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RAPORT 
 

asupra Cererii de reexaminare a Legii 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 formulată de Preşedintele României 

 
        În conformitate cu prevederile art. 135 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, cu cererea de reexaminare a Legii 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, formulată de Preşedintele României în temeiul art.77 alin.(2) din Constituţia 
României, republicată, trimisă cu adresa nr.PL.x 207 din 7 iunie 2010 şi înregistrată cu nr. 31/359 din 8 iunie 2010. 
Această lege, adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat, 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 14 mai 2010.  
         În conformitate cu dispoziţiile art.77 alin.(2) din Constituţia României, republicată, Preşedintele României a 
formulat o cerere de reexaminare a Legii privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
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Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, pentru următoarele 
considerente: 
        1. Legea trimisă la promulgare prevede, încă din primul articol, categoriile de persoane obligate să depună 
declaraţii de avere şi de interese, exceptarea de la aceste obligaţii a persoanelor care candidează pentru funcţiile de 
Preşedinte al României, deputat, senator, consilier judeţean, consilier local sau primar, afectează procesul de 
transparenţă şi integritate în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice. În virtutea importanţei funcţiei pe care ar 
putea să o ocupe, candidaţii trebuie să dea dovadă de integritate, iar alegătorul trebuie să cunoască cât mai bine 
candidaţii. 
       2. Instituirea teremenul de un an, dupa incetarea mandatului, înăuntrul căruia se pot efectua activităţi de 
analiză a declaraţiei de avere, a datelor şi informaţiilor privind averea existentă, a modificărilor patrimoniale 
intervenite în perioada exercitării funcţiilor ori demnităţilor publice, precum şi efectuarea activităţii de analiză a 
conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor este insuficient pentru ca Agenţia Naţională de Integritate să-şi 
poată realiza prerogativele conferite de lege. 
       3. Trimiterea rapoartelor de analiză şi comisiei de cercetare a averilor prevăzută în Legea nr. 115/1996, astfel 
cum se stipula în forma adoptată de Camera Deputaţilor, este de natură să introducă instrumente pentru un control 
real al averilor şi să ofere garanţii suplimentare privind protecţia drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale 
cetăţenilor.  
       4. Articolul 28 alin.(2) din legea trimisă spre promulgare, potrivit căruia „ Nu constituie infracţiune fapta 
persoanei care îşi modifică declaraţia de patrimoniu sau de interese care nu corespunde adevărului, dacă denunţă 
fapta mai înainte ca autoritatea să se fi sesizat pentru aceasta", este cel puţin ambiguu. Practic, prin conferirea 
acestei posibilităţi, infracţiunea de fals în declaraţii, atunci când priveşte declaraţiile de avere şi de interese, rămâne 
fără conţinut. 
      5. În forma trimisă la promulgare, există riscul ca orice autor al declaraţiei să poată iniţia rectificarea în orice 
moment, chiar şi în faţa inspectorului, anulând astfel posibilitatea de a compara şi verifica declaraţiile de avere şi 
de interese. În virtutea acestor considerente se impune eliminarea textului cu privire la situaţia în care rectificarea 
este iniţiată de către autorul declaraţiei de avere şi/sau declaraţiei de interese, aceasta putând fi depusă oricând până 
la data emiterii informării prevăzute la art. 14 şi 20. 
     6. Declaraţia de avere destinată publicităţii ar trebui să coincidă cu cea confidenţială, mai puţin sub aspectul 
datelor cu caracter personal, astfel încât accesul la astfel de informaţii să nu fie îngrădit. Declaraţiile de avere şi de 
interese, depuse anterior intrării în vigoare a prezentei legi, ar trebui să rămână publice. 
    7. Informatiile din formularul confidenţial de avere privind bunurile sub formă de metale preţioase, bijuterii, 
obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau 
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universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5000 de euro, dar şi a categoriei soţului şi a copiilor, la capitolul 
dedicat cadourilor, serviciilor sau avantajelor primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din partea 
unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice 
româneşti sau străine, altele decât angajatorul, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, a căror 
valoare individuală depăşeşte 2000 de euro,trebuie să se regăsească şi în formularul de avere destinat publcităţii. 
   8. Pentru asigurarea transparenţei, este necesară introducerea unei rubrici în care titularul să declare dacă el, 
soţul, copiii majori sau părinţii săi ori ai soţului, au derulat sau derulează, direct sau prin intermediul vreunei 
societăţi comerciale la care sunt asociaţi ori acţionari, contracte finanţate din bani publici. 
        Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României şi 
ale art. 92 alin. (8) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 
 În conformitate cu prevederile art. 61 şi 135 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au dezbatut cererea de reexaminare a Legii 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 sedinţele din 16 iunie respectiv 21 iunie 2010. La lucrările Comisiei au 
participat în calitate de invitaţi, din partea Ministerului Justiţiei ,doamna Lidia Barac, secretar de stat,  iar din 
partea Agenţiei Naţionale de Integritate, domnii Cătălin Macovei, preşedinte şi Horia Georgescu, secretar general. 
       În urma dezbaterilor şi a punctelor de vedere formulate, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi 
(1 abţinere) să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea raportului asupra cererii de reexaminare a Legii 
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, cu amendamentele admise prezentate în anexa la prezentul raport. 
         Din numărul total de 28 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat la şedinţă 16 
deputaţi. 
         În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 
 
 
 
 
 
 
      PREŞEDINTE,                                                                                                       SECRETAR, 
       Daniel BUDA                                                                                             Gabriel ANDRONACHE 
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Anexa 
                                                                                                       Amendamente admise 

                                                                                                                                                             
Nr. 
crt. 

