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                  Bucureşti,06.10.2009 
                  Nr. Pl-x  433/2009 

                                                                       RAPORT 
asupra propunerii legislative de modificare şi completare a art.82¹ din Legea nr.161 din 19 aprilie 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 
ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă 
de modificare şi completare a art.82¹ din Legea nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi  
sancţionarea corupţiei, trimisă cu adresa nr. Pl-x  433 din 21 septembrie  2009, înregistrată sub nr. 833 din  22 
septembrie 2009. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în şedinţa din 16 septembrie  
2009. 

Potrivit dispoziţiilor 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 a avizat favorabil propunerea legislativă, cu unele observaţii şi propuneri, conform 
avizului nr.355 din 15 aprilie 2009. 

Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 1267 din 19 mai 2009, nu susţine adoptarea 
acestei iniţiative legislative. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a avizat negativ 
propunerea legislativă, conform avizului nr. 26/654 din 30 septembrie 2009. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 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, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul restrângerii situaţiilor 
în care un deputat sau senator nu poate, pe durata exercitării mandatului, să exercite şi profesia de avocat.



La dezbaterea iniţiativei legislative au participat, din partea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor 
Cetăţeneşti, doamna Rodica Constantinovici - secretar de stat şi doamna Cristina Irimia - consilier. 

Cu prilejul dezbaterilor a fost studiată şi analizată legislaţia din statele membre ale Uniunii Europene, 
care reglementează exercitarea profesiei de avocat şi a celei de deputat sau senator. Cu această ocazie, s-a constatat că 
în state dezvoltate, membre fondatoare ale Uniunii Europene, cum ar fi Germania, nicio dispoziţie legislativă 
specială nu interzice membrilor Parlamentului să exercite activităţi private. Legea fundamentală tinde, din contră, să 
ocrotească independenţa parlamentarilor faţă de interesele private. În plus, Bundestag-ul a adoptat în 1972 un Cod 
deontologic care se bazează pe principiul publicităţii oricăror activităţi profesionale principale sau accesorii ale 
parlamentarilor şi cuantumul remuneraţiilor, interzicând totodată îndeplinirea unor funcţii private care contravin eticii 
parlamentare. 

De asemenea, în Austria, nu există prevederi speciale privind regimul incompatibilităţii profesiei de 
avocat cu mandatul de parlamentar. Aceeaşi situaţie a fost constatată şi în Belgia, a cărei legislaţie nu prevede nicio 
limită generală în cumulul dintre funcţia de membru al Parlamentului şi cea din companii private. 

Totodată, au fost avute în vedere, şi prevederile art. 15 lit. a) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi 
exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora „exercitarea 
profesiei de avocat este compatibilă cu exercitarea calităţii de deputat sau senator, consilier în consiliile locale sau 
judeţene. Pe cale de consecinţă, instituirea unor interdicţii de a profesa poate aduce atingere dreptului constituţional 
de exercitare liberă a profesiei. 

    Faţă de considerentele susmenţionate, în urma examinării propunerii legislative, a legislaţiei comparate şi 
a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei şi de către invitat, s-a hotărât, cu majoritate de voturi (16 voturi 
pentru şi 3 voturi împotrivă), să se supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, propunerea 
legislativă de modificare şi completare a art.82¹ din Legea nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi  
sancţionarea corupţiei, cu amendamentele admise, care sunt redate în Anexa la prezentul raport.  

   Din numărul total de 24 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat la dezbateri                 
19 deputaţi. 

   În raport cu obiectul şi conţinutul său, ce vizează modificarea unei legi organice, propunerea legislativă 
face parte din categoria legilor organice. 
 

                                 PREŞEDINTE,                                            SECRETAR, 
                                 Daniel BUDA                                     Gabriel ANDRONACHE 
 

Consilier parlamentar, 
       Nicoleta Grecu 
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ANEXA  

AMENDAMENTE  ADMISE: 
 

Nr. 
crt. 

Textul în vigoare 
( Legea nr.161/2003, cu 

modificările şi completările 
ulterioare) 

Text propunere legislativă Amendamente 
 (autorul amendamentului) 

Motivare 

1.  
 
 
 

 Titlul Legii: 
Legea nr. 161 din 19 aprilie 

2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, 
a funcţiilor publice şi în mediul 
de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei 
 

Titlul Legii: 
Legea pentru modificarea 

art. 82  din 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 

1

 
Autor: Comisia juridică.

Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă.

2.   Articol unic - modificarea şi 
completarea art. 82  Legea nr. 
161 din 19 aprilie 2003 privind 
unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor 
publice, a funcţiilor publice şi 
în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei 

1

 
 

   Articol unic – Articolul 82  
din  

1

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 1 aprilie 2003, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Autor: Comisia juridică.

Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă.
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Nr. 
crt. 

Textul în vigoare 
( Legea nr.161/2003, cu 

modificările şi completările 
ulterioare) 

Text propunere legislativă Amendamente 
 (autorul amendamentului) 

Motivare 

3.   
 
 
Art. 82 - (1) Deputatul sau 
senatorul care, pe durata 
exercitării mandatului de 
parlamentar, doreşte să 
exercite şi profesia de 
avocat nu poate să pledeze 
în cauzele ce se judecă de 
către judecătorii sau 
tribunale şi nici nu poate 
acorda asistenţă juridică la 
parchetele de pe lângă aceste 
instanţe.

1 

1. Articolul 821, se modifică şi 
va avea umătorul conţinut: 
 
(1) Deputatul sau senatorul 
care, pe durata exercitării 
mandatului de parlamentar, 
doreşte să exercite şi profesia 
de avocat nu poate să pledeze 
în cauzele civile ce se judecă de 
către judecătorii. 
 

 
 
 

Se elimină.  
Autor: deputat Gabriel Tiţa-

Nicolescu

 

 (2) Deputatul sau senatorul 
aflat în situaţia prevăzută la 
alin. (1) nu poate acorda 
asistenţă juridică 
învinuiţilor sau inculpaţilor 
şi nici nu îi poate asista în 
instanţe în cauzele penale 
privind: 
 
a) infracţiunile de corupţie, 
infracţiunile asimilate 
infracţiunilor de corupţie, 
infracţiunile în legătură 
directă cu infracţiunile de 
corupţie, precum şi 

(2) Deputatul sau senatorul aflat 
în situaţia prevăzută la alin. (1) 
nu poate acorda asistenţă 
judecă învinuiţilor sau 
inculpaţilor şi nici nu îi poate 
asista în instanţe în cauzele 
penale privind: 
 
 
a) infracţiunile contra siguranţei 
statului, prevăzute în art. 155 - 
173 din Codul penal 

 
 
 

„(1) Deputatul sau senatorul nu 
poate acorda asistenţă juridică 
învinuiţilor sau inculpaţilor şi 
nici nu îi poate asista în instanţe 
în cauzele penale privind: 
 

Autor: deputat Gabriel Tiţa-
Nicolescu 

 
a) Nemodificat. 

 
 
 
 
 

Dispoziţii
le Legii nr. 
51/1995 prevăd 
în mod expres 
ca exercitarea 
profesiei de 
avocat este 
compatibila cu 
calitatea de 
deputat sau 
senator; in acest 
fel se urmăreşte 
atenuarea 
situaţiilor în 
care se încalcă 
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Nr. 
crt. 

Textul în vigoare 
( Legea nr.161/2003, cu 

modificările şi completările 
ulterioare) 

Text propunere legislativă Amendamente 
 (autorul amendamentului) 

Motivare 

infracţiunile împotriva 
intereselor financiare ale 
Comunităţilor Europene, 
prevăzute în Legea nr. 
78/2000 pentru prevenirea, 
descoperirea şi sancţionarea 
faptelor de corupţie, cu 
modificările şi completările 
ulterioare; 
b)infracţiunile prevăzute în 
Legea nr. 143/2000 privind 
combaterea traficului şi 
consumului ilicit de 
droguri, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
c)infracţiunile privind 
traficul de persoane şi 
infracţiunile în legătură cu 
traficul de persoane, 
prevăzute în Legea nr. 
678/2001 privind prevenirea 
şi combaterea traficului de 
persoane, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
d) infracţiunea de spălare a 
banilor, prevăzută în Legea 
nr. 656/2002 pentru 
prevenirea şi sancţionarea 
spălării banilor, cu 
modificările ulterioare; 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
b) infracţiunile care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, prevăzute în 
art. 259 - 272 din Codul penal 

 
 
c) infracţiunile contra păcii şi 
omenirii, prevăzute în art. 356 - 
361 din Codul penal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Nemodificat. 
 

