea următorul cuprins: 
„Art. 72. – (1) Orice persoană din cele prevăzute la art. 69 este 

obligată să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic 
ori să nu ia o decizie sau să nu participe la luarea unei decizii în 
exercitarea demnităţii publice sau funcţiei publice, care produce sau ar 
putea produce un folos material sau de altă natură, direct sau prin 
interpuşi, pentru sine, pentru soţul său, ori rudele sale de până la gradul 
IV inclusiv, în condiţiile art. 70.” 

 
7. După articolul 72 se introduce articolul 721 cu următorul 

cuprins: 
„Art. 721. – (1) În vederea desfăşurării operative a activităţii de 

cercetare şi constatare a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor 
persoanelor prevăzute la art. 69, se înfiinţează Consiliul Naţional de 
Integritate, denumit în continuare, Consiliu. 

(2) Consiliul este un organism autonom, cu personalitate 
juridică, supus controlului Parlamentului. Anual sau la cererea 
Parlamentului, Consiliul prezintă acestuia rapoarte. 
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(3) Consiliul este organizat la nivel naţional şi funcţionează  
într-o structură unică. 

(4) Consiliul are atribuţii de control, constatare şi cercetare, 
fiind format din 11 membri, dintre care: 

a) un judecător de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi  
6 judecători din cadrul curţilor de apel, numiţi de Consiliul Superior al 
Magistraturii; 

b) 2 consilieri juridici din cadrul Ministerului Justiţiei, numiţi de 
ministrul justiţiei; 

c) 2 procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, numiţi de procurorul general. 

(5) Membrii Consiliului vor fi numiţi numai dintre persoanele 
care au atribuţii în domeniul prevenirii sau combaterii criminalităţii şi a 
corupţiei, potrivit normelor de organizare internă. 

(6) Consiliul dispune de un aparat tehnic, ale cărui componenţă 
şi structură vor fi stabilite prin Regulamentul de organizare şi 
funcţionare. 

(7) Mandatul membrilor Consiliului este de 6 ani şi nu poate fi 
reînnoit. Mandatul poate fi retras în condiţiile art. 7 din Legea  
nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor. Pe perioada mandatului, 
persoanele de la alin. (4) sunt detaşate de la instituţiile de la care provin, 
păstrându-şi toate drepturile ce decurg din calitatea de magistrat. 

(8) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii nu pot fi 
numiţi în cadrul Consiliului. 

(9) La sesizarea oricărei persoane fizice sau juridice ori din 
oficiu, Consiliul declanşează procedura de cercetare a conflictelor de 
interese şi a incompatibilităţilor persoanelor prevăzute la art. 69. 

(10) Consiliul lucrează operativ în 2 comisii, formate fiecare din 
câte 5 membri, cu respectarea proporţiei prevăzute la alin. (4). Prin legea 
de organizare şi funcţionare a Consiliului se poate stabili ca, în cazuri de 
divergenţă, anumite controale sau verificări să fie efectuate de plenul 
său. 

(11) În urma controalelor efectuate, Consiliul întocmeşte 
rapoarte de constatare, pe baza cărora, cu majoritate de voturi, sesizează 
autoritatea competentă pentru a lua măsurile necesare de tragere la 
răspundere a persoanelor vinovate. 

(12) Persoanele cercetate, nemulţumite de soluţiile comisiilor, 
pot face plângere împotriva acestora în faţa plenului Consiliului. 
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Persoanele nemulţumite de deciziile plenului se pot adresa Curţii de 
Apel, Secţia contencios administrativ. Soluţia este supusă recursului. 

(13) Concluziile rapoartelor de control şi constatare întocmite 
de Consiliu, în conformitate cu prezenta lege, sunt obligatorii pentru 
autorităţile şi instituţiile publice. 

(14) Consiliul se înnoieşte cu o treime din numărul membrilor, 
din trei în trei ani.” 

 
8. Articolul 73 va avea următorul cuprins: 
„Art. 73. – (1) Încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 72  

alin. (1) constituie abatere disciplinară, dacă nu este o faptă cu caracter 
penal, potrivit legii şi se sancţionează cu eliberarea din funcţie, în 
termen de 10 zile de la sesizarea de către Consiliu a autorităţilor din care 
face parte persoana cercetată. 

(2) Refuzul adoptării actului de eliberare din funcţie, după 
comunicarea soluţiei motivate a Consiliului, constituie infracţiunea de 
abuz în serviciu, fiind pedepsită potrivit legii penale. 

