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Nr. TEXT ADOPTAT DE PARLAMENT TEXT PROPUS CA URMARE A MOTIVARE

1.

„ARTICOLUL 7
Încetarea mandatului

(1) Calitatea de deputat sau de 

a) la data întrunirii legale a
Camerelor nou-alese;

b) în caz de demisie, de la data 

Biroul permanent al Camerei din care 
deputatul sau senatorul face parte;

c) în caz de pierdere a drepturilor 

care se dispune pierderea acestor drepturi;
d) în caz de deces, de la data 

e) în caz de incompatibilitate.
(2) Încetarea mandatului de deputat 

are loc:
            

la Biroul permanent al Camerei din care 

NEMODIFICAT
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Nr. TEXT ADOPTAT DE PARLAMENT TEXT PROPUS CA URMARE A MOTIVARE

deputatul sau senatorul face parte;

Camerei din care deputatul sau senatorul 

incompatibilitate;  

s-a constatat incompatibilitatea.
) se introduce litera d) cu 

torul cuprins:

d ânerii definitive prin 
neatacare în instan a raportului

de Integritate prin 
care s-a constatat incompatibilitatea.

ia  în care 
deputatul sau senatorul NU 

raportul FIIND DE 
ACORD CU EL.
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(3)  În cazul în care deputatul sau 
-

punde afirmativ sau nu se 

supune votului plenului Camerei din care 

            (4) În 

plenului Camerei din care face parte, 

u de 
senator.

             
locului de deputat sau de senator, 

Monitorul Oficial al României,     Partea I.
(6) Mandatul de deputat sau de 

NEMODIFICAT

d) precum 

mandatului 

plenului Camerei din care face parte, 

locul de deputat sau de senator.

NEMODIFICAT

NEMODIFICAT

Corelare cu alin.(2)
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Nr. TEXT ADOPTAT DE PARLAMENT TEXT PROPUS CA URMARE A MOTIVARE

care mandatul Camerei din care face parte 

prevederile art. 63 alin

2.

„ARTICOLUL 15

(1)  Calitatea de deputat sau de 
sen

alin. (2) din Legea nr. 161/2003 privind 

afaceri, preveni

ulterioare.

„ARTICOLUL 15

(1)  Calitatea de deputat sau de 

publice de auto
alin. (2),
incompatibilitate generate de 

art.821 din Legea nr. 

în

EXISTENTE în legea Legea nr. 

ar exista incompatibilitatea 
rt. 821

(incompatibilitatea cu calitatea de  
avocat)
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3.

„ARTICOLUL 18

(1) Deputatul sau senatorul care, la 

zile pentru a notifica Biroul permanent al 
Camerei din care face parte cu privire la 
starea sa de incompatibilitate. Dup
expirarea acestui termen, deputatul sau 
senatorul va opta, în termen de 30 de zile 

deputatului sau a senatorului se aduce la 
cuno
din care acesta face parte.

(2) Deputatul sau senatorul care nu 
-

incompatibilitate. Biroul permanent al 

11. Articolul

„ARTICOLUL 18
i

NEMODIFICAT

NEMODIFICAT
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întocmirii unui raport, în termen de 15 zile 

cel mult 5 zile. Raportul comisiei se 

e de 

încetare a mandatului. 
(3) Deputatul sau senatorul aflat într-

în termen de cel mult 15 zile de la data 
intervenirii acesteia. La împlinirea 
termenului de 30 de zile de la notificare, 

(4) Deputatul sau senatorul se poate 
adresa Biroului permanent al Camerei din 

NEMODIFICAT

NEMODIFICAT
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eve
incompatibilitate. Biroul permanent 

incompatibilitate, în vederea întocmirii 
unui raport, în termen de 15 zile de la 
sesizare.  În cazul în care din raportul 

incompatibilitate, deputatul sau senatorul 

opteze între calitatea de deputat sau de 

incompatibile. Prevederile alin. (2) se 

(5) Prevederile referitoare la declararea 

(1) –

materie.”

(5) Prevederile referitoare la declararea 

alin. (1) –

Legii nr. 144/2007

, cu 

i ale Legii nr.176/2010 privind  
integritatea în exercita

pentru modificarea 

. Prin 

:

1.
autoritat
verificarea poten ialelor 

i” a a cum 
s-a solicitat prin raportul 
MCV i prin cererea de 

edinte
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i completarea Legii nr. 144/2007 
p

ionale de 
Integritate

normative.

5) se introduce un alineat 
nou, alin. (6)

(6) În situa
de Integritate a finalizat un raport de 

i a unui deputat sau 
senator, raportul de evaluare se 

finaliza i 

2. Procedura dec
tre 

camera din care face parte 
deputatul sau senatorul în 

cu celeritate cazurile de 
incompatibilitate evidente. 
În situa

indiferent din ce 

insuficiente, etc.) situa ia se 

conform legisla iei

art. 21 alin. (4) din Legea nr. 
elege 

care este ,,organul disciplinar” 

de evaluare ( Camera din care 

Prin trimiterea raportului
finalizat la Camera din care 
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Camerei din care acesta face parte, în 
conformitate cu art. 21 alin. (4) din 
Legea nr. 176/2010 privind integritatea 

completarea Legii nr. 144/2007 privind 

ate 

completarea altor acte normative.

prin trimiterea raportului doar 
la domiciliu a acestuia.

4.
articol, art.19¹, torul cuprins:

ARTICOLUL 191

Conflictul de interese

Deputatul sau senatorul aflat în 
conflict de interese, constatat prin 

care face parte 

cel mult 6 luni.”

14. 
articol, art.19¹,

„ARTICOLUL 191

Conflictul de interese

(1) Deputatul sau senatorul aflat în 
conflict de interese se s

deputatul sau senatorul pe
cel mult 6 luni.

Se i
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ionarea deputatului sau 
senatorului pentru conflict de interese
se face în baza unui raport de evaluare 
întocmit de 

a unui 
conflict de interese:

a) -o

prin care se respinge 

-a
constatat conflictul de interese;

     b) prin neatacare
a raportului

-a
constatat conflictul de interese.

(3) Î ia în care 
lizat un 

rap a
unui conflict de interese a unui deputat 
sau senator, raportul de evaluare se 

finalizare pe i 
Camerei din care acesta face parte, în 
conformitate cu art. 21 alin. (4) din 
Legea nr. 176/2010 privind integritatea 

E ii similare cu cele de la
art. 18 alin. (5) 

ii similare cu cele de la 
art. 18 alin. (6)
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Nr. TEXT ADOPTAT DE PARLAMENT TEXT PROPUS CA URMARE A MOTIVARE

ilor 
publice pentru modificarea i 
completarea Legii nr. 144/2007 privind 
înf

de Integritate,

completarea altor acte normative.
Biroul permanent al Camerei din care 
face parte persoana 

punându-
raportului.

5. Art. IV. –
vigoare a prezentei legi, orice 
disp


