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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
SENAT

Comisia pentru constituţionalitate

NR. LXVni/1096/2022

Către

Biroul permanent al Senatului,

în temeiul prevederilor art. 35 alin. [1] lit. e) a doua liniuţă din Regulamentul 
Senatului, Comisia pentru constituţionalitate, prin adresa nr. B117 din 20 aprilie 
2022, a fost sesizată, în vederea stabilirii competenţei de dezbatere ca primă 
Cameră sesizată, cu Propunerea legislativă privind modificarea alin.(5) al art29 
din Legea nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Integritate (B117/2022).

Iniţiatorii propunerii legislative sunt: Anisie Monica-Cristina - senator PNL; 
Banu Claudia-Mihaela - senator PNL; Bica Dănuţ - senator PNL; Bîca lulian-Mihail - 
senator PNL; Cristina loan - senator PNL; Fenechiu Cătălin-Daniel - senator PNL; 
Niculescu-Ţâgârlaş Cristian-Augustin - senator PNL; Potecă Vasilică - senator PNL; 
Pufu Vlad'Mircea - senator PNL; Scarlat George - senator PNL; Veştea Mihail - 
senator PNL; Voiculescu Liviu-Dumitru - senator PNL.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(5] al 
art.29 din Legea nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, în scopul stabilirii indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii Consiliului 
Naţional de Integritate la 20% din venitul salarial brut pe care îl încasează 
preşedintele Agenţiei, iar pentru preşedintele Consiliului Naţional de Integritate, la 
o indemnizaţie de şedinţă cu 10% mai mare decât cea de membru; se preconizează 
ca suma indemnizaţiilor de şedinţă într-o lună ale unui membru al Consiliului să nu 
poată depăşi 80% din salariul brut al preşedintelui Agenţiei.

Comisia pentru constituţionalitate, în şedinţa din 3 mai 2022, a luat în 
dezbatere propunerea legislativă şi, având în vedere că prin conţinutul său 
normativ aceasta face parte din categoria legilor organice, cu unanimitate de 
voturi, a constatat că, în conformitate cu dispoziţiile art. 117 alin. (3) din
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Constituţia României, republicată, coroborate cu prevederile art. 75 alin. [1] din 
Constituţia României, competenţa luării în dezbatere a acesteia, în calitate de primă 
Cameră sesizată, îi revine Camerei Deputaţilor.

în consecinţă. Comisia pentru constituţionalitate propune Biroului 
permanent să transmită Camerei Deputaţilor, în conformitate cu prevederile 
art.35 alin.(l) lit.e] a doua liniuţă din Regulamentul Senatului, republicat, 
propunerea legislativă menţionată (B117/2022) în vederea luării în 
dezbatere a acesteia, în calitate de primă Cameră sesizată.

Preşedinte, Secretar,

SenatorSenator

Cristian ‘A ugustin Niculescu-ŢâgârlaşElena-Sim
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