ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 30 mai 2007
pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si
functionarea Agentiei Nationale de Integritate
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 1 iunie 2007

Avand in vedere faptul ca in cadrul Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea
si functionarea Agentiei Nationale de Integritate nu au fost prevazute termene pentru
indeplinirea unora dintre etapele necesare operationalizarii Agentiei Nationale de
Integritate, precum si faptul ca demararea activitatii acesteia trebuie realizata intr-un
termen scurt, ceea ce constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi
amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
ART. I
Legea nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale
de Integritate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 359 din 25 mai
2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 4 alineatul (3), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) verifica daca diferenta vadita este justificata. In cazul in care inspectorul de
integritate constata ca diferenta nu este justificata, sesizeaza instanta competenta pentru
stabilirea partii de avere dobandita sau a bunului determinat dobandit cu caracter
nejustificat, a carui confiscare o solicita;".
2. La articolul 4, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Prin diferenta vadita, in sensul prezentei legi, se intelege o diferenta intre averea
dobandita si veniturile realizate de cel putin 10.000 euro sau echivalentul in lei al
acesteia."
3. La articolul 12, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Personalul Agentiei este format din presedintele Agentiei, vicepresedintele
Agentiei, inspectori de integritate, functionari publici si personal contractual. Presedintele
Agentiei este demnitar cu rang de secretar de stat, vicepresedintele Agentiei este demnitar
cu rang de subsecretar de stat, iar functia de inspector de integritate este functie publica
cu statut special."
4. La articolul 13 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) constata ca intre averea dobandita pe parcursul exercitarii functiei si veniturile
realizate in aceeasi perioada exista o diferenta vadita care nu poate fi justificata si
sesizeaza instanta competenta pentru stabilirea partii de avere dobandita sau a bunului
determinat dobandit cu caracter nejustificat, a carui confiscare o solicita;".
5. La articolul 19, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19. - (1) In termen de 5 zile de la aprobarea Regulamentului de desfasurare a
concursului sau examenului, Consiliul National de Integritate va face publica declansarea
procedurii de selectie a presedintelui sau vicepresedintelui, prin publicarea unui anunt pe
pagina de internet a Agentiei, in cel putin 3 ziare cu acoperire nationala si in Monitorul

Oficial al Romaniei, Partea a III-a. Finantarea cheltuielilor ocazionate de organizarea si
desfasurarea primului concurs sau examen in vederea numirii presedintelui si
vicepresedintelui Agentiei se va asigura de catre Guvern, prin Secretariatul General al
acestuia."
6. La articolul 21, alineatele (2), (8) si (10) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Regulamentul de desfasurare a concursului sau examenului se aproba prin hotarare
a Consiliului National de Integritate si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, si pe pagina de internet a Agentiei, in termen de 15 zile de la constituirea
Consiliului.
........................................................................................
(8) Candidatii care au obtinut punctajul minim prevazut la alin. (6) vor sustine un
interviu in fata Consiliului National de Integritate in termen de 5 zile de la solutionarea
contestatiilor.
........................................................................................
(10) In cel mult 10 zile de la depunerea candidaturilor, comisia de organizare a
concursului va solicita Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii sa
verifice si sa comunice acesteia apartenenta sau colaborarea candidatilor cu serviciile de
informatii inainte de anul 1990. Rezultatele verificarilor se ataseaza la dosarul
candidatului."
7. La articolul 23, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 23. - (1) In termen de 5 zile de la validarea concursului sau examenului
presedintele si vicepresedintele Agentiei depun in fata Senatului urmatorul juramant:
®Jur sa respect Constitutia si legile tarii, sa apar drepturile si libertatile fundamentale ale
persoanei, sa-mi indeplinesc atributiile cu onoare, constiinta si fara partinire. Asa sa-mi
ajute Dumnezeus¯ sau, dupa caz, rostesc urmatoarea formula: ®Ma oblig sa respect
Constitutia si legile tarii, sa apar drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei, sa-mi
indeplinesc atributiile cu onoare, constiinta si fara partinire.¯ Referirea la divinitate nu
este obligatorie."
8. La articolul 34, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu
urmatorul cuprins:
"(1^1) Entitatile prevazute la alin. (1) isi vor desemna reprezentantii in Consiliu in
termen de 20 de zile de la data intrarii in vigoare a legii. Consiliul este valabil constituit
daca sunt desemnati cel putin jumatate plus unu dintre membri de catre entitatile
prevazute la alin. (1)."
9. La articolul 34, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Entitatile prevazute la alin. (1) vor desemna in mod corespunzator cate un
supleant.
(3) In termen de 5 zile de la desemnarea de catre entitatile prevazute la alin. (1) a
membrilor Consiliului, Senatul convoaca sedinta de constituire a Consiliului. Sedinta este
legal constituita daca participa cel putin jumatate plus unu dintre membrii Consiliului."
10. Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 35. - (1) Presedintele Consiliului este ales dintre membrii acestuia, prin votul
secret a cel putin jumatate plus unu dintre membri, in termen de 5 zile de la data sedintei
de constituire a Consiliului. Durata mandatului acestuia este de 3 ani.
(2) Presedintele Consiliului poate fi revocat prin votul secret a cel putin doua treimi din
numarul total al membrilor Consiliului."

