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                                     RAPORT 
 

asupra  propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 144 din 21/05/2007 
republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 535 din 03/08/2009, privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate  

 
În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a 
fost sesizată spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea 
Legii nr.144 din 21/05/2007 republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 535 din 
03/08/2009, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Integritate, trimisă cu adresa nr. Pl-x 470 din 26 octombrie 2009, înregistrată sub 
nr. 31/953 din 27 octombrie 2009. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Camera Deputaţilor  este  Primă cameră sesizată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil  propunerea legislativă, cu observaţii 
şi propuneri, conform avizului nr. 1194 din 15 octombrie 2009. 

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, în sensul instituirii 
obligaţiei depunerii declaraţiilor de avere şi pentru alte categorii de persoane decât 
cele prevăzute de reglementarea actuală, fiind prevăzută, totodată, şi modalitatea 
de depunere a declaraţiilor de avere de către aceste categorii de persoane. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 
propunerea legislativă în şedinţa din 3 noiembrie 2009. 
  La dezbaterea propunerii legislative au participat, în calitate de invitaţi, 
domnul Adrian Dumitru, director şi Horia Georgescu, secretar general, din partea 
Agenţiei Naţionale de Integritate. 



 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, 
Raportul de respingere a propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 144 
din 21/05/2007 republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 535 din 03/08/2009, 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate. 

La dezbateri au fost prezenţi 19 deputaţi din numărul total de 25 membri ai 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.  

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor organice. 
 
 
 
 
 
                     PREŞEDINTE,                                    SECRETAR, 
 
                        Daniel BUDA                               Gabriel ANDRONACHE 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
     Iuliana Fuiorea 
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