(3) Termenul de finalizare a cercetării şi întocmirii raportului de 
constatare şi control este de 90 de zile de la sesizare. Din motive 
temeinic justificate, acesta poate fi prelungit cu încă 30 de zile. 

(4) Actele administrative emise sau actele juridice încheiate prin 
încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 72 alin. (1) sunt lovite de nulitate 
absolută, constatată de instanţa de judecată civilă sau penală, după caz. 

(5) Se consideră decizii sau acte adoptate ori încheiate în 
condiţii de conflict de interese şi cele ale organelor colegiale la care cel 
puţin unul dintre membrii se află în conflict de interese şi nu s-a abţinut 
de la vot ori de la dezbateri. 

(6) Toate beneficiile patrimoniale obţinute din emiterea sau 
adoptarea unei decizii ori încheierea unui act juridic în condiţiile 
existenţei unui conflict de interese vor fi restituite, ca efect al nulităţii 
absolute prevăzute la alin. (4), iar dacă acesta nu este posibil, se va 
restitui echivalentul bănesc al acestor beneficii, la valoarea lor de piaţă 
ori, după caz, se va dispune repunerea în situaţia anterioară. 

(7) Persoana care a săvârşit o abatere disciplinară, constatată 
potrivit procedurii prevăzute în prezenta lege, este decăzută din dreptul 
de a mai exercita o funcţie publică dintre cele prevăzute la art. 69, pe o 
perioadă de 7 ani de la data aplicării sancţiunii.” 
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9. După articolul 73 se introduc articolele 731 – 735, cu 
următorul cuprins: 

„Art. 731. – (1) Sesizările privind încălcarea dispoziţiilor legale 
prevăzute la art. 72 alin. (1) se vor adresa Consiliului, care le va verifica 
şi, în termen de 5 zile de la finalizarea raportului de constatare, va 
sesiza, după caz: 

a) organul sau autoritatea publică din care face parte persoana 
verificată, care are competenţa legală de sancţionare, în vederea aplicării 
sancţiunii administrative a eliberării din funcţie; 

b) instanţa competentă să constate nulitatea absolută a actului 
juridic emis în condiţiile art. 72 alin. (1); 

c) organul de urmărire penală competent. 
(2) Persoanei care a sesizat conflictul de interese i se va 

comunica, în scris, de către Consiliu, o copie de pe raportul de 
constatare, în termen de 30 de zile de la data soluţionării sesizării. 

(3) Sesizarea şi raportul elaborat în urma controlului conflictului 
de interese se publică pe pagina de internet a Consiliului, la rubrica 
„Conflicte de Interese”. 

(4) În cazul în care nu se confirmă, sesizarea nu este considerată 
denunţare calomnioasă. 

 
Art. 732. – Orice persoană din cele prevăzute la art. 68-69 este 

în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: 
a) sunt chemate să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la 

luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care au relaţii 
cu caracter patrimonial; 

b) participă în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii, 
cu funcţionari publici care au calitatea de soţ/soţie sau rudă de gradul I; 

c) interesele sale patrimoniale, ale soţului/soţiei sau rudelor sale 
de gradul IV pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea 
funcţiei publice; 

d) alte situaţii în care integritatea, obiectivitatea şi 
imparţialitatea deciziei pot fi afectate în condiţiile art. 70. 

 
Art. 733. – (1) În cazul existenţei unui conflict de interese, 

persoanele prevăzute la art. 69 alin. (1) sunt obligate să se abţină de la 
rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii, 
atât în situaţia actelor juridice sau deciziilor de autoritate publică, cât şi 
în cele cu caracter de gestiune. 
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(2) Nerespectarea acestei obligaţii atrage eliberarea din funcţie a 
persoanei aflate în conflict de interese, în condiţiile art. 73. 

(3) În cazul unui cumul de funcţii, conflictul de interese va fi 
analizat, iar controlul acestuia va fi efectuat, în raport cu calitatea în care 
persoana adoptă decizia sau încheie actul respectiv. 

(4) În cazul existenţei unui conflict de interese, persoanele 
prevăzute la art. 69 alin. (1) au obligaţia de a se abţine de la rezolvarea 
cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l 
informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi sunt subordonate direct. 
Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu 
imparţialitate a funcţiei, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la 
cunoştinţă. 

