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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 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 faceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, trimis Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi cu adresa nr. PL-x 387 din 27 septembrie 2016, 

înregistrat cu nr. 4c-11/1032 din 27 septembrie 2016. 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în 

şedinţa din 26 septembrie 2016. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu dispoziţiile 

art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct.2 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr.161/2003 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 sensul corelării 

cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001. 
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Consiliul Legislativ, conform adresei cu nr.493 din 17 mai 2016, a avizat 

favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri.  

Guvernul României nu a transmis un punct de vedere referitor la această 

propunere legislativă. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările  şi completările ulterioare, membrii  Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa legislativă în şedinţa din ziua de 3 

octombrie 2016. 

La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi deputaţii au fost prezenţi 

conform listei de prezenţă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 

hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport 

de adoptare a 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 faceri, prevenirea şi 

sancţionarea corupţiei, în forma adoptată de Senat. 

          În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte 

din categoria legilor organice. 

 

 

     VICERPREŞEDINTE,                              SECRETAR, 

      Ciprian Nicolae NICA    Vasile VARGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


