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Nr. 193/ 05.01.2018

Domnului Viorel ILIE,
Ministrul pentru Relaţia cu Parlamentul

Stimate domn,

Urmare analizei propunerii legislative pentru modificarea 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 (pix. 597/2017), transmis prin adresa dumneavoastră nr.
13445D/28.12.2017, înregistrat la Agenţia Raţională de Integritate cu nr. 44/03.01.2018, vă comunicăm că nu
susţineml adoptareă acesteia, diin urrpătoarele moîjve:

Prin propunerea supusă analizei (pix. 597/2017) se iniţiatorii propun Completarea Legii nr. 176/2010
prin introducerea undi nou alineat la art. 25, alineatul (5), cu următorul cuprins:
’Tapîele săvârşiîe de persoanele aflate în exercitarea demnităţilor publice sau funcţiilor publice ce
determină existenţa Conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate se prescriu în termen de 3 ani
de la data săvârşirii lo r/’
Propunerea legislativă se află în contradicţie cu celelalte dispoziţii ale Legii n r.1 76/2010 care, din
punct de vedere teleplbgic, ytzeşză prerogativa Agenţiei Naţionale de integritate de evaluare a
incompatibilităţilor şi a conflictelor de interese potenţiale în care se pot afla persoanele prevăzute la art. 1
din lege, pe perioada îndeplinirii funcţiilor, si demnităţilor publice.
Dacă am accepta soluţia propusă de iniţiatori, posibilitatea Agenţiei Naţionale de Integritate ar fi
limitată la a verifica numai faptele pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani şi ar lipsi astfel de efecte
atât dispoziţiile art. 11 din Legea nr.176/2010 cât şi cele ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei dar şi dispoziţiile Constituţiei României referitoare la sfatul de drept
(art. 1) şi legalitatea ocupării funcţiilor şi demnităţilor publice (art. 16 alin. 3).
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Precizăm că potrivii dispoziţiilor Legii nr. 176/2010 Agenţia Naţională de Integritate desfăşoară
exclusiv o activitate administrativă de evaluare a intereselor şi a incompatibilitătilor pentru persoanele
prevăzute de lege, constând în întocmirea de rapoarte care evidenţiază fapte ori situaţii cu semnificaţie
juridică, a căror finalitate conferă dreptul de sesizare a instanţelor de judecată sau, după caz, a altor
autorităţi şi instituţii competente în vederea dispunerii măsurilor prevăzute de lege. Ca atare, Agenţia
Naţională de Integritate nu face altceva decât să semnaleze existenţa unor potenţiale nesocotiri ale
prevederilor legale referitoare la conflictele de interese şi incompatibilităţi.

Potrivit art. 11 din Legea nr. 176/2010. activitatea de evaluare a declaraţiei de avere şi a conflictelor de
interese şi a incompaiibilităţiIor se efectuează de către Agenţia Naţională de Integritate "atât pe durata exercitării
funcţiilor ori demnităţilor publice, cât şi în decursul a 3 ani după încetarea acestora". Cu alte cuvinte, textul
fixează un termen înlăuntrul căruia Agenţia are dreptul de a efectua evaluarea. Astfel, aceasta are la
dispoziţie un interval de timp egal cu durata mandatului/functieu la care se adaugă încă 3 ani de la
momentul încheierii mandaîului/furictiei. în care aceasta poate efectua activităţile amintite.

Prescripţia reglementată de art. 11 din Legea nr. 176/2010 este realizată prin raportare la deţinerea
funcţiei sau demnităţii publice şi nula data săvârşirii faptei ce constituie incident de integritate.

Agenţia Naţională de Integritate nu cercetează disciplinar persoanele care deţin funcţii publice ci
evaluează respectarea regimului incompatibilitătilor si conflictelor de interese care sunt instituţii juridice
distinct si care însumează obligaţii ale persoanelor dâre ocupa funcţii sau demnităţi publice în exercitarea
mandateior/demnitătiior, iar principiile ce guvernează dreptul muncii nu pot fi aplicate mutatis mutandis.
Ulterior rămânerii definitive a raportului de evaluare, acesta se comunică persoanelor prevăzute la
art. 26 din Legea nr. 176/2010 care au prerogative în aplicarea sancţiunilor disciplinare sau administrative,
abia în acest moment putându-se analiza intervenţia prescripţiei răspunderii persoanei; prescripţie care
este deja reglementată de Codul civil şi alte legi speciale.