(5) În cazul existenţei unui conflict de interese, personalul de 
conducere din cadrul regiilor autonome, societăţilor naţionale, 
companiilor naţionale şi băncilor comerciale cu capital de stat are 
obligaţia de a se abţine de la luarea deciziei sau participarea la luarea 
unei decizii, precum şi de a sesiza ministerele de resort, secretarul 
comunei, oraşului sau municipiului ori secretarul general al judeţului sau 
al municipiului Bucureşti sau alte organe ale administraţiei centrale de 
specialitate care au competenţa de a coordona, controla şi îndruma 
respectiva unitate, în vederea desemnării unui împuternicit înlocuitor 
pentru adoptarea deciziei. 

 
Art. 734. – Dacă într-o perioadă de 6 luni, una dintre persoanele 

prevăzute la art. 69 alin. (1) este nevoită să se abţină de cel puţin trei ori 
de la adoptarea deciziei ori încheierea unor acte din cauza iminenţei unui 
conflict de interese, Consiliul va recurge din oficiu la verificarea 
incompatibilităţilor şi a altor interdicţii prevăzute de lege. 

 
Art. 735. – Falsul în declaraţiile de interese se asimilează 

faptelor de corupţie şi se sancţionează cu pedeapsa închisorii prevăzută 
de lege pentru infracţiunea de fals în declaraţii, prevăzută la art. 292 Cod 
penal.” 

 
10. Articolul 74 va avea următorul cuprins: 
„Art. 74. – (1) Declaraţia de interese se depune în primele  

15 zile ale anului, în original, la compartimentul de resurse umane din 
cadrul autorităţilor şi instituţiilor prevăzute la art. 69, iar în copie, la 
Consiliul Naţional de Integritate, arhivându-se într-un registru special, 
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numerotat, precum şi atunci când intervin modificări în situaţia 
declarantului, astfel încât să justifice depunerea unei noi declaraţii de 
interese. În acest ultim caz, declaraţia de interese se depune în termen de 
15 zile de la schimbarea produsă în situaţia declarantului. 

(2) În cazul candidaţilor la funcţii elective publice, declaraţia de 
interese se depune o dată cu depunerea candidaturii, la biroul electoral. 

(3) La depunere, persoana însărcinată cu arhivarea declaraţiilor 
de interese va elibera o dovadă care să ateste depunerea declaraţiei de 
interese, potrivit legii, şi care va reprezenta mijloc de probă privind 
respectarea obligaţiilor prevăzute în prezenta lege. 

(4) Declaraţiile de interese se publică atât pe pagina de Internet 
a autorităţilor sau instituţiilor publice prevăzute la art. 69, cât şi pe cea a 
Consiliului. 

(5) Nedepunerea declaraţiei de interese de către persoanele 
prevăzute la art. 69, în termenul stabilit de lege, din motive imputabile, 
atrage eliberarea din funcţie, iar nepublicarea acesteia în termen de 30 de 
zile de la depunere atrage suspendarea din funcţie a persoanei care are 
obligaţia publicării declaraţiei. 

(6) În cazul candidaţilor la funcţii elective publice, nedepunerea 
declaraţiei de interese, o dată cu depunerea candidaturii, la biroul 
electoral, atrage invalidarea mandatului, în cazul în care candidatul este 
ales, iar nepublicarea acesteia, în termen de 30 de zile de la învestirea în 
funcţie, atrage suspendarea din funcţie a persoanei care are obligaţia 
publicării declaraţiei.” 

 
11. Articolul 75 va avea următorul cuprins: 
„Art. 75. – Persoana care se consideră vătămată într-un drept al 

său ori apreciază că i-a fost încălcat un interes legitim ori a fost încălcat 
un interes public, ca urmare a existenţei unui conflict de interese, astfel 
cum este definit în prezenta secţiune, se poate adresa, în caz de 
nemulţumire, cu privire la constatările Consiliului, în termen de un an de 
la data la care i-au fost comunicate aceste constatări, instanţei de 
judecată competente, potrivit legii, în funcţie de natura actului emis sau 
încheiat.” 
 

12. Secţiunea a 3-a – „Conflictul de interese privind aleşii 
locali” şi Secţiunea a 4-a – „Conflictul de interese privind 
funcţionarii publici” din Capitolul II – „Conflictul de interese” se 
abrogă. 
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13. Articolul 80 va avea următorul cuprins: 
„Art. 80. – (1) Incompatibilităţile privind demnităţile publice, 

funcţiile publice, precum şi alte funcţii sunt cele reglementate de 
Constituţie, de legea aplicabilă autorităţii sau instituţiei publice în care 
persoanele ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică îşi 
desfăşoară activitatea, precum şi de dispoziţiile prezentului titlu. 

