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PARLAMENTUL ROMANIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL 

LEGE 

pentru 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 
modificarca şi completarea altor acte normative 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Art. I. — După articolul 2 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, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 2 septembrie 2010, 
cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, 
articolul 2, cu următorul cuprins: 

„Art. 2'. — (1) Până la data de 31 decembrie 2021, persoanele 
prevăzute la art. 1 aim . (1) pct. 1— 38 pot completa şi depune declaraţiile 

de avere şi de interese şi în format electronic, certificate cu semnătură 

electronică calificată, iar acestea se trimit Agenţiei Naţionale de 
Integritate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. 
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(2) Procedura de transmitere la distanţă a declaraţiilor de avere 
şi de interese, precum si condiţiile în care aceasta se realizea7ă se aprobă 

prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate. 
(3) Începând cu 1 ianuarie 2022, persoanele prevăzute la art. 1 

aim . (1), cu excepţia celor prevăzute la art. 1 alin. (1) pct. 39, au 
obligaţia de a completa şi depune declaraţiile de avere şi de interese în 
format electronic. 

(4) Declaraţiile depuse în format electronic au acelaşi regim ca 
cele depuse în format hârtie, fund transmise aceloraşi persoane şi 

entităţi, urmând ca acestea să deruleze procedurile prevăzute de lege." 

Art. II. — Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Integritate prevăzut la art. 2' aim . (2) din Legea nr. 176/2010, cu 
modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin 
prezenta lege, se emite în termen de 61uni de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi. 

. Art. III. — Până la data de 31 decembrie 2021, toate autorităţile 

publice, instituţiile publice sau unităţile din care fac parte persoanele 
prevăzute la art. 1 alin. (1) pct. 1 — 38 din Legea nr.176/2010, cu 
modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a asigura 
deponenţilor certificate calificate pentru semnătură electronică. 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, 
cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 aim . (2) din Constituţia 

României, republicată. 
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