
LEGE

pentru modificarea Legii 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

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol I Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, 
pentru modificai'ea 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. 621/02.09.2010 
cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

• La art 1. alin. (1) pct. 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:

31. persoanele cu funcţii publice sau contractuale de conducere si control, precum şi 
funcţionarii publici, inclusiv cei cu statut special, care îşi desfăşoară activitatea în 
cadrul tuturor autorităţilor publice centrale ori locale sau, după caz, în cadrul tuturor 
instituţiilor publice;

• La art. 25, alin. (2) se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:

Persoana eliberată sau destituită din funcţie potrivit prevederilor alin. (1) sau faţă de 
care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este 
decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie publică, o demnitate publică, sau să 
exercite prin contract sau prin delegare orice atribuţii de conducere sau control într-o 
instituţie publică pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării sau destituirii din funcţia 
ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului.

• La art. 25, după alin. (2) se introduce alineatul (2'), cu următorul cuprins:

Alin. 2^ In cazul în care persoana nu mai ocupă o funcţie sau o demnitate publică la 
data constatării stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdicţia de 3 
ani prevăzută la alin 2 operează potrivit legii, de la data rămânerii definitive a 
raportului de evaluare, respectiv a rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii 
judecătoreşti de confirmare a existenţei unui conflict de interese sau a unei stări de 
incompatibilitate.

• Art. 25 alin. 5 se abrogă.



Articol II. Legea 176/2010 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 
02.06.2010, cu completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin 
prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o 
nouă numerotare.

-Această lege a fost adoptată de~Parlamentul Roinânieircu-respectarea prevederilor-artrJ-S-şi 
ale art. 76 alin.(l) din Constituţia României, republicată.
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