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                                                  RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru abrogarea alin.(2) al 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 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat,  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată 
spre dezbatere, în fond, cu proiectul de Lege pentru abrogarea alin.(2) al 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, trimis cu adresa  nr.P.L.X.- 347  din 25 
aprilie 2006, înregistrat sub nr. 31/553 din 26 aprilie 2006. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege, care provine dintr-
o propunere legislativă,  face parte din categoria legilor organice.  

Potrivit prevederilor art 75 din Constituţia României şi ale art. 92 alin. 9 
pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, competenţa decizională în cazul 
acestui proiect de lege aparţine Camerei Deputaţilor. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa sa din 19 aprilie 2006. 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului 

nr. 1770/13.12.2002. 
Guvernul, în punctul său de vedere, transmis cu nr. 368/27.01.2006, a 

comunicat că nu susţine adoptarea iniţiativei legislative.  
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic a avizat negativ acest proiect de lege  în forma adoptată de Senat, 
conform  avizului  nr. 26/913/10.05.2006. 
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Proiectul de lege  are ca obiect de reglementare abrogarea alin.(2) al art. 82 
din Legea nr. 161/2003, text care prevede că “în mod excepţional, Biroul 
permanent al Camerei Deputaţilor sau Senatului, la propunerea Guvernului şi cu 
avizul comisiilor juridice, poate aproba participarea deputatului sau a senatorului 
ca reprezentant al statului în adunarea generală a acţionarilor ori ca membru în 
consiliul de administraţie al regiilor autonome, companiilor sau societăţilor 
naţionale, instituţiilor publice ori al societăţilor comerciale, inclusiv băncile sau 
alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, de interes 
strategic sau în cazul în care un interes public impune aceasta.” 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, membrii comisiei  au examinat proiectul de lege mai sus menţionat, 
în şedinţa din 7 iunie 2006.  

La lucrările comisiei au fost prezenţi  20  deputaţi, din totalul de 26 membri 
ai comisiei. 

În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi    
(5 abţineri) să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de 
Lege pentru abrogarea alin.(2) al 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, dat 
fiind că alin.(2) al art. 82 din Legea nr. 161/2003 a fost abrogat în mod expres 
prin art. 61 alin.(2) din Legea nr.96/2006  privind Statutul deputaţilor şi 
senatorilor. 
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