Text adoptat iniţial de Parlament                    Text propus de Comisie 
            (Autorul amendamentului)               

Motivarea 
amendamentului 

1.  
Art.2.- (1) Declaraţiile de avere şi 
declaraţiile de interese în regim confidenţial 
se completează potrivit anexelor nr.l şi 3. 

(2) Declaraţiile de avere  
şi declaraţiile de interese în regim public şe 
completează potrivit anexelor nr.2 şi 4. 

 
 
 
 

 
 
„Art.2 - Declaraţiile de avere şi declaraţiile 
de interese se completează potrivit anexelor 
1 şi 2 la prezenta lege şi se trimit Agenţiei, 
în original, împreună cu codul numeric 
personal al declarantului.” 
         
             Autor:Comisia Juridică 

 
             
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

2. Art.3.-  
 
 

(2) Declaraţiile de avere se fac 
în scris, pe propria răspundere, şi cuprind 
drepturile şi obligaţiile declarantului, ale 
soţului/soţiei, precum şi copiilor aflaţi în 
întreţinere, potrivit anexelor nr.l şi 2. 
 
 
(3)        Declaraţiile de interese se fac în 

               
 
 
  „(2)  Declaraţiile de avere se fac în scris, pe 
propria răspundere, şi cuprind drepturile şi 
obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, 
precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere, 
potrivit anexei nr.1. 
 

  Autor: Comisia Juridică 
 
(3) Declaraţia de interese se face, în scris, pe 
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Nr. 
crt. 

Text adoptat iniţial de Parlament                    Text propus de Comisie 
            (Autorul amendamentului)               

Motivarea 
amendamentului 

scris, pe propria răspundere, şi cuprind 
funcţiile şi activităţile prevăzute în anexele 
nr.3 şi 4, potrivit prevederilor Legii 
nr.l61/2003 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. 
 

proprie răspundere şi cuprinde funcţiile şi 
activităţile prevăzute la anexa nr.2, potrivit 
prevederilor 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. 
 

     Autor: Comisia Juridică 
 
      
 
(4) Persoanele care candidează pentru 
funcţiile de preşedinte al României, 
deputat, senator, membru din România în 
Parlamentul European, consilier 
judeţean, consilier local sau primar sunt 
obligate să îşi declare averea şi interesele. 

 
   Autor: Comisia Juridică 

 
(5) Declaraţiile de avere şi declaraţiile de 
interese ale persoanelor prevăzute la alin. 
(4) se depun la Biroul Electoral Central 
sau, după caz, la biroul electoral de 
circumscripţie, o dată cu declaraţia de 
acceptare a candidaturii, în două 
exemplare. Biroul Electoral Central şi 
biroul electoral de circumscripţie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exceptarea de la aceste 
obligaţii a persoanelor care 
candidează pentru funcţiile 
de Preşedinte al României, 
deputat, senator, consilier 
judeţean, consilier local 
sau primar, afectează 
procesul de transparenţă şi 
integritate în exercitarea 
funcţiilor şi demnităţilor 
publice.  In virtutea 
importanţei funcţiei pe care 
ar putea să o ocupe, 
candidaţii trebuie să dea 
dovadă de integritate, iar 
alegătorul trebuie să 
cunoască cât mai bine 
candidaţii 
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Nr. 
crt. 

Text adoptat iniţial de Parlament                    Text propus de Comisie 
            (Autorul amendamentului)               

Motivarea 
amendamentului 

transmit un exemplar al declaraţiilor de 
avere şi al declaraţiilor de interese la 
Agenţie, în termen de cel mult 48 de ore 
de la depunere. 

   
   Autor: Comisia Juridică 

                            
(6) Declaraţiile de avere şi declaraţiile de 
interese ale candidaţilor pentru funcţia de 
Preşedinte al României, întocmite potrivit 
anexelor nr.1 şi 2, se publică în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
precum şi pe pagina de internet a 
Agenţiei, în termen de 10 zile de la data 
depunerii sau primirii, după caz, şi se 
menţin publicate pe această pagină. 

 
   Autor: Comisia Juridică 

 
 
(7) Declaraţiile de avere şi declaraţiile de 
interese ale candidaţilor pentru funcţia de 
deputat, senator, consilier judeţean, 
consilier local sau primar, întocmite 
potrivit anexelor nr.1 şi 2, se afişează pe 
pagina de internet a Agenţiei, în termen 
de 10 zile de la data primirii, şi se menţin 
publicate pe această pagină.” 
              

