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Expunere de motive

Legea nr. 54/2019 a completat Legea nr. 176/2010 privind integritatea in 
exercitarea fimcliilor §i demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii 
nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea §i functionarea Agentiei Nationale de 
Integritate, precum §i pentru modificarea §i completarea altor acte normative, prin 
introducerea urmatoarei prevederi:

„Raspunderea civild sau administrativd, disciplinard, pentru faptele care 
determind existenfa conflictului de interese sau a stdrii de incompatibilitate ale 
persoanelor aflate in exercitarea demnitdtilor publice sau functiilor publice este 
inldturatd, nemaiputdnd fi angajatd in condifiile depd^irii termenului general de 
prescriptie de 3 ani de la data sdvdr^irii lor, in conformitate cu art. 2.517 din Legea 
nr. 287/2009privind Codul civil, republicatd, cu modificdrile ulterioare. ”

Avand in vedere faptul ca pana la sfar^itul lunii iunie a anului curent urmeaza 
sa aiba loc alegeri locale generale, iar prevederea legala mentionata nu este suficient 
de clara, prezentul proiect propune masuri pentru a impiedica accesul la calitatea de 
ales local a persoanelor in privin^a carora s-a constatat prin rapoarte de evaluare 
intocmite in conditiile Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor 
§i demnitatilor publice, pentru modificarea ^i completarea Legii nr. 144/2007 privind 
infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si 
pentru modificarea si completarea altor acte normative, cu mai pu^in de 3 ani inainte 
de data alegerilor, ca au savar§it fapte care au determinat existenta conflictului de 
interese sau a starii de incompatibilitate.

Pe de alta parte, in mod simetric, se asigura efectivitatea dreptului de a Candida 
§i de a ocupa funcfia de ales local, pentru persoanele in privinfa carora a intervenit rm 
termen de 3 ani intre data alegerilor §i data la care a fost intocmit raportul prin care s-a 
constatat conflictul de interese sau starea de incompatibilitate.

Consideram ca acest proiect asigura corelarea prevederilor legale privind 
exercitarea dreptului de a fi ales, precum §i validarea alegerii consilierului local, 
primarului, consilierului judejean §i pre§edintelui consiliului judejean cu prevederile 
art. 25 aim. (2) §i (5) §i 26 alin. (3) din Legea nr. 176/2010.

Initiatori;
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