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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                                  Bucureşti,  15 mai 2017 
                                 Nr.  PL x. 387/2016/2017 

 
 

RAPORT 
 

asupra cererii de reexaminare, la cererea Preşedintelui României, a Legii  pentru modificarea �i completarea Legii nr. 
161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparen�ei în exercitarea demnită�ilor publice, a func�iilor publice 

�i în mediul de afaceri, prevenirea �i sanc�ionarea corup�iei 
 
           În conformitate cu prevederile art. 137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  cu modificările �i completările 
ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a fost sesizată spre dezbatere, cu cererea de reexaminare a Legii  pentru 
modificarea �i completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparen�ei în exercitarea 
demnită�ilor publice, a func�iilor publice �i în mediul de afaceri, prevenirea �i sanc�ionarea corup�iei, formulată de 
Preşedintele României în temeiul art.77 alin.(2) din Constituţia României, republicată, trimisă cu adresa nr.PL x.387/2016/2017 din 
27 martie 2017 şi înregistrată cu nr. 4c-11/1032 din 28 martie 2017.  

Această lege, adoptată de  Senat şi Camera Deputaţilor cu respectarea prevederilor art.75 şi ale art.76 alin. (1) din 
Constituţia României, republicată, a fost transmisă spre promulgare Preşedintelui României la data de 15 octombrie 2016.   

La data de 3 noiembrie 2016 Pre�edintele României a solicitat reexaminarea legii, iar cererea de reexaminare a fost 
transmisă Senatului ca primă Cameră sesizată. Pre�edintele României a solicitat reexaminarea pentru următoarele considerente: 
interven�iile legislative nu trebuie să afecteze substan�a regimului incompatibilită�ilor, aceste interven�ii trebuie să fie realizate 
într-o modalitate clară, previzibilă �i prin excluderea posibilită�ii unei interpretări care să genereze o practică neunitară. 
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 Prin dispozi�iile legii se lărge�te sfera societă�ilor  la care alesul local poate avea calitatea de reprezentant în adunarea 
generală a ac�ionarilor, depă�ind cadrul normativ stabilit prin Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale �i prin aceasta 
men�inându-se necorelarea între 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 �i Legea nr. 215/2001. De 
asemenea, prin reglementările legii se suprapun unele dispozi�ii cu caracter contradictoriu de natură să genereze incertitudine 
juridică �i practică neunitară. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a dezbătut cererea de reexaminare a Legii  pentru modificarea �i 
completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparen�ei în exercitarea demnită�ilor publice, a 
func�iilor publice �i în mediul de afaceri, prevenirea �i sanc�ionarea corup�iei  formulată de Preşedintele României,  în 
şedinţa din  20 martie 2017, adoptând legea cu o serie de amendamente. 
            Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 
92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
     În conformitate cu prevederile art. 61 şi 137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  membrii Comisiei juridice, 
de disciplină şi imunităţi au examinat cererea de reexaminare formulată de Preşedintele României în temeiul art.77 alin.(2) din 
Constituţie, precum şi legea în forma adoptată de Senat, în şedinţele din 8 mai 2017 �i 15 mai 2017.   

La �edin�a Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat membrii comisiei, conform listei de prezen�ă.. 
La dezbateri, a  participat, în calitate de invitat, domnul  Adrian Dumitru – consilier  în cadrul Ministerului Justiţiei. 

           Cu ocazia dezbaterilor, membrii comisiei au examinat cererea de reexaminare formulată de Pre�edintele României, precum 
�i legea adoptată de Senat �i au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea Legii  pentru modificarea �i completarea Legii nr. 
161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparen�ei în exercitarea demnită�ilor publice, a func�iilor publice �i în 
mediul de afaceri, prevenirea �i sanc�ionarea corup�iei cu amendamentele admise redate în anexa care face parte integrantă din 
prezentul raport. 
            În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege  face parte din categoria legilor organice. 
 
                                  PREŞEDINTE,                                         SECRETAR, 
 
                            Eugen NICOLICEA                           Costel Neculai DUNAVA 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 
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Anexa 
 

AMEDNAMENTE ADMISE 
 
Nr. 
crt. 

Text adoptat de Parlament Text adoptat de Senat – după 
reexaminare 

Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

1. 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 

 

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 
 

Nemodificat  

2. Articol unic. - 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 

Articol unic. - 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 
ăl României, Partea I, nr. 279 
din 21 aprilie 2003, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 

Nemodificat  
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urmează: completează după cum 
urmează: 

3. (1) Funcţia de primar şi 
viceprimar, primar general şi 
viceprimar al municipiului 
Bucureşti, preşedinte şi 
vicepreşedinte al consiliului 
judeţean este incompatibilă cu 
exercitarea următoarelor funcţii 
sau calităţi: 
 
a)funcţia de consilier local; 
 

 

 1.La articolul 87, litera a) a 
alineatului (1) se abrogă. 