       Autor: Comisia Juridică 
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Nr. 
crt. 

Text adoptat iniţial de Parlament                    Text propus de Comisie 
            (Autorul amendamentului)               

Motivarea 
amendamentului 

3. Art. 4 
 
  (2)     Persoanele prevăzute de prezenta 
lege au obligaţia să depună sau să 
actualizeze declaraţiile de avere şi de 
interese, anual, cel mai târziu la data de 15 
iunie. Declaraţiile de avere se întocmesc 
după cum urmează: pentru anul fiscal 
anterior încheiat la 31 decembrie, în cazul 
veniturilor, respectiv situaţia la data 
declarării pentru celelalte capitole din 
declaraţie, prevăzute în anexele nr.l şi 2. 
Persoanele suspendate din exerciţiul 
funcţiei sau demnităţii publice pentru o 
perioadă care acoperă integral un an fiscal 
vor actualiza declaraţiile, în termen de 30 
zile de la data încetării suspendării. 
 

 
 
„(2) Persoanele prevăzute de prezenta lege 
au obligaţia să depună sau să actualizeze 
declaraţiile de avere şi de interese, anual, cel 
mai târziu la data de 15 iunie. Declaraţiile de 
avere se întocmesc după cum urmează: 
pentru anul fiscal anterior încheiat la 31 
decembrie, în cazul veniturilor, respectiv 
situaţia la data declarării pentru celelalte 
capitole din declaraţie, potrivit anexei nr.1. 
Persoanele suspendate din exerciţiul funcţiei 
sau demnităţii publice pentru o perioadă ce 
acoperă integral un an fiscal vor actualiza 
declaraţiile în termen de 30 de zile de la data 
încetării suspendării.” 
 

     Autor: Comisia Juridică 
 

 

4. Art.6.-  
 

a) primesc, înregistrează declaraţiile de 
avere şi declaraţiile de interese şi eliberează 
la depunere o dovadă de primire, potrivit 
anexei nr.5; 
…………………………………….. 

e) asigură afişarea şi menţinerea 
declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de 
interese, prevăzute în anexele nr.2 şi 4, pe 
pagina de internet a instituţiei, dacă aceasta 

 
 
„a) primesc, înregistrează declaraţiile de 
avere şi declaraţiile de interese şi eliberează 
la depunere o dovada de primire; 

  
 
     Autor: Comisia Juridică 

e) asigură afişarea şi menţinerea copiilor 
certificate ale declaraţiilor de avere şi a 
declaraţiilor de interese, prevăzute în 
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Nr. 
crt. 

Text adoptat iniţial de Parlament                    Text propus de Comisie 
            (Autorul amendamentului)               

Motivarea 
amendamentului 

există, sau la avizierul propriu, în termen de 
cel mult 30 de zile de la primire. 
Declaraţiile de avere şi declaraţiile de 
interese se păstrează pe pagina de internet a 
instituţiei pe toată durata exercitării funcţiei 
sau mandatului, precum şi un an după 
încetarea acesteia, după care se arhivează 
potrivit legii; 
 
 
   
 
 
 
 
(f) trimit Agenţiei, în vederea îndeplinirii 
atribuţiilor de analiză, copii certificate ale 
declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor 
de interese depuse şi câte o copie 
certificată a registrelor speciale prevăzute la 
lit.d), în termen de cel mult 10 zile de la 
primirea acestora; 
 

anexele nr.1 şi 2, pe pagina de internet a 
instituţiei, dacă acesta există, sau la avizierul 
propriu, în termen de cel mult 30 de zile de 
la primire, prin anonimizarea  adresei 
imobilelor declarate, cu excepţia localităţii 
unde sunt situate, adresei instituţiei care 
administrează activele financiare, codul 
numeric personal, precum şi a semnăturii. 
Declaraţiile de avere şi declaraţiile de 
interese se păstrează pe pagina de internet a 
instituţiei pe toată durata exercitării funcţiei 
sau mandatului precum şi la  3 ani  după 
încetarea acestora, urmând a se arhiva 
potrivit legii; 

           
     Autor: Comisia Juridică 

 
f) trimit Agenţiei, în vederea îndeplinirii 
atribuţiilor de analiză,  originalele 
declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor 
de interese depuse, redactate, fără 
elemente de anonimizare, împreună cu 
codul numeric personal al declarantului şi 
câte o copie certificată a registrelor speciale 
prevăzute la litera d) în termen de cel mult 
10 zile de la primirea acestora;” 
 
            Autor: Comisia Juridică 
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Nr. 
crt. 