 
 
 
c) Nemodificat. 

 
 
d) infracţiunile de corupţie, 
infracţiunile asimilate 
infracţiunilor de corupţie, 
infracţiunile în legătură 
directă cu infracţiunile de 
corupţie, precum şi 
infracţiunile împotriva 
intereselor financiare ale 
Comunităţilor Europene, 
prevăzute în Legea nr. 78/2000 
pentru prevenirea, 
descoperirea şi sancţionarea 
faptelor de corupţie, cu 

un drept 
fundamental al 
omului si 
anume cel 
referitor la 
exercitarea 
libera a 
profesiei. 

 
5



Nr. 
crt. 

Textul în vigoare 
( Legea nr.161/2003, cu 

modificările şi completările 
ulterioare) 

Text propunere legislativă Amendamente 
 (autorul amendamentului) 

Motivare 

e)infracţiunile contra 
siguranţei statului, prevăzute 
în art. 155-173 din Codul 
penal; 
f) infracţiunile care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, prevăzute 
în art. 259-272 din Codul 
penal; 
g)infracţiunile contra păcii şi 
omenirii, prevăzute în art. 
356-361 din Codul penal.

modificările şi completările 
ulterioare; 

Autor: deputat Gabriel Tiţa-
Nicolescu 

 
e) infracţiunile care intră în  
competenţa de soluţionare a 
Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism, 
prevăzute în Legea nr. 
508/2004 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea în 
cadrul Ministerului Public a 
Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism, cu 
modificările şi completările 
ulterioare.” 

Autor: deputat Gabriel Tiţa-
Nicolescu

 (3) Deputatul sau senatorul 
aflat în situaţia prevăzută la 
alin. (1) nu poate să pledeze 
în cauzele civile sau 
comerciale împotriva 
statului, a autorităţilor sau 
instituţiilor publice, a 
companiilor naţionale ori a 
societăţilor naţionale în care 

  (2) Prevederile alin. (1) nu se 
aplică în cauzele în care 
avocatul este parte în proces 
sau acordă asistenţă ori 
reprezentare soţului sau 
rudelor până la gradul IV 
inclusiv.  

Autor: deputat Gabriel Tiţa-
Nicolescu

.  
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Nr. 
crt. 

Textul în vigoare 
( Legea nr.161/2003, cu 

modificările şi completările 
ulterioare) 

Text propunere legislativă Amendamente 
 (autorul amendamentului) 

Motivare 

acestea sunt părţi. De 
asemenea, nu poate să 
pledeze în procese intentate 
statului român, în faţa 
instanţelor internaţionale. 
(4) Prevederile alin. (1)-(3) 
nu se aplică în cauzele în 
care avocatul este parte în 
proces sau acordă asistenţă 
ori reprezentare soţului sau 
rudelor până la gradul IV 
inclusiv.

4.   2. După alin. 4 al art. 82  se 
introduce un aliniat nou cu 
următorul conţinut: 

1

 
(5) Deputaţilor sau senatorilor 
aflaţi în situaţia prevăzută la 
alin. 1 nu li se aplică 
prevederile prezentului articol, 
în cauzele pentru care, la data 
dobândirii calităţii de 
parlamentar, avea încheiatul 
contractul de asistenţă juridică 
în condiţiile legii. 
 

 
 

 
 

(3) Contractele de asistenţă 
juridică încheiate în condiţiile 
alin. (1), îşi încetează efectele la 
data validării mandatului de 
deputat sau de senator.” 
 

Autor: deputat Gabriel Tiţa-
Nicolescu 
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