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Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

 

 

Articol unic. – 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                  

21 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică 

după cum urmează: 

 

1. Partea introductivă şi litera a) ale alineatului (1) al 

articolului 82 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

„Art. 82. – (1) Calitatea de deputat şi senator este, de asemenea, 

incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi: 
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a) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, 

director, administrator, membru al consiliului de administraţie sau 

cenzor la societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară sistematic şi 

efectiv activităţi comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, 

societăţile de asigurare şi cele financiare şi la instituţiile publice;” 

 

2. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 84 se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 84. – (1) Funcţia de membru al Guvernului este 

incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi:” 

  

3. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 85 se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 85. – (1) Funcţia de prefect şi subprefect este 

incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi:” 

 

4. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 87 se 

modifică şi va avea următorul cuprins:  

„Art. 87. – (1) Funcţia de primar şi viceprimar, primar general 

şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al 

consiliului judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor 

funcţii sau calităţi:” 

 

5. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 88 se 

modifică şi va avea următorul cuprins:  

„Art. 88. – (1) Funcţia de consilier local sau consilier judeţean 

este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi:” 

 

6. Alineatul (1) al articolului 94 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„Art. 94.  – (1) Calitatea de funcţionar public este incompatibilă 

cu exercitarea oricărei alte funcţii publice sau calităţi decât cea în care a 

fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică.” 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  

cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia 

României, republicată. 
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