Text adoptat iniţial de Parlament                    Text propus de Comisie 
            (Autorul amendamentului)               

Motivarea 
amendamentului 

5.  Art.7.- (1) Dacă în termen de 10 zile de la 
primirea declaraţiei de avere şi a declaraţiei 
de interese, persoanele responsabile potrivit 
prevederilor art.5 alin.(l) sesizează 
deficienţe în completarea acestora vor 
recomanda, în scris, pe bază de semnătură 
sau scrisoare recomandată, persoanei în 
cauză, rectificarea declaraţiei de avere 
şi/sau a declaraţiei de interese, în termen de 
cel mult 20 de zile de la transmiterea 
recomandării. Declaraţia de avere şi/sau 
declaraţia de interese rectificată poate fi 
însoţită de documente justificative. În 
situaţia în care rectificarea este iniţiată 
de către autorul declaraţiei de avere 
şi/sau declaraţiei de interese, aceasta 
poate fi depusă oricând până la data 
emiterii informării prevăzute la art. 14 şi 
20. 

    Art. 7  -  (1) Dacă în termen de 10 zile de 
la primirea declaraţiei de avere şi a 
declaraţiei de interese, persoanele 
responsabile potrivit prevederilor art.5 
alin.(l) sesizează deficienţe în completarea 
acestora vor recomanda, în scris, pe bază de 
semnătură sau scrisoare recomandată, 
persoanei în cauză, rectificarea declaraţiei de 
avere şi/sau a declaraţiei de interese, în 
termen de cel mult 90 de zile de la 
transmiterea recomandării. Declaraţia de 
avere şi/sau declaraţia de interese rectificată 
poate fi însoţită de documente justificative.  
 
           
 
 
 
                 Autor: Ciprian Nica 
 

Considerăm că se impune 
eliminarea textului cu 
privire la situaţia în care 
rectificarea este iniţiată 
de către autorul 
declaraţiei de avere şi/sau 
declaraţiei de interese, 
aceasta putând fi depusă 
oricând până la data 
emiterii informării 
prevăzute la art. 14 şi 20. 
Există riscul ca orice autor 
al declaraţiei să poată iniţia 
rectificarea în orice 
moment, chiar şi în faţa 
inspectorului, anulând 
astfel posibilitatea de a 
compara şi verifica 
declaraţiile de avere şi de 
interese. 

 
 

6. Art.11.- (1) Activitatea de analiză a 
declaraţiei de avere, a datelor şi 
informaţiilor privind averea existentă, 
precum şi modificările patrimoniale 
intervenite existente în perioada exercitării 
funcţiilor ori demnităţilor publice, precum 
şi cea de analiză a conflictelor de interese şi 
a incompatibilităţilor se efectuează, atât pe 
durata exercitării funcţiilor ori demnităţilor 
publice, cât şi în decursul unui an după 

Art.11.- (1) Activitatea de analiză a 
declaraţiei de avere, a datelor şi informaţiilor 
privind averea existentă, precum şi 
modificările patrimoniale intervenite 
existente în perioada exercitării funcţiilor ori 
demnităţilor publice, precum şi cea de 
analiză a conflictelor de interese şi a 
incompatibilităţilor se efectuează, atât pe 
durata exercitării funcţiilor ori demnităţilor 
publice, cât şi în decurs de 3 ani după 

Apreciem că termenul de 
un an este insuficient 
pentru ca Agenţia 
Naţională de Integritate 
să-şi poată realiza 
prerogativele conferite de 
lege. De aceea, instituirea 
termenului general de 
prescripţie de 3 ani ar 
corespunde necesităţilor de 
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Nr. 
crt. 

Text adoptat iniţial de Parlament                    Text propus de Comisie 
            (Autorul amendamentului)               

Motivarea 
amendamentului 

încetarea acestora. 
 

încetarea acestora. 
 
  Autor: Comisia Juridică 

timp pentru înfăptuirea 
acestor activităţi. 

7.  Art. 17  - (4)  Raportul de analiză se 
comunică, în termen de 5 zile de la 
finalizare, persoanei care a făcut obiectul 
activităţii de analiză şi, după caz, organelor 
fiscale, celor de urmărire penală şi celor 
disciplinare. In cadrul organelor fiscale şi 
de urmărire penală se vor desemna 
persoane responsabile pentru relaţia cu 
Agenţia, care vor asigura declanşarea de 
urgenţă şi cu precădere a procedurilor 
specifice în cadrul acestora. 
 

Art. 17 - (4) Raportul de analiză se comunică 
în termen de 5 zile de la finalizare, persoanei 
care a făcut obiectul activitatii de analiza şi, 
după caz, organelor fiscale, celor de 
urmărire penală şi celor disciplinare, 
precum şi comisiei de cercetare a averilor 
prevăzută în Legea nr. 115/1996 pentru 
declararea şi controlul averii 
demnitarilor, magistraţilor, a unor 
persoane cu funcţii de conducere şi de 
control şi a funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
precum şi cu cele aduse prin prezenta 
lege. În cadrul organelor fiscale şi de 
urmărire penală se desemnează persoane 
responsabile pentru relaţia cu Agenţia, care 
asigură declanşarea de urgenţă şi cu 
precădere a procedurilor specifice în cadrul 
acestora.         
 
