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Către, 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra Proiectului de Lege pentru 

completarea art.1 alin.(1) din Legea nr.176/2010 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, trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu adresa nr.PL-x 605 

din 11 octombrie 2022, înregistrat cu nr. 4c-13/886 din 12 octombrie 2022. 
În raport cu obiectul și conținutul reglementării, inițiativa legislativă se 

încadrează în categoria legilor ordinare.  

 

 

 

                                    PREŞEDINTE 

 

                                                         Laura VICOL 
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COMISIA JURIDICĂ, DE  
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                      Bucureşti, 25 octombrie 2022 

                PL-x 605/2022 

   

 
 RAPORT  

 asupra 
Proiectului de Lege pentru completarea art.1 alin.(1) din Legea nr.176/2010 

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 conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină 

şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege pentru 

completarea art.1 alin.(1) din Legea nr.176/2010 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, trimis 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu adresa nr.PL-x 605  din 11 octombrie 

2022, înregistrat cu nr. 4c-13/886 din 12 octombrie 2022. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă 

în şedinţa din ziua de 5 octombrie 2022. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu 

prevederile art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 

alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.1 alin.(1) 

din Legea nr.176/2010 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 modificările și completările 

ulterioare, cu un nou punct, pct.40, în sensul ca dispozițiile Legii nr.176/2010 să se 

aplice și președinților, vicepreședinților, secretarilor și trezorierilor federațiilor 

sportive naționale, ai Comitetului Olimpic și Sportiv Român și ai Comitetului 

Național Paralimpic, având astfel obligaţia declarării averilor şi a intereselor. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observații și 

propuneri, conform adresei cu nr.880 din 27 iulie 2022. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege, conform 

adresei cu nr.4828 din 2 august 2022. 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1


3 

 

Guvernul României susține adoptarea inițiativei legislative, cu o propunere, 

conform punctului de vedere transmis prin adresa cu nr.10970 din 11 octombrie 

2022. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avizat 

favorabil proiectul de lege, cu unanimitate de voturi, în şedinţa din ziua de 19 

octombrie 2022, conform adresei cu nr.4c-7/656 din 11 octombrie 2022. 

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii  Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege în şedinţa din ziua de 25 

octombrie 2022. 

La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi deputaţii au fost 

prezenţi conform listei de prezenţă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 

hotărât să propună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare, cu 

unanimitate de voturi, un raport de adoptare a Proiectului de Lege pentru 

completarea art.l alin.(l) din Legea nr.176/2010 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 

forma adoptată de Senat. 

 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, inițiativa legislativă se 

încadrează în categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

                 PREŞEDINTE,                                             SECRETAR, 

 

                  Laura VICOL                                                            Ladányi László-Zsolt    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar,  

Rodica Penescu 


