CAMERA DEPUTAŢILOR

LEGE
pentru modificarea și 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

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de 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 și completările ulterioare, se modifică și
se completează după cum urmează:
1. Articolul 77 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 77. – Conflictele de interese pentru preşedinţii şi
vicepreşedinţii consiliilor judeţene sau consilierii locali şi judeţeni sunt
prevăzute la art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”
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2. Alineatul (3) al articolului 87 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(3) Primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii
municipiului Bucureşti pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul
didactic, al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice. Primarii şi
viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti pot
exercita funcții în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu
sunt în legătură directă cu atribuțiile exercitate ca primari sau
viceprimari, primar general sau viceprimari ai municipiului București,
potrivit legii.”
3. După alineatul (2) al articolului 88 se introduce un nou
alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:
„(3) Consilierii locali sau consilierii județeni pot exercita
funcții în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în
legătură directă cu atribuțiile exercitate în calitate de consilieri locali sau
consilieri județeni, potrivit legii.”
4. După alineatul (1) al articolului 91 se introduce un nou
alineat, alin. (11), cu următorul cuprins:
„(11) Starea de incompatibilitate durează până la data încetării
de drept a mandatului în care alesul local a exercitat o funcţie sau o
calitate incompatibilă cu aceasta sau până la data la care a încetat funcţia
sau calitatea care a determinat starea de incompatibilitate.”
5. După articolul 116 se introduce un nou articol, art. 116 1 ,
cu următorul cuprins:
„Art. 1161. – Faptele săvârşite de persoanele aflate în
exercitarea demnităţilor publice sau funcţiilor publice ce determină
existenţa conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate se
prescriu în termen de 3 ani de la data săvârşirii lor, în conformitate cu
art. 2.517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările ulterioare.”
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în
şedinţa din 16 mai 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1)
din Constituţia României, republicată.
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