 

   Autor: Comisia Juridică 
 

Trimiterea rapoartelor de 
analiză organelor fiscale, 
celor de urmărire penală şi 
celor disciplinare, dar şi 
comisiei de cercetare a 
averilor prevăzută în 
Legea nr. 115/1996, organ 
colegial, format din 
judecători şi procurori, este 
de natură să introducă 
instrumente pentru un 
control real al averilor şi 
să ofere garanţii 
suplimentare privind 
protecţia drepturilor şi a 
libertăţilor fundamentale 
ale cetăţenilor. De aceea, 
susţinem reintroducerea 
în lege a dispoziţiilor 
referitoare la comisiile de 
cercetare a averilor 
prevăzute în Legea nr. 
115/1996. De altfel, titlul 
legii face trimitere, în 
partea finală, la modificarea 
şi completarea altor acte 
normative, având în vedere 
chiar dispoziţiile Legii nr 
115/1996. 
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Nr. 
crt. 

Text adoptat iniţial de Parlament                    Text propus de Comisie 
            (Autorul amendamentului)               

Motivarea 
amendamentului 

8.   
Art. 19 - (1) Rapoartele de analiză, 
transmise organelor fiscale, organelor de 
urmărire penală şi instituţiilor prevăzute la 
art.26 vor fi obligatoriu analizate de aceste 
instituţii, inclusiv sub aspectul 
propunerilor, şi se vor lua, de urgenţă şi cu 
precădere, măsurile care se impun, potrivit 
competenţelor legale. 

 

 
Art 19 – (1) Rapoartele de analiză, 
transmise organelor fiscale, organelor de 
urmărire penală, comisiei de cercetare a 
averilor prevăzută în Legea nr. 115/1996, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi instituţiilor prevăzute la art. 26, 
vor fi obligatoriu analizate de aceste 
instituţii, inclusiv sub aspectul propunerilor, 
şi se vor lua, de urgenţă şi cu precădere, 
măsurile care se impun, potrivit 
competenţelor legale. 
    

  Autor: Comisia Juridică 
 

  
Pentru aceleaşi considerente 
enunţate la art. 17 alin. (4) 
precum si pentru corelare cu 
dispoziţiile acestuia. 
 
 
 
 
 
 
     

9.  
 
Art. 28 - (2) Nu constituie infracţiune fapta 
persoanei care îşi modifică declaraţia de 
avere sau de interese care nu corespunde 
adevărului, dacă denunţă fapta mai înainte 
ca autoritatea să se fi sesizat pentru aceasta. 
 
 
 
 

                    
                    
 
                       Se elimină. 
         
 
 
 
 
 

  Autor: Comisia Juridică 
 
 
 

 

Articolul 28 alin. (2) din 
legea trimisă spre 
promulgare, potrivit căruia 
este cel puţin ambiguu. 
Practic, prin conferirea 
acestei posibilităţi, 
infracţiunea de fals In 
declaraţii, atunci când 
priveşte declaraţiile de 
avere şi de interese, rămâne 
fără conţinut. 
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Nr. 
crt. 

Text adoptat iniţial de Parlament                    Text propus de Comisie 
            (Autorul amendamentului)               

Motivarea 
amendamentului 

10.  

Art.35.- Anexele nr.1-5 fac parte integrantă 
din prezenta lege 

 

 „Art.35 – Anexele nr.1 şi 2 fac parte 
integrantă din prezenta lege.” 

          Autor: Comisia Juridică 
 
 

 

11. –––––––––––––––––––––––––– Art. 37. – Legea nr.115/1996 pentru 
declararea şi controlul averii 
demnitarilor, magistraţilor, a unor 
persoane cu funcţii de conducere şi de 
control şi a funcţionarilor publici, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 263 din 28 
octombrie 1996, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 

  Autor: Comisia Juridică 
 
 
1.  Articolul 3 se aborgă. 
 

Autor: Comisia Juridică 
 
 
2. Articolul 10 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 10. – (1) Pe lângă fiecare curte de apel 
va funcţiona o comisie de cercetare a 

Ca urmare a adoptarii art. 
17 alin 4 si a art. 19 alin 1, 
pentru corelare legislativa, 
se impune introducerea unui 
punct care priveste 
modificarea   Legii 
nr.115/1996. Precizăm că 
acest punct a fost adoptat de 
Camera Deputatilor fiind 
eliminat la Senat. 
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Nr. 
crt. 

Text adoptat iniţial de Parlament                    Text propus de Comisie 
            (Autorul amendamentului)               

Motivarea 
amendamentului 

averilor, denumită în continuare Comisie de 
cercetare, formată din: 
a) doi judecători de la curtea de apel, 
desemnaţi de preşedintele acesteia, dintre 
care unul în calitate de preşedinte; 
b) un procuror de la parchetul care 
funcţionează pe lângă curtea de 
apel, desemnat de prim-procurorul acestui 
parchet. 
(2) Preşedintele şi membrii comisiei de 
cercetare sunt desemnaţi pe o perioadă de 3 
ani. Pe aceeaşi perioadă, şi de către aceleaşi 
persoane, vor fi desemnaţi şi trei supleanţi, 
care îi vor înlocui pe titulari în cazul în care 
aceştia, din motive legale, nu vor putea lua 
parte la lucrările comisiei de cercetare. 
(3) Comisia de cercetare are un secretar 
desemnat de preşedintele 
curţii de apel dintre grefierii acestei 
instanţe.” 
 