(2) Persoanele prevăzute la art. 68 şi 69 sunt incompatibile cu 
orice funcţie sau activitate remunerată sau neremunerată, cu excepţia 
celor de cadru didactic în învăţământul superior, cercetare ştiinţifică, 
creaţie literar-artistică ori membru în asociaţii profesionale ori sindicale 
şi în partide politice, dacă legea nu le interzice. Funcţiile şi activităţile 
exceptate de la incompatibilităţi în domeniul învăţământului superior, 
cercetării ştiinţifice, creaţiei literar-artistice pot fi exercitate numai dacă 
nu presupun prerogative de conducere, administrare şi control. 

(3) Parlamentarii pot fi membri ai Guvernului, iar judecătorii şi 
procurorii pot fi membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. 

(4) Consilierii locali au limitate incompatibilităţile conform  
art. 88-90.” 

 
14. Articolul 81 va avea următorul cuprins: 
„Art. 81. – (1) Calitatea de deputat sau de senator este 

incompatibilă cu exercitarea oricărei funcţii publice de autoritate, 
potrivit Constituţiei şi cu orice activitate remunerată sau neremunerată în 
condiţiile art. 80 alin. (2), cu excepţia celei de membru al Guvernului. 

(2) Prin funcţii publice de autoritate, incompatibile cu calitatea 
de deputat sau de senator, se înţeleg funcţiile din administraţia publică 
asimilate celor de ministru, funcţiile de secretar de stat, subsecretar de 
stat şi funcţiile asimilate celor de secretar de stat şi subsecretar de stat 
din cadrul organelor de specialitate din subordinea Guvernului sau a 
ministerelor, funcţiile din Administraţia Prezidenţială, din aparatul de 
lucru al Parlamentului şi al Guvernului, funcţiile de conducere specifice 
ministerelor, celorlalte autorităţi şi instituţii publice, funcţiile de 
consilieri locali şi consilieri judeţeni, de prefecţi şi subprefecţi şi 
celelalte funcţii de conducere din aparatul propriu al prefecturilor, 
funcţiile de primar, viceprimar şi secretar ai unităţilor  
administrativ-teritoriale, funcţiile de conducere şi execuţie din serviciile 
publice descentralizate ale ministerelor şi celorlalte organe din unităţile 
administrativ-teritoriale şi din aparatul propriu şi serviciile publice ale 
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consiliilor judeţene şi consiliilor locale, precum şi funcţiile care, potrivit 
legii, nu permit persoanelor care le deţin să candideze în alegeri.” 

 
15. Articolul 82 se abrogă. 
 
16. Articolul 83 va avea următorul cuprins: 
„Art. 83. – (1) Persoana care exercită una dintre funcţiile 

prevăzute la art. 81 este obligată, la data depunerii jurământului, să 
declare că nu se află în unul dintre cazurile de incompatibilitate 
prevăzute de lege. 

(2) Mandatul de senator sau deputat al persoanei care nu 
demisionează din funcţia deţinută ori nu renunţă la activitatea care 
generează starea de incompatibilitate, în termen de 15 zile de la apariţia 
acesteia, nu va fi validat sau, după caz, va fi anulat. 

(3) Controlul şi constatarea incompatibilităţii survenite după 
validarea mandatului de senator sau deputat revine Consiliului, care va 
verifica şi soluţiona sesizările privind încălcarea dispoziţiilor art. 81. 
Prevederile art. 73 şi 731 se aplică în mod corespunzător.” 

 
17. Articolul 84 va avea următorul cuprins: 
„Art. 84. – (1) Funcţia de membru al Guvernului este 

incompatibilă cu orice activitate remunerată sau neremunerată în 
condiţiile art. 80 alin. (2). 

(2) Membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat 
şi persoanele care îndeplinesc funcţii asimilate acestora pot exercita 
funcţii sau activităţi numai în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice 
şi al creaţiei literar-artistice, dacă acestea nu implică prerogative de 
conducere, administrare şi control.” 

 
18. Articolul 85 va avea următorul cuprins: 
„Art. 85. – (1) Funcţia de prefect şi subprefect este 

incompatibilă cu orice activitate remunerată sau neremunerată în 
condiţiile art. 80 alin. (2). 