11. La articolul 36, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) In cazul persoanelor prevazute la art. 34 alin. (1) lit. a)-f), mandatul de membru
inceteaza prin revocare de catre Senat, la propunerea autoritatii sau institutiei care l-a
desemnat, precum si la pierderea calitatii in considerarea careia au fost desemnate. In
aceste cazuri va fi desemnat un nou membru, potrivit prevederilor art. 34."
12. La articolul 36, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu
urmatorul cuprins:
"(3^1) Prevederile art. 36 alin. (3) se aplica in mod corespunzator si supleantilor."
13. La articolul 39 alineatul (1), punctul 35 se abroga.
14. La articolul 42, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Persoanele prevazute de lege au obligatia sa depuna sau sa actualizeze declaratiile
de avere si de interese anual, cel mai tarziu la data de 15 iunie, pentru anul fiscal
anterior."
15. La articolul 43, alineatul (2) se abroga.
16. La articolul 44 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) intre averea dobandita pe parcursul exercitarii functiei si veniturile realizate in
aceeasi perioada sunt diferente vadite, iar dobandirea unei cote-parti din avere sau a
anumitor bunuri determinate nu este justificata, cauza se trimite instantei competente,
care poate dispune confiscarea unei parti din averea dobandita sau unui bun determinat;".
17. La articolul 47, alineatele (1), (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 47. - (1) Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat ca a emis un act
administrativ, a incheiat un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei
decizii cu incalcarea obligatiilor legale privind conflictul de interese constituie abatere
disciplinara si se sanctioneaza potrivit reglementarii aplicabile demnitatii, functiei sau
activitatii respective, daca fapta nu intruneste elementele constitutive ale unei infractiuni.
(2) Persoana eliberata sau destituita din functie este decazuta din dreptul de a mai
exercita o functie sau o demnitate publica dintre cele prevazute la art. 39, cu exceptia
celor elective, pe o perioada de pana la 3 ani de la data eliberarii sau destituirii din functia
sau demnitatea publica respectiva. Interdictia se dispune, la solicitarea Agentiei, de catre
instanta competenta prevazuta la art. 46 alin. (1), ca sanctiune complementara, in cazul
confiscarii unei parti din averea dobandita sau a unui bun determinat ori in cazul
conflictelor de interese.
........................................................................................
(4) Daca persoana cercetata nu mai ocupa o functie sau o demnitate publica dintre cele
prevazute la art. 39 la data ramanerii definitive a actului de constatare, aceasta este
decazuta din dreptul de a mai ocupa o functie sau o demnitate publica dintre cele
prevazute de lege, cu exceptia celor elective, pe o perioada de 3 ani de la data ramanerii
definitive a actului de constatare. Interdictia se dispune, la solicitarea Agentiei, de catre
instanta competenta prevazuta la art. 46 alin. (1), ca sanctiune complementara, in cazul
confiscarii unei parti din averea dobandita sau a unui bun determinat ori in cazul
conflictelor de interese."
18. La articolul 48, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 48. - (1) Actul ramas definitiv, prin care se constata caracterul nejustificat al
averii sau al unei parti din aceasta ori prin care se constata conflictul de interese ori starea
de incompatibilitate, se publica pe pagina de internet a Agentiei si se comunica, in termen

de 10 zile, organelor care aplica sanctiuni disciplinare sau care dispun revocarea,
destituirea ori eliberarea din functie, precum si organelor fiscale competente."
19. La articolul 50, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Fapta celui care, cu stiinta, in sesizarea adresata Agentiei face afirmatii
mincinoase sau produce ori ticluieste probe mincinoase cu privire la caracterul
nejustificat al averii unei persoane constituie infractiunea de denuntare calomnioasa si se
pedepseste potrivit Codului penal."
20. La articolul 52, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 52. - (1) Nedepunerea declaratiei de avere si a declaratiei de interese in termenele
prevazute de lege constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la
500 lei si declansarea din oficiu a procedurii de control."
21. La articolul 53, alineatul (2) se abroga.
22. Dupa articolul 53 se introduce un nou articol, articolul 53^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 53^1. - Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute de prezenta lege se
fac de catre persoanele imputernicite din cadrul Agentiei. Impotriva actelor de
sanctionare se poate face contestatie in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea
nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."
23. La articolul 59, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Agentia va functiona cu un numar maxim de 25 de posturi pana la data cand
devine operationala, cu incadrarea in termenul prevazut la alin. (1). In termen de 5 zile de
la depunerea juramantului de catre presedintele Agentiei, Ministerul Economiei si
Finantelor, Ministerul Justitiei, Ministerul Internelor si Reformei Administrative,
Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, Agentia Nationala de Administrare
Fiscala, Garda Financiara si Agentia Nationala a Functionarilor Publici vor detasa
persoane care vor desfasura operatiuni legate de infiintarea, organizarea si functionarea
Agentiei. La data la care Agentia devine operationala, aceste persoane pot opta, cu
acordul presedintelui Agentiei, pentru desfasurarea activitatii in cadrul Agentiei, prin
transfer, potrivit legii."
24. La articolul 61, punctul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"3. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
®Art. 20. - Sentintele curtii de apel - sectia de contencios administrativ si fiscal pot fi
atacate cu recurs de catre partile interesate, Agentie, Ministerul Economiei si Finantelor
si procuror, in termen de 15 zile de la comunicare, la Inalta Curte de Casatie si Justitie Sectia de contencios administrativ si fiscal.¯"
ART. II
Legea nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale
de Integritate, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta,
va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua
numerotare.
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