  Autor: Comisia Juridică 
 
 
3. După articolul 10 se introduc patru noi 
articole, articolele 
101 – 104, cu următorul cuprins: 
 
„Art. 101. – Comisia de cercetare va începe 
acţiunea de control de îndată ce este sesizată 
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Nr. 
crt. 

Text adoptat iniţial de Parlament                    Text propus de Comisie 
            (Autorul amendamentului)               

Motivarea 
amendamentului 

de Agenţia Naţională de Integritate cu 
raportul de analiză. 
 

  Autor: Comisia Juridică 
 
 
Art. 102. – (1) Actele şi lucrările comisiei de 
cercetare nu sunt publice. Persoana în cauză 
poate lua cunoştinţă de actele şi lucrările 
dosarului şi poate fi asistată de avocat. 
 
(2) Preşedintele dispune citarea de urgenţă, 
în faţa comisiei de cercetare, a 
reprezentantului Agenţiei Naţionale de 
Integritate, precum şi a persoanei a cărei 
avere este supusă controlului şi a soţului sau 
soţiei, după caz, pentru a fi ascultaţi. 
Comisia de cercetare poate cita orice 
persoană care ar putea da relaţii utile pentru 
lămurirea provenienţei bunurilor persoanei 
controlate şi poate solicita autorităţilor 
publice sau oricărei alte persoane juridice 
informaţii necesare pentru soluţionarea 
cauzei. Cei care, în perioada supusă 
controlului, au dobândit bunuri de la 
persoana în cauză vor fi ascultaţi în mod 
obligatoriu. 
(3) Comisia de cercetare poate efectua 
cercetări locale sau poate dispune efectuarea 
unei expertize pentru lămurirea cauzei. 
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Nr. 
crt. 

Text adoptat iniţial de Parlament                    Text propus de Comisie 
            (Autorul amendamentului)               

Motivarea 
amendamentului 

(4) Cercetările efectuate de alte persoane 
decât membrii comisiei de cercetare sunt 
nule 
 

  Autor: Comisia Juridică 
 
 
Art. 103. – Cei citaţi în faţa comisiei de 
cercetare vor fi ascultaţi pe rând şi vor 
prezenta dovezile care au stat la baza 
raportului de analiză. Persoana a cărei avere 
este supusă controlului va putea produce în 
faţa comisiei de cercetare probe în apărare 
sau va putea solicita administrarea acestora 
de către comisia de cercetare şi, dacă 
consideră necesar, poate depune o declaraţie 
în care va arăta veniturile realizate şi modul 
dobândirii averii. 
 

  Autor: Comisia Juridică 
 
 
Art. 104. – (1) Comisia de cercetare hotărăşte 
cu majoritate de voturi, în cel mult 3 luni de 
la data sesizării, pronunţând o ordonanţă 
motivată, prin care poate dispune: 
a) trimiterea cauzei spre soluţionare curţii de 
apel în raza căreia domiciliază persoana a 
cărei avere este supusă controlului, dacă se 
constată, pe baza probelor administrate, că 
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Nr. 
crt. 

Text adoptat iniţial de Parlament                    Text propus de Comisie 
            (Autorul amendamentului)               

Motivarea 
amendamentului 

dobândirea unei cote-părţi din aceasta sau a 
anumitor bunuri determinate nu are caracter 
licit; 
b) clasarea cauzei, când constată că 
provenienţa bunurilor este justificată; 
c) suspendarea controlului şi trimiterea 
cauzei parchetului competent, dacă în 
legătură cu bunurile a căror provenienţă este 
nejustificată rezultă săvârşirea unei 
infracţiuni. 
(2) Ordonanţa de clasare se comunică 
părţilor şi parchetului de pe lângă curtea de 
apel, în raza căreia funcţionează comisia de 
cercetare sau, după caz, parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori 
organelor fiscale. 
(3) Controlul se reia de către comisia de 
cercetare, dacă: 
a) după clasarea cauzei apar elemente noi 
care pot conduce la o soluţie contrară; 
b) organul de urmărire penală, după 
efectuarea cercetărilor, în situaţia prevăzută 
la alin. (1) lit.c), nu sesizează instanţa 
penală.” 
 

  Autor: Comisia Juridică 
 
4. Alineatul (2) al articolului 14 se abrogă. 
 

  Autor: Comisia Juridică 
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Nr. 
crt. 