(2) Prefecţii şi subprefecţii pot exercita funcţii sau activităţi 
numai în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei  
literar-artistice, dacă acestea nu implică prerogative de conducere, 
administrare şi control.” 
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19. Alineatul (2) al articolului 86 va avea următorul cuprins: 
„(2) Controlul şi constatarea incompatibilităţii survenite după 

învestirea în funcţie a persoanelor la care se referă prezenta secţiune 
revine Consiliului, care va verifica şi soluţiona sesizările privind 
încălcarea dispoziţiilor art. 84 şi 85. Prevederile art. 73 şi 731 se aplică în 
mod corespunzător.” 

 
20. Articolul 87 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 orice activitate remunerată sau 
neremunerată în condiţiile art. 80 alin. (2). 

(2) Primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii 
municipiului Bucureşti nu pot deţine, pe durata exercitării mandatului, 
funcţia de consilier judeţean sau consilier local. 

(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, dacă acestea 
nu implică prerogative de conducere, administrare şi control.” 

 
21. Articolul 91 va avea următorul cuprins: 
„Art. 91. – (1) Persoana care exercită una dintre funcţiile 

prevăzute în prezenta secţiune este obligată, la data depunerii 
jurământului sau învestirii în funcţie, să declare că nu se află în unul 
dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute de lege. 

(2) Mandatul de ales local al persoanei care nu demisionează 
din funcţia deţinută ori nu renunţă la activitatea care generează starea de 
incompatibilitate, în termen de 15 zile de la apariţia acesteia, nu va fi 
validat sau, după caz, va fi anulat. 

(3) Controlul şi constatarea incompatibilităţii survenite după 
validarea mandatului de ales local revine Consiliului, care va verifica şi 
soluţiona sesizările privind încălcarea dispoziţiilor art. 87-89. 
Prevederile art. 73 şi 731 se aplică în mod corespunzător.” 
 

22. Alineatul (2) al articolului 92 va avea următorul cuprins: 
„(2) Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au contracte 

încheiate cu încălcarea art. 90 au obligaţia ca, în termen de 60 de zile de 
la intrarea în vigoare a prezentei legi, să renunţe la contractele încheiate. 
Orice persoană poate sesiza secretarul unităţii administrativ-teritoriale, 
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care are obligaţia să înştiinţeze Consiliul, în termen de 10 zile de la 
primirea sesizării.” 

 
23. Denumirea Secţiunii a 5-a va avea următorul cuprins: 
„Secţiunea a 5-a 
Incompatibilităţi privind funcţionarii publici, în sensul Legii  

nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, şi alte 
categorii de salariaţi din instituţiile şi autorităţile publice şi din alte 
unităţi bugetare, în sensul Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii” 

 
24. Articolul 94 va avea următorul cuprins: 
„Art. 94. – (1) Calitatea de funcţionar public, precum şi cea de 

salariat în instituţiile şi autorităţile publice şi în alte unităţi bugetare este 
incompatibilă cu orice altă funcţie publică decât cea în care a fost numit, 
cu funcţiile de demnitate publică, precum şi cu orice alte funcţii sau 
activităţi, în condiţiile art. 80 alin. (2). 

(2) Funcţionarii publici pot exercita alte funcţii sau activităţi 
numai în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei  
literar-artistice, dacă acestea nu implică prerogative de conducere, 
administrare şi control. 

(3) Salariaţii din instituţiile şi autorităţile publice şi din alte 
unităţi bugetare pot exercita şi alte funcţii sau activităţi în sectorul 
privat, iar în sectorul public acestea pot fi exercitate doar dacă nu 
implică prerogative de conducere, administrare şi control. 

(4) Funcţionarii publici şi salariaţii din instituţiile şi autorităţile 
publice şi din alte unităţi bugetare nu pot fi mandatari ai unor persoane 
în ceea ce priveşte efectuarea unor acte în legătură cu funcţia pe care o 
exercită.” 

 
25. Articolul 95 va avea următorul cuprins: 
„Art. 95. – (1) Nu sunt permise raporturile ierarhice directe în 

cazul în care funcţionarii publici sau salariaţii din instituţiile şi 
autorităţile publice şi din alte unităţi bugetare sunt soţi sau rude de 
gradul I. 

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care şeful ierarhic 
direct are calitatea de demnitar. 

