
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

       

 Bucureşti, 8.03.2016 
Nr. 4c-11/641/2015    
 
Pl x. 390/2015 

 
 
 

BIROULUI  PERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

 

                 Vă înaintăm alăturat RAPORTUL asupra propunerii legislative pentru 
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, trimisă spre dezbatere, în 
fond, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, cu adresa  nr. Pl. x 390 din 4 mai 
2015 şi înregistrată cu nr. 4c-11/641 din 5 mai 2015. 
                  În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 

 
 
 
 

 
VICEPREŞEDINTE, 

Ioan CUPŞA 
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RAPORT 
 

asupra propunerii legislative pentru 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, Comisia juridică,  de  disciplină  şi  imunităţi, cu adresa     
nr. Pl. x 390 din 4 mai 2015 şi înregistrată cu nr. 4c-11/641 din 5 mai 2015, a fost 
sesizată cu dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru 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. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins această 
iniţiativă legislativă, în şedinţa din 28 aprilie 2015. 

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

Consiliul Legislativ, prin avizul nr.10 din 6 ianuarie 2015, a avizat 
negativ iniţiativa legislativă. 

Guvernul, cu adresa nr.266 din 19 februarie 2015, a transmis un punct 
de vedere negativ. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale, prin adresa nr.4c-5/338 din 12 mai 2015 a avizat negativ propunerea 
legislativă. 
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Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic, prin adresa  nr.4c-6/195 din 19 mai 2015 a avizat negativ 
propunerea legislativă. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 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, în 
sensul instituirii interdicţiei de a exercita demnităţi şi funcţii publice pentru 
persoanele care au avut calitatea de lucrători ai Securităţii sau colaboratori ai 
acesteia. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, 
expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ şi punctul de vedere al 
Guvernului în şedinţa din 8 martie 2016. 

Conform listei de prezenţă, la dezbateri au fost prezenţi 20 deputaţi, din 
totalul de 26 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

 
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea propunerii legislative pentru 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, propunerea legislativă 

face parte din categoria legilor organice. 
 
 
 
                            VICEPREŞEDINTE,                               SECRETAR, 
 

                         Ioan CUPŞA                                     Vasile VARGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar, 
Silvia Olaru 
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