
LEGE Nr. 128/2017 din 31 mai 2017

pentru modificarea și completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri,

prevenirea și sancționarea corupției

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 421 din 7 iunie 2017

 

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

    ARTICOL UNIC

    Legea  nr.  161/2003  privind  unele  măsuri  pentru  asigurarea  transparenței  în  exercitarea
demnităților  publice,  a  funcțiilor  publice  și  în  mediul  de  afaceri,  prevenirea  și  sancționarea
corupției,  publicată  în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.  279  din  21  aprilie  2003,  cu
modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

    1. La articolul 87 alineatul (1), litera a) se abrogă.

    2. La articolul 87 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "d)  funcția  de  președinte,  vicepreședinte,  director  general,  director,  manager,  administrator,
membru al consiliului de administrație ori cenzor sau orice funcție de conducere ori de execuție la
societățile  reglementate  de  Legea  societăților  nr.  31/1990,  republicată,  cu  modificările  și
completările ulterioare, inclusiv băncile sau alte instituții de credit, societățile de asigurare și cele
financiare, la regiile autonome de interes național, la companiile și societățile naționale, precum și
la instituțiile publice, cu excepția reprezentanților în adunarea generală a acționarilor la societățile
reglementate  de  Legea  nr.  31/1990,  republicată,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  a
membrilor  în  consiliile  de  administrație  ale  unităților  și  instituțiilor  de  învățământ  de  stat  sau
confesionale și ale spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale sau a
altor reprezentanți ai instituțiilor publice din subordinea unităților administrativ-teritoriale sau la
care unitatea administrativ-teritorială pe care o conduce deține participație;".

    3. La articolul 87 alineatul (1), litera f) se abrogă.

    4. La articolul 87, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul
cuprins:

    "(1^1)  Activitatea  desfășurată  de  primar  și  viceprimar,  primar  general  și  viceprimar  al
municipiului București, președinte și vicepreședinte al consiliului județean, în calitate de membru
al  consiliului  de  administrație  al  unei  entități  economice  din  subordinea  sau  la  care  unitatea
administrativ-teritorială  pe  care  o  conduce  deține  participație,  la  unitățile  și  instituțiile  de
învățământ de stat sau confesionale și la spitalele publice din rețeaua autorităților administrației
publice  locale  sau  a  altor  reprezentanți  ai  instituțiilor  publice  din  subordinea  unităților
administrativ-teritoriale nu este retribuită."

    5. La articolul 88 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "a) funcția de primar;".

    6. La articolul 88 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "d)  funcția  de  președinte,  vicepreședinte,  director  general,  director,  manager,  asociat,
administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor la regiile autonome și societățile
reglementate  de  Legea  nr.  31/1990,  republicată,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  de



interes  județean  ori  înființate  sau  aflate  sub  autoritatea  consiliului  județean  sau  la  regiile
autonome  și  societățile  reglementate  de  Legea  nr.  31/1990,  republicată,  cu  modificările  și
completările  ulterioare,  de  interes  național  care  își  au  sediul  sau  care  dețin  filiale  în  unitatea
administrativ-teritorială  respectivă,  cu  excepția  reprezentanților  în  adunarea  generală  a
acționarilor  la  societățile  reglementate  de  Legea  nr.  31/1990,  republicată,  cu  modificările  și
completările ulterioare, a membrilor în consiliile de administrație ale unităților și instituțiilor de
învățământ de stat sau confesionale și ale spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației
publice  locale  sau  a  altor  reprezentanți  ai  instituțiilor  publice  din  subordinea  unităților
administrativ-teritoriale sau la care unitatea administrativ-teritorială respectivă deține participație,
în cazul consilierului local, respectiv la regiile autonome și societățile reglementate de Legea nr.
31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de interes local înființate sau aflate
sub autoritatea consiliului local, precum și la regiile autonome și societățile reglementate de Legea
nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de interes național care își au
sediul  sau  care  dețin  filiale  în  unitatea  administrativ-teritorială  respectivă,  cu  excepția
reprezentanților  în  adunarea  generală  a  acționarilor  la  societățile  reglementate  de  Legea  nr.
31/1990,  republicată,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  a  membrilor  în  consiliile  de
administrație ale unităților și instituțiilor de învățământ de stat sau confesionale și ale spitalelor
publice  din  rețeaua  autorităților  administrației  publice  locale  sau  a  altor  reprezentanți  ai
instituțiilor  publice  din  subordinea  unităților  administrativ-teritoriale  sau  la  care  unitatea
administrativ-teritorială respectivă deține participație, în cazul consilierului județean;".

    7. La articolul 88, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul
cuprins:

    "(1^1) Activitatea desfășurată de consilierul local sau consilierul județean, în calitate de membru
al  consiliilor  de  administrație  al  unei  entități  economice  din  subordinea  sau  la  care  unitatea
administrativ-teritorială  pe  care  o  conduce  deține  participație,  la  unitățile  și  instituțiile  de
învățământ de stat sau confesionale și la spitalele publice din rețeaua autorităților administrației
publice  locale  sau  a  altor  reprezentanți  ai  instituțiilor  publice  din  subordinea  unităților
administrativ-teritoriale nu este retribuită."

 

    Această  lege  a  fost  adoptată  de  Parlamentul  României,  în  condițiile  art.  77  alin.  (2),  cu
respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

 

                              p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

                              PETRU-GABRIEL VLASE

 

                              PREŞEDINTELE SENATULUI

                              CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

    București, 31 mai 2017.

    Nr. 128.