(3) Persoanele care se află în una dintre situaţiile prevăzute la 
alin. (1) sau (2) vor opta, în termen de 30 de zile, pentru încetarea 
raporturilor ierarhice directe sau renunţarea la calitatea de demnitar. 
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(4) Orice persoană poate sesiza existenţa situaţiilor prevăzute la 
alin. (1) sau (2). 

(5) Situaţiile prevăzute la alin. (1) şi neîndeplinirea obligaţiei 
prevăzute la alin. (3) se constată de către şeful ierarhic superior, care 
dispune încetarea raporturilor ierarhice directe dintre funcţionarii publici 
sau salariaţii din instituţiile şi autorităţile publice şi din alte unităţi 
bugetare care sunt soţi sau rude de gradul I. 

(6) Situaţiile prevăzute la alin. (2) şi neîndeplinirea obligaţiei 
prevăzute la alin. (3) se constată de Consiliu, la sesizarea obligatorie a 
conducătorului instituţiei sau autorităţii publice respective.” 

 
26. Articolul 111 va avea următorul cuprins: 
„Art. 111. – (1) Persoanele care exercită demnităţile publice şi 

funcţiile publice prevăzute la art. 68-69 vor depune o declaraţie de 
interese, pe propria răspundere, cu privire la funcţiile şi activităţile pe 
care le desfăşoară sau le-au desfăşurat în ultimii 5 ani, cu excepţia celor 
legate de mandatul sau funcţia publică pe care o exercită. 

(2) Funcţiile şi activităţile care se includ în declaraţia de interese 
sunt: 

a) funcţiile deţinute în cadrul unor asociaţii, fundaţii sau alte 
organizaţii neguvernamentale ori partide politice, precum şi denumirea 
acestora; 

b) activităţile profesionale remunerate, precum şi denumirea 
unităţii în care s-au desfăşurat; 

c) calitatea de membru în asociaţii, fundaţii sau grupuri de 
interese economice ori de acţionar sau asociat la societăţi comerciale, 
inclusiv bănci sau alte instituţii de credit, societăţi de asigurare şi 
financiare, precum şi denumirea acestora; 

d) activităţile bursiere, donaţiile şi sponsorizările pentru 
participare la conferinţe, congrese, seminarii şi alte activităţi similare, 
interne şi internaţionale, de care au beneficiat, precum şi instituţiile, 
asociaţiile, fundaţiile sau agenţii economici care le-au acordat sau 
finanţat. 

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1), care nu îndeplinesc alte 
funcţii sau nu desfăşoară alte activităţi decât cele legate de mandatul sau 
funcţia pe care o exercită, depun o declaraţie în acest sens.” 
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27. Alineatul (2) al articolului 112 va avea următorul 
cuprins: 

„(2) Persoanele care exercită demnităţile publice şi funcţiile 
publice prevăzute în prezentul titlul vor actualiza declaraţiile de interese 
ori de câte ori intervin schimbări care, potrivit art. 111 alin. (2), trebuie 
înscrise în aceste declaraţii. Actualizarea se face în termen de 15 zile de 
la data începerii, modificării sau încetării funcţiilor sau activităţilor.” 

 
28. Articolul 113 va avea următorul cuprins: 
„Art. 113. – (1) Declaraţiile de interese sunt publice şi se depun 

în copie la Consiliu şi în original după cum urmează: 
a) Preşedintele României, la şeful Cancelariei Administraţiei 

Prezidenţiale; 
b) deputaţii şi senatorii, la secretarul general al Camerei din care 

aceştia fac parte; 
c) consilierii prezidenţiali şi consilierii de stat din Administraţia 

Prezidenţială, la şeful Cancelariei Administraţiei Prezidenţiale; 
d) membrii Guvernului, secretarii de stat şi subsecretarii de stat, 

la secretarul general al Guvernului; 
e) persoanele care îndeplinesc funcţii asimilate celei de 

ministru, secretar de stat sau subsecretar de stat, la secretarul general al 
autorităţii publice sub controlul căreia se află; 

f) magistraţii, la preşedintele instanţei sau la conducătorul 
parchetului la care funcţionează; preşedinţii instanţelor şi conducătorii 
parchetelor, la preşedinţii instanţelor şi, respectiv, conducătorii 
parchetelor superioare; preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 
procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie şi procurorul general al Parchetului Naţional Anticorupţie, la 
Consiliul Superior al Magistraturii; 

g) prefecţii şi subprefecţii, la secretarul general al prefecturii; 
h) aleşii locali, la secretarul unităţii administrativ-teritoriale; 
i) funcţionarii publici şi salariaţii din instituţiile şi autorităţile 

publice şi din alte unităţi bugetare, la compartimentul de resurse umane 
din cadrul autorităţilor publice, instituţiilor publice sau, după caz, al 
unităţilor din care fac parte. 