Mal mult, propunerea legislativă nu ţine cont de faptul că situaţiile de incompatibilitate sunt fapte
cu caracter continuu iar cursul prescripţiei nu poate curge de la momentul ivirii situaţiei de
incompatibilitate ci eventual, de la momentul încetării acestei situaţii.
Astfel, potrivit reglementării propuse, un parlamentar incompatibil pe tot parcursul mandatului
2012-2016 nu ar mai putea fi evaluat şi sancţionat în anul 2018 pe motiv că fapta de incompatibilitate s-a
prescris şi astfel acesta ar putea exercita în continuare un alt mandat în perioada 2016-2020, deşi a săvârşit
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un incident de integritate.

Considerăm că prin adoptarea proiectului de lege de modificare a Legii nr. 176/2010 interesul public
va fi puternic afectat prin posibilitatea acordată persoanelor care deţin funcţii sau demnităţi publice de a
exercita autoritatea publică cu încălcarea, practic, a principiilor stabilite de legiuitor pentru exercitarea
funcţiilor publice, întrucât este aproape imposibil ca Agenţia Naţională de Integritate să descopere şi să
evalueze imediat toate situaţiile de incompatibilitate sau conflict de interese.

De asemenea, propunerea legislativă este contrară dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României,
având în vedere că prima cameră sesizată a fost Camera Deputaţilor.
Potrivit dispoziţiilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României „Se supun spre dezbatere şi adoptare
Camere/ Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată, proiectele de legi şi propunerile legislative pentru, ratificarea
tratatelor sau a altor acorduri internaţionale şi a măsurilor legislative ce rezultă din aplicarea acestor tratate sau
acorduri, precum şi proiectele legilor organice prevăzute ia articolul 31 alineatul (5% articolul 40 alineatul (3),
articolul 55 alineatul (2), articolul 58 alineatul (3), articolul 73 alineatul (3) literele e), k), I), n), o), articolul 79
alineatul (2), articolul 102 alineatul (3), articolul 105 alineatul (2), articolul 117 alineatul (3), articolul 118 alineatele
(2) şi (3), articolul 120 alineatul (2), articolul 128 alineatele (4) şl (5) şi articolul 142 alineatul (5). Celelalte proiecte
de legi sau propuneri legislative se supun dezbaterii şi adoptării, ca primă Cameră sesizată, Senatului. ;
Proiectul de lege nu instituie reglementări exprese ce ţin de funcţionarea efectivă a Agenţiei
Naţionale de integritate, ci are ca obiect înlăturarea consecinţelor legale ale constatării existenţei
conflictului de interese si incom p atibilităţi în cazul tuturor categoriilor de funcţii si demnităţi publice.
Având în vedere că prin proiectul de lege sunt vizate aspecte legate de sancţionarea inclusiv a
deputaţilor şi senatorilor pentru situaţiile de incompatibilitate sau conflict de interese, în aplicarea
dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Legea fundamentală, prima Cameră sesizată este Senatul si nu Camera
Deputaţilor.

Faţă de toate cele expuse, reiterăm faptul căj în opinia noastră, modificarea Legii nr. 176/2010 nu ar
trebui adoptată în condiţiile în care incompâtibilităţile sunt apanajul conceptului de integritate, concept ce
exprimă corectitudinea şi aplicarea legii, fără influenţa interesului personal şi care se referă la totalitatea
atribuţiilor unei persoane ce exercită o funcţie publică, exprimate prin legalitate şi imparţialitate, valori
fundamentale într-un stat de drept, fiind aşadar, opusul corupţiei şi echivalent cu respectarea legii.
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In concluzie, vă comunicăm că Agenţia Naţională de Integritate nu susţine adoptarea propunerii
legislative pentru modificarea 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 (pix. 597/2017).

Cu deosebită consideraţie,

oogqan

s ia v im

,

Preşedinte,
Agenţia ivaţionaia pe integritate
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