 

4. 1 La articolul 87 
alineatul (1), litera d) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

 

1 La articolul 87 
alineatul (1), litera d) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 

Nemodificat  

5. „d) funcţia de 
preşedinte, vicepreşedinte, 
director general, director, 
manager, administrator, 
membru al consiliului de 
administraţie ori cenzor sau 
orice funcţie de conducere 

,,d) funcţia de 
preşedinte, vicepreşedinte, 
director general, director, 
manager, administrator, 
membru al consiliului de 
administraţie ori cenzor sau 
orice funcţie de conducere 

Nemodificat  
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ori de execuţie la societăţile 
reglementate de Legea 
societăţilor nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, cu 
excepţia reprezentanţilor în 
adunarea generală a 
acţionarilor, inclusiv 
băncile sau alte instituţii de 
credit, societăţile de 
asigurare şi cele financiare, 
la regiile autonome de interes 
naţional, la companiile şi 
societăţile naţionale, precum 
şi la instituţiile publice;” 

 

ori de execuţie la societăţile 
reglementate de Legea 
societăţilor nr.31/1990, 
republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
inclusiv băncile sau alte 
instituţii de credit, societăţile 
de asigurare şi cele 
financiare, la regiile 
autonome de interes naţional, 
la companiile şi societăţile 
naţionale, precum şi la 
instituţiile publice, cu 
excepţia reprezentanţilor în 
adunarea generală a 
acţionarilor la societăţile 
reglementate de Legea 
nr.31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, a membrilor în 
consiliile de administraţie a 
unităţilor şi instituţiilor de 
învăţământ de stat sau 
confesionale şi a spitalelor 
administrativ-teritoriale, nu 
este retribuită.” 
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6.  La articolul 87 
alineatul (1), litera f) se abrogă.

 

2.La articolul 87 alineatul (1), 
litera f) se abrogă. 
 

Nemodificat  

7. 3. La articolul 87, după 
alineatul (1) se introduce un 
nou alineat, alineatul (1 1 ), cu 
următorul cuprins: 

3.La articolul 87, după 
alineatul (1) se introduce un 
nou alineat, alineatul   ( 11)    , 
cu următorul cuprins: 
 

Nemodificat  

8. „(11) Activitatea desfăşurată de 
primar şi viceprimar, primar 
general şi viceprimar al 
municipiului Bucureşti, 
preşedinte şi vicepreşedinte al 
consiliului judeţean, în calitate 
de membru al consiliului de 
administraţie al unei entităţi 
economice din subordinea sau 
la care unitatea administrativ-
teritorială pe care o conduce 
deţine participaţie, sau de 
învăţământ locale, nu este 
retribuită.” 

„(l1) Activitatea desfăşurată de 
primar şi viceprimar, primar 
general şi viceprimar al 
municipiului Bucureşti, 
preşedinte şi vicepreşedinte al 
consiliului judeţean, în calitate 
de membru al consiliului de 
administraţie al unei activităţi 
economice din subordinea sau 
la care unitatea administrativ-
teritorială pe care o conduce 
deţine participaţie, la unităţile 
şi instituţiile de învăţământ 
de stat sau confesionale şi la 
spitalele publice din reţeaua 
autorităţilor administraţiei 
publice locale sau a altor 
reprezentanţi ai instituţiilor 
publice din subordinea 
unităţilor administrativ-

N e m o d i f i c a t  
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teritoriale, nu este 
retribuită.” 

9.   2.Litera a) a alineatului (1) 
al articolului 88 se 
modifică �i va avea 
următorul cuprins: 

 

10. a)funcţia de primar sau 
viceprimar; 

 a)funcţia de primar 
 

Autor: Comisia juridică, de 
disciplină �i imunită�i 

 

11. 4.La articolul 88 alineatul (1), 
litera d) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

 

4.La articolul 88 alineatul (1), 
litera d) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

 

Nemodificat  

12. „d) funcţia de 
preşedinte, vicepreşedinte, 
director general, director, 
manager, asociat, 
administrator, membru al 
consiliului de administraţie sau 
cenzor la regiile autonome şi 
societăţile reglementate de 
Legea nr. 31/1990, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, de interes judeţean 
ori înfiinţate sau aflate sub 
autoritatea consiliului judeţean 
sau la regiile autonome şi 
societăţile reglementate de 
Legea nr. 31/1990, republicată, 