Text adoptat iniţial de Parlament                    Text propus de Comisie 
            (Autorul amendamentului)               

Motivarea 
amendamentului 

 
 
5. Litera e) a art. 15 se abrogă. 
 

  Autor: Comisia Juridică 
 
 
6. Articolul 18 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 18. – (1) Dacă se constată că 
dobândirea unor bunuri anume determinate 
sau a unei cote-părţi dintr-un bun este 
nejustificată, curtea de apel va hotărî fie 
confiscarea bunurilor sau a cotei-părţi 
nejustificate, fie plata unei sume de bani, 
egală cu valoarea bunului, stabilită de 
instanţă pe bază de expertiză. În cazul 
obligării la plata contravalorii bunului, 
instanţa va stabili şi termenul de plată. 
 
(2) Dacă în legătură cu bunurile rezultă 
săvârşirea unei infracţiuni, instanţa trimite 
dosarul la parchetul competent, pentru a 
analiza dacă este cazul să pună în mişcare 
acţiunea penală. 
(3) În cazul în care se constată că 
provenienţa bunurilor nu este nejustificată, 
instanţa hotărăşte închiderea dosarului.” 
 

  Autor: Comisia Juridică 
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Nr. 
crt. 

Text adoptat iniţial de Parlament                    Text propus de Comisie 
            (Autorul amendamentului)               

Motivarea 
amendamentului 

 
7.    Articolul 24 se abrogă. 

 
  Autor: Comisia Juridică 

 
8. Alineatul (3) al articolului 28 se 
modifică şi va avea următorul
cuprins: 
„(3) Cererea de cercetare a averii unei 
persoane, care a deţinut o demnitate sau o 
funcţie publică dintre cele prevăzute în 
prezenta lege, poate fi făcută în termen de 
cel mult 1 an de la data încheierii mandatului 
sau a eliberării din funcţie." 
 

 Autor: Comisia Juridică 
 

12.        ––––––––––––––––––––––– Art. 38. - În termen de 30 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi, 
persoanele care au obligaţia depunerii 
declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor  de 
interese  vor completa şi vor depune noi 
declaraţii, potrivit anexelor 1 şi 2 la 
prezenta lege. 
 
 

  Autor: Comisia Juridică 
 

 

13. Anexa nr. 1  se regăseşte modificată la pagina 20 
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Nr. 
crt. 

Text adoptat iniţial de Parlament                    Text propus de Comisie 
            (Autorul amendamentului)               

Motivarea 
amendamentului 

14. Anexa nr. 2 se regăseşte modificată la pagina 24 
 

15. Anexa nr. 3 Se elimină 
 

16. Anexa nr. 4 Se elimină 
 

17. Anexa nr. 5 Se elimină 
 

 
 



ANEXA nr. 1 
DECLARAŢIE DE AVERE 

 
    Subsemnatul (a) ......................., având funcţia de .................................., la ........................................, 
CNP …………………………………………………………….  domiciliul…………………………….., 
cunoscând prevederile art.292 Cod penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că 
împreună cu familia deţin următoarele:  
 
    I. BUNURI IMOBILE 
 
    1. Terenuri 
 
    Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona Categoria
* 

Anul 
dobândirii

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul2) 

       
       
       
       

    * Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii 
de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil 
 
    2. Clădiri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona Categoria
* 

Anul 
dobândirii

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul2) 

       
       
       
       

    * Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii 
comerciale/de producţie 
 
   
 
  II. BUNURI MOBILE 
 
    1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de 
transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

 
Natura Marca Nr. bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire 

     
     

     
     
 
2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror 
valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro. 
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Nota: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul 
României la momentul declarării 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 
   
   
   
   

 
III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3000 de EURO FIECARE, ŞI 
BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI 
 

Natura bunului 
înstrăinat 

Data 
înstrăinării 

Persoana către care s-a 
înstrăinat 

Forma 
înstrăinării 

Valoarea 

     
     
     
     

 
    IV. ACTIVE FINANCIARE 
 
    1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi 
investire, cu excepţia cardurilor de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 
5.000 de euro 
 
    Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate 
Instituţia care administrează şi adresa 

acesteia 
Tipul* Valuta Deschis în 

anul 
Sold/valoare la zi 

     
     
     

  * Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau 
echivalente; (3) Fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme 
cu acumulare 
 
    2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a 
tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 
 
    Nota: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate 

Emitent titlu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut 

Tipul* Număr de 
titluri/cota de 

participare 

Valoarea totală la zi 

    
    
    
    

  * Categoriile indicate sunt: (1) Hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
Acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) Împrumuturi acordate în nume personal 
    
 3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro 
pe an: 
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……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
    Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 
     
    V. DATORII 
 
    Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi 
alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro. 
 
Nota: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor Contractat în 
anul 

Scadent la Valoare 

    
    
    

 
   VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de 
piaţă, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, 
companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, 
garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală 
depăşeşte 2000 de euro* 
 
Cine a realizat venitul Sursa venitului: 

Nume, adresa 
Serviciul prestat/obiectul generator 

de venit 
Venitul 
anual 

încasat 
1.1. Titular    

. . .    
1.2. Soţ/soţie    

. . .    
1.3. Copii    

. . .    
  * Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi 
II. 
 
  VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal 
încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare) 
    
 Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate 
Cine a realizat venitul Sursa venitului: 

Nume, adresa 
Serviciul 

prestat/obiectul 
generator de venit 

Venitul anual încasat 

1. Venituri din salarii 
1.1. Titular    

    
 

1.2. Soţ/soţie    
. . .    
1.3. Copii    
. . .    
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2. Venituri din activităţi independente 
1.1. Titular    
. . .    
1.2. Soţ/soţie    
. . .    
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
1.1. Titular    
. . .    
1.2. Soţ/soţie    
. . .    
4. Venituri din investiţii 
1.1. Titular    
. . .    
1.2. Soţ/soţie    
. . .    
5. Venituri din pensii 
1.1. Titular    
. . .    
1.2. Soţ/soţie    
. . .    
6. Venituri din activităţi agricole 
1.1. Titular    
. . .    
1.2. Soţ/soţie    
. . .    
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 
1.1. Titular    
. . .    
1.2. Soţ/soţie    
. . .    
1.3. Copii    
. . .    
8. Venituri din alte surse 
1.1. Titular    
 ….    
1.2. Soţ/soţie    
. . .    
1.3. Copii    
. . .    
 
   1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 
    2) La "titular", se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, 
copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 
     
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 
 
           Data completării:                                                                                                        Semnătura: 
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                                                                                                                               ANEXA nr. 2 
                                                              
                                                             DECLARAŢIE DE INTERESE 

 
 

Subsemnatul (a) ......................., având funcţia de .................................., la 
........................................, CNP …………………………………………., domiciliat în 
…………………………….., cunoscând prevederile art.292 Cod penal privind falsul în declaraţii, declar 
pe propria răspundere: 
 
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri 
de interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale: 
 
 

Unitatea  
denumire şi adresă Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 
sociale sau de 

acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale şi/sau 

a acţiunilor 
1.1……                      

    
    

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, 
regiilor autonome, companiilor/societăţilor  naţionale, instituţiilor de credit, grupurilor de interes 
economic, asociaţiilor sau fundaţiilor sau al altor organizaţii neguvernamentale:  
      

Unitatea  
denumire şi adresă 

 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1…   
   
   

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale       
                                                               
3.1……                                                                           

 
 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic 
                                      
4.1……                                                                                 

 
 

 
 
 
5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridică, consultanţă şi civile obţinute sau aflate în derulare 
în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societaţi comerciale cu capital de stat sau unde 
statul este actionar majoritar/minoritar 
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5.1 Beneficiarul de 
contract 
Nume, Prenume/ 
Denumire si adresa 

Institutia 
contractant/ 
Denumire şi 
adresa 

Procedura 
prin care a 
fost 
încredinţat 
contractul 

Tipul 
contractului 

Data 
încheierii 
contractului 

Durata 
contractului 

Valoarea 
totală a 
contractului 

Titular 
............................ 
 

      

Soţ/soţie 
............................ 

      

Rude de gradul I1 

ale titularului  
............................ 

      

Societăţi 
comerciale/ 
Persoana fizică 
autorizată/ 
Asociaţii 
familiale/Cabinete 
individuale, 
cabinete asociate, 
societăţi civile 
profesionale sau 
societăţi civile 
profesionale cu 
răspundere limitată 
care desfaşoară 
profesia de avocat/ 
Organizaţii non-
guvernamentale/  
Fundaţii/ 
Asociaţii2 

........................... 

      

1)  Prin rude de gradul intâi se înţelege părinti pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă 
2)  Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde prin calitatea deţinută 
titularul soţul/soţia şi rudele de gradul I obţine contracte aşa cum sunt definite la punctul 5. 
 
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 
 
 
   Data completării: ____________                                                                                      Semnătura 
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                                                                                   Amendamente respinse 
                                                                                                                                                                                                                            

Nr. 
crt. 

Forma trimisă la promulgare 
(Text Senat) 

               Text propus de Comisie 
            (Autorul amendamentului)     

Motivare 
1. Argumente pentru susţinea 
amendamentului 
2. Argumente pentru respingerea 
amendamentului 

Camera 
decizională 

1.  
Art. 28 - (2) Nu constituie 
infracţiune fapta persoanei care îşi 
modifică declaraţia de avere sau de 
interese care nu corespunde 
adevărului, dacă denunţă fapta mai 
înainte ca autoritatea să se fi 
sesizat pentru aceasta 
 
 
 

   Art. 28 - (2) Nu constituie 
infracţiunea de fals în declaraţii 
fapta persoanei care îşi modifică 
declaraţia de avere sau de interese 
care nu corespunde adevărului, dacă 
denunţă fapta mai înainte ca 
autoritatea să se fi sesizat pentru 
aceasta        
 
 
                Autor: deputat Lup Silvestru 

 1. Pentru claritatea textului şi 
pentru punerea de acord cu 
observaţiile cuprinse în cererea 
de reexaminare. 
 
 
 2. Comisia nu a considerat 
oportun acest amendament. 

 
 
 
 

Senatul 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier, Ciprian Bucur  
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