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A    V    I    Z 
asupra propunerii legislative privind completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie, Camera Deputaţilor 
fiind prima Cameră sesizată (PLx 159/2005). 

 
 

 În conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată, spre 

dezbatere şi avizare cu propunerea legislativă privind completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie, Camera Deputaţilor fiind 

prima Cameră sesizată,  trimisă cu adresa nr.  PLx 159/25.05.2005.  
 Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei 

au examinat proiectul de lege în şedinţa din 1 iunie 2005. 

 Propunerea legislativă are ca obiect completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 43/2002 

privind Parchetul Naţional Anticorupţie. Prin noul text se instituie o atribuţie pentru Parchetul 

Naţional Anticorupţie şi anume, de a verifica respectarea dispoziţiilor legale cu ocazia 

încheierii contractelor de privatizare, a comisioanelor date sau primite, precum şi modul de 

îndeplinire a clauzelor contractuale. 

 Trebuie subliniat faptul că, Parchetul Naţional Anticorupţie verifică nerespectarea 

legii în orice domeniu al activităţii economico-sociale în cazul infracţiunilor săvârşite a căror 

urmărire penală este în competenţa sa. Astfel, conform art. 10 lit. a) din Legea nr. 78/2000 

pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie s-a prevăzut că este o 

infracţiune asimilată infracţiunilor de corupţie, printre altele, stabilirea cu intenţie, a unei 

valori diminuate, faţă de valoarea comercială reală, a bunurilor aparţinând agenţilor 

economici la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar, comisă 

în cadrul acţiunii de privatizare sau cu ocazia unei tranzacţii comerciale, ori a bunurilor 

aparţinând autorităţilor publice sau instituţiilor publice, în cadrul unei acţiuni de vânzare a 

acestora, săvârşite de cei care au atribuţii de conducere, de administrare sau de gestionare. 
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 Consiliul Legislativ a acordat aviz negativ acestei propuneri legislative, subliniindu-

se faptul că, în conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

43/2002,  Parchetul Naţional Anticorupţie are o singură atribuţie, de teoretizare a constatărilor 

rezultate din desfăşurarea urmăririi penale în ceea ce priveşte cauzele care generează şi 

condiţiile care favorizează fenomenul corupţiei, în vederea cunoaşterii criminologice a 

etiologiei infracţiunilor de corupţie şi a orientării perfecţionării legii în prevenirea şi 

combaterea acestui fenomen. De asemenea, Consiliul Legislativ a precizat faptul că, o 

verificare tematică a nerespectării legii, conform prevederilor conţinute în  această propunere 

legislativă, în diverse activităţi sociale şi economice este în atribuţia organelor specializate de 

control, cum este Curtea de Conturi, alte organe din subordinea Autorităţii Naţionale de 

Control, cărora PNA nu li se poate substitui. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare au hotărât în unanimitate  respingerea propunerii legislative.  

 
                PREŞEDINTE, 
      Mihai Tudose 
 

         SECRETAR 
         Vasile Cosmin Nicula 
                                                                                                                         Experţi parlamentari: 
                                                                                                                  Alina Hodivoianu  
          Răzvan Condurăţeanu 
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