,,d) funcţia de 
preşedinte, vicepreşedinte, 
director general, director, 
manager, asociat, 
administrator, membru al 
consiliului de administraţie sau 
cenzor la regiile autonome şi 
societăţile reglementate de 
Legea nr.31/1990, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, de interes judeţean 
ori înfiinţate sau aflate sub 
autoritatea consiliului judeţean 
sau la regiile autonome şi 
societăţile reglementate de 
Legea nr.31/1990, republicată, 

Nemodificat  
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cu modificările şi completările 
ulterioare, de interes naţional 
care îşi au sediul sau care deţin 
filiale în unitatea 
administrativ-teritorială 
respectivă, cu excepţia 
reprezentanţilor în adunarea 
generală a acţionarilor, în 
cazul consilierului local, 
respectiv la regiile autonome 
şi societăţile reglementate de 
Legea nr. 31/1990, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, de interes local 
înfiinţate sau aflate sub 
autoritatea consiliului local, 
precum şi la regiile autonome 
şi societăţile reglementate de 
Legea nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, de 
interes naţional care îşi au 
sediul sau care deţin filiale în 
unitatea administrativ-
teritorială respectivă, cu 
excepţia reprezentanţilor în 
adunarea generală a 
acţionarilor, în cazul 
consilierului judeţean;” 

 

cu modificările şi completările 
ulterioare, de interes naţional 
care îşi au sediul sau care deţin 
filiale în unitatea 
administrativ-teritorială 
respectivă, cu excepţia 
reprezentanţilor în adunarea 
generală a acţionarilor la 
societăţile reglementate de 
Legea nr.31/1990, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, a membrilor în 
consiliile de administraţie a 
unităţilor şi instituţiilor de 
învăţământ de stat sau 
confesionale şi a spitalelor 
publice din reţeaua 
autorităţilor administraţiei 
publice locale sau a altor 
reprezentanţi ai instituţiilor 
publice din subordinea 
unităţilor administrativ- 
teritoriale sau la care 
unitatea administrativ-
teritorială respectivă deţine 
participaţie, în cazul 
consilierului local, respectiv 
la regiile autonome şi 
societăţile reglementate de 
Legea nr.31/1990, 
republicată, cu modificările 
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şi completările ulterioare, de 
interes local înfiinţate sau 
aflate sub autoritatea 
consiliului local, precum şi la 
regiile autonome şi societăţile 
reglementate de Legea 
nr.31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, de interes naţional 
care îşi au sediul sau care 
deţin filiale în unitatea 
administrativ - teritorială 
respectivă, cu excepţia 
reprezentanţilor în adunarea 
generală a acţionarilor la 
societăţile reglementate de 
Legea nr.31/1990, 
republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, a 
membrilor în consiliile de 
administraţie a unităţilor şi 
instituţiilor de învăţământ de 
stat sau confesionale şi a 
spitalelor publice din reţeaua 
autorităţilor administraţiei 
publice locale sau a altor 
reprezentanţi ai instituţiilor 
publice din subordinea 
unităţilor administrativ-
teritoriale sau la care 
unitatea administrativ-
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teritorială respectivă deţine 
participaţie, în cazul 
consilierului judeţean; 

13. 5.La articolul 88, după 
alineatul (1) se introduce un 
nou alineat, alineatul (11), cu 
următorul cuprins: 

 

5.La articolul 88, după 
alineatul (1) se introduce un 
nou alineat, alineatul (11), 
cu următorul cuprins: 
 

Nemodificat  

14. „(11) Activitatea 
desfăşurată de consilierul local 
sau consilierul judeţean, în 
calitate de membru al 
consiliilor de administraţie al 
unei entităţi economice din 
subordinea sau la care unitatea 
administrativ-teritorială pe care 
o conduce deţine participaţie, 
sau de învăţământ locale, nu 
este retribuită.” 

 

„(l1) Activitatea desfăşurată de 
consilierul local sau consilierul, 
în calitate de membru al 
consiliilor de administraţie al 
unei activităţi economice din 
subordinea sau la care unitatea 
administrativ-teritorială pe care 
o conduce deţine participaţie, la 
unităţile şi instituţiile de 
învăţământ de stat sau 
confesionale şi la spitalele 
publice din reţeaua autorităţilor 
administraţiei publice locale 
sau a altor reprezentanţi ai 
instituţiilor publice din 
subordinea unităţilor 
administrativ-teritoriale, nu este 
retribuită.” 

Nemodificat  

Consilier parlamentar, Paul �erban 
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