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AVIZ 

asupra  proiectului de Lege pentru transparenţa intereselor conducerii institutelor 

naţionale de cercetare-dezvoltare prin completarea Legii 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 Deputaţilor, republicat, 

Comisia pentru știință și tehnologie a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege 

pentru transparenţa intereselor conducerii institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare prin 

completarea Legii 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 cu adresa nr. P.L.x. 64 din 13 februarie 2023 şi înregistrată cu nr. 4c-

24/17 din 13 februarie 2023. 

Conform dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia a dezbătut 

inițiativa legislativă menționată mai sus în şedinţa din 20 februarie 2023. 

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

nr.176/2010, cu un nou punct, pct.40, în sensul ca dispoziţiile acestei legi să se aplice şi 

membrilor consiliilor de administraţie, ai comitetelor de direcţie, directorului general, precum şi 

persoanelor care deţin funcţii de conducere în cadrul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare 

înfiinţate în baza Ordonanţei Guvernului nr.57/2002. 

 Membrii Comisiei au examinat inițiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive 

și avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.1231/10.11.2022.  



 

În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 

proiectului de lege, în forma transmisă Comisiei pentru știință și tehnologie de către Biroul 

Permanent.                          
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