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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte                                                                                  Bucureşti,  3 martie 2020            
şi problemele minorităţilor naţionale                                                                                                            PL-x 63/2020    
                                                                                                                                                                                                              

 
 
Domnului deputat 
   Nicuşor HALICI 
Preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități 
 

AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi 
demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative 
 

În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul Permanent a trimis Comisiei pentru drepturile 
omului, culte şi  problemele minorităţilor naţionale, cu adresa nr. PLx.63/2020 din 17 februarie 2020, spre dezbatere şi avizare, 
proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, 
precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative,  înregistrat cu nr. 4c-6/85 din 18 februarie 2020. 

Camera Deputaţilor este  Cameră decizională. 
În şedinţa din 3 martie 2020, membrii comisiei au examinat proiectul de lege, în conformitate cu prevederile art.61 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, şi în urma dezbaterilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, să îi acorde aviz favorabil, cu 
amendamente admise prezentate în Anexa care face parte integranta din prezentul aviz. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

Deputat Daniel VASILE 
 

Întocmit: consilier parlamentar  Onesia Babeş 

elena.zorila
Conf cu originalul



 2 

 
                                 AMENDAMENTE ADMISE - PLx 63/2020                                                                    ANEXA 

 
Nr.crt. Text adoptat de Senat Text propus de comisie 

(autorul amendamentului)  
Motivare/Observaţii 

1.  Lege 
pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind 

integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților 
publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 

144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea 
Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru 

modificarea și completarea altor acte normative 
 

-nemodificat.  

2.  Parlamentul României adoptă prezentul proiect de lege 
 

Parlamentul României adoptă prezenta lege 
 
Autor: deputat Daniel Vasile - Grupul Parlamentar al 
Minorităților Naționale

Amendament de 
tehnică legislativă. 

3.  Articol unic: Legea nr. 176/2010 privind integritatea în 
exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind 
înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale 
de Integritate, precum și pentru modificarea și 
completarea altor acte normative, publicată în Monitorul 
Oficial  al României, Partea I, nr. 621 din 02 septembrie 
2010, cu modificările  ulterioare, se completează după 
cum urmează: 
 

Art. I. - După articolul 2 din Legea nr. 176/2010 
privind integritatea în exercitarea funcțiilor și 
demnităților publice, pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Agenției Naționale de 
Integritate, precum și pentru modificarea și 
completarea altor acte normative, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 2 
septembrie 2010, cu modificările și completările 
ulterioare, se introduce un nou articol, art. 21, cu 
următorul cuprins: 
„Art. 21 (1) ”Declarațiile de avere și de interese pot fi 
completate și transmise și în format electronic, 
certificate cu semnătură electronică calificată și 
ulterior transmise Agenției Naționale de Integritate  
prin mijloace electronice de transmitere la distanță.„. 
 
Autor: deputat Daniel Vasile - Grupul Parlamentar al 
Minorităților Naționale

Amendament de 
tehnică legislativă. 

4.  1.După articolul 2 din Legea nr. 176/2010 privind 
integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților 
publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 

-se elimină partea dispozitivă a pct.1, iar articolul (21) 
se preia în art.I. 
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Nr.crt. Text adoptat de Senat Text propus de comisie 
(autorul amendamentului)  

Motivare/Observaţii 

144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea 
Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru 
modificarea și completarea altor acte normative, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 2 
septembrie 2010, cu modificările și completările 
ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 21, cu 
următorul cuprins: 
„Art. 21 (1) ”Declarațiile de avere și de interese pot fi 
completate și depuse și în format electronic, certificate cu 
semnătură electronică calificată și ulterior transmise 
Agenției Naționale de Integritate  prin mijloace 
electronice de transmitere la distanță.„.

5.  (2) Procedura de transmitere la distanță a declarațiilor de 
avere și de interese, precum și condițiile în care aceasta se 
realizează se aprobă prin ordin al președintelui Agenției 
Naționale de Integritate, în termen de 6 luni de la data 
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

(2) Procedura de transmitere la distanță a declarațiilor 
de avere și de interese, precum și condițiile în care 
aceasta se realizează se aprobă prin ordin al 
președintelui Agenției Naționale de Integritate. 
 
 
Autor: deputat Daniel Vasile - Grupul Parlamentar al 
Minorităților Naționale

Pentru o reglementare 
clară. 

6.  (3) Începând cu anul 2022, toate persoanele prevăzute la 
art. 1 au obligația de a completa și depune declarațiile de 
avere și de interese în format electronic. 
 

-se elimină.  

7.  (4) Până în anul 2022, toate autoritățile publice, instituțiile 
publice  sau unitățile din care fac parte persoanele 
prevăzute la art. 1 alin. (1) pct. 1 – 38 au obligația de a 
asigura deponenților certificate calificate pentru 
semnătură electronică. 
 

-se elimină.  

8.  (5) Declarațiile depuse în format electronic au același 
regim ca cele depuse în format hârtie, fiind transmise 
acelorași persoane și entități, urmând ca acestea să 
deruleze procedurile prevăzute de lege. 
 
 

-nemodificat.  
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Nr.crt. Text adoptat de Senat Text propus de comisie 
(autorul amendamentului)  

Motivare/Observaţii 

9.  --------------- „Art. II. – Ordinul președintelui Agenției Naționale 
de Integritate prevăzut la art. 21 alin. (2) din Legea 
nr. 176/2010, cu modificările și completările 
ulterioare, se emite în termen de 6 luni de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi.” 
 
 
Autor: deputat Daniel Vasile - Grupul Parlamentar al 
Minorităților Naționale

Pentru o reglementare 
clară. 

10.  ---------------- „Art. III. – Începând cu data de 1 ianuarie 2022, 
completarea și transmiterea declarațiilor de avere și a 
declarațiilor de interese de către persoanele prevăzute 
de Legea nr. 176/2010 privind integritatea în 
exercitarea funcțiilor și demnităților publice, cu 
modificările și completările ulterioare, se vor face doar 
în format electronic. Începând cu această dată, 
prevederile legale privind completarea în scris și 
depunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor 
de interese se consideră a fi făcute în sensul 
completării și transmiterii acestora în format 
electronic.” 
 
Autor: deputat Daniel Vasile - Grupul Parlamentar al 
Minorităților Naționale

Pentru o reglementare 
clară. 

11.  --------------- „Art. IV. – Până la data de 1 ianuarie 2022, toate 
autoritățile publice, instituțiile publice  sau unitățile din 
care fac parte persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) 
pct. 1 – 38 au obligația de a asigura deponenților 
certificate calificate pentru semnătură electronică.” 
 
Autor: deputat Daniel Vasile - Grupul Parlamentar al 
Minorităților Naționale 

Pentru o reglementare 
clară. 

 
 
 