(2) Numele persoanelor prevăzute la alin. (1) care, în mod 
nejustificat, nu depun declaraţia de interese potrivit art. 112, se publică 
pe paginile de Internet ale Consiliului şi ale Parlamentului, Guvernului, 
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ministerelor, celorlalte autorităţi ori instituţii publice centrale, 
prefecturilor sau consiliilor judeţene, după caz. 

(3) Evidenţa declaraţiilor de interese se consemnează într-un 
registru special, denumit „Registrul declaraţiilor de interese”, al cărui 
model se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.” 

 
Art. II. – Formularul declaraţiei de interese prevăzut în anexa 

nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 506/2003 privind stabilirea modelului 
Registrului declaraţiilor de interese, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 293 din 25 aprilie 2003, se înlocuieşte cu anexa 
la prezenta lege. 

 
Art. III. – Primul Consiliu Naţional de Integritate se constituie 

în cel mult 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul 
Oficial al României. În acest scop, Consiliul Superior al Magistraturii, 
ministrul justiţiei şi procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie numesc, conform competenţei, câte  
3 judecători, 1 consilier juridic şi 1 procuror, pe comisii, pentru câte o 
perioadă de 3 şi 6 ani, cu respectarea prevederilor art. 721 alin. (4) din 
Titlul IV al Cărţii I din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
Art. IV. – 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, precum şi cu 
cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al 
României, dându-se textelor o nouă numerotare. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 28 septembrie 2004, cu respectarea prevederilor articolului 
76 alineatul (1) din Constituţia României, republicată. 

 
 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Valer  Dorneanu 



Anexa 
 

DECLARAŢIE DE INTERESE*) 
Nr. ……………….. Data ……………………….. 

 
Subsemnatul ……………………………………………………….., având funcţia de 

………………………………… la ………………………………………..., declar pe propria 
răspundere următoarele: 

 
I.  
 1. Calitatea de membru, chiar şi onorific, în cadrul asociaţiilor, fundaţiilor, grupurilor de 

interes economic ori de acţionar sau asociat la societăţi comerciale, inclusiv bănci sau alte 
instituţii de credit, societăţi de asigurare şi financiare, precum şi denumirea acestor entităţi: 
........................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………................ 
…………………………………………………………………………………………................ 
 

 2. Funcţia retribuită sau neretribuită, deţinută în organele de conducere, administrare şi control ale 
asociaţiilor, fundaţiilor sau ale altor organizaţii neguvernamentale ori în cadrul grupurilor de interes 
economic, societăţilor comerciale sau regiilor autonome, precum şi denumirea acestor entităţi: 
…………………………………………………………………………………………................ 
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………............ 
 

II. Calitatea de membru al unui partid politic, funcţia deţinută în organele de conducere, administrare şi 
control ale unui partid politic, retribuită sau neretribuită, precum şi denumirea partidului: 
……………………………………………………………………………………………............ 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

III. Activităţi profesionale remunerate, precum şi denumirea entităţii în cadrul sau în beneficiul 
cărora s-au desfăşurat acestea: 
……………………………………………………………………………………………............ 
……………………………………………………………………………………………............ 
……………………………………………………………………………………………............ 
 

IV. Activităţi bursiere, donaţii şi sponsorizări pentru participare la conferinţe, congrese, seminarii 
şi alte activităţi similare, interne şi internaţionale, de care a beneficiat declarantul, precum şi 
entităţile care le-au acordat sau finanţat: 
……………………………………………………………………………………………............ 
……………………………………………………………………………………………............ 
……………………………………………………………………………………………............ 
 

V. Alte precizări ale declarantului: 
……………………………………………………………………………………………............ 
……………………………………………………………………………………………............ 
……………………………………………………………………………………………............ 
 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor. 

   Data      Semnătura 
  ……………………    …………………………. 

                                                 
*)  Declaraţia de interese va purta numărul de înregistrare şi data din Registrul declaraţiilor de interese. 


