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--------------------------------------------------------------------------------------TITLUL IV*)
Conflictul de interese şi regimul incompatibilităŃilor în exercitarea demnităŃilor
publice şi funcŃiilor publice
#CIN
*) Reproducem mai jos prevederile art. IV alin. (9) din OrdonanŃa de urgenŃă a
Guvernului nr. 105/2009 (#M21):
#M21
"(9) Pe perioada executării contractului de management, persoanelor care ocupă
funcŃii dintre cele prevăzute la alin. (3) li se aplică prevederile art. 70, 71, 79,
art. 94 - 96 şi art. 111 - 114 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru
asigurarea transparenŃei în exercitarea demnităŃilor publice, a funcŃiilor publice şi
în mediul de afaceri, prevenirea şi sancŃionarea corupŃiei, cu modificările şi
completările ulterioare."
#CIN
Ulterior, Curtea ConstituŃională, prin Decizia nr. 1629/2009 (#M23), a constatat că
dispoziŃiile art. IV din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 105/2009 (#M21) sunt
neconstituŃionale.
#M16
CAP. 1 *** Abrogat
#M16
ART. 68 *** Abrogat
ART. 69 *** Abrogat
#B
CAP. 2
Conflictul de interese
SECłIUNEA 1
DefiniŃie şi principii
ART. 70
Prin conflict de interese se înŃelege situaŃia în care persoana ce exercită o
demnitate publică sau o funcŃie publică are un interes personal de natură patrimonială,
care ar putea influenŃa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuŃiilor care îi revin
potrivit ConstituŃiei şi altor acte normative.
ART. 71
Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea
demnităŃilor publice şi funcŃiilor publice sunt: imparŃialitatea, integritatea,
transparenŃa deciziei şi supremaŃia interesului public.
SECłIUNEA a 2-a
Conflictul de interese în exercitarea funcŃiei de membru al Guvernului şi a altor
funcŃii publice de autoritate din administraŃia publică centrală şi locală
ART. 72
(1) Persoana care exercită funcŃia de membru al Guvernului, secretar de stat,
subsecretar de stat sau funcŃii asimilate acestora, prefect ori subprefect este
obligată să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu ia
sau să nu participe la luarea unei decizii în exercitarea funcŃiei publice de
autoritate, care produce un folos material pentru sine, pentru soŃul său ori rudele
sale de gradul I.

(2) ObligaŃiile prevăzute în alin. (1) nu privesc emiterea, aprobarea sau adoptarea
actelor normative.
ART. 73
(1) Încălcarea obligaŃiilor prevăzute în art. 72 alin. (1) constituie abatere
administrativă, dacă nu este o faptă mai gravă, potrivit legii.
(2) Actele administrative emise sau actele juridice încheiate prin încălcarea
obligaŃiilor prevăzute în art. 72 alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută.
#M16
(3) *** Abrogat
(4) *** Abrogat
(5) *** Abrogat
(6) *** Abrogat
(7) *** Abrogat
#M16
ART. 74 *** Abrogat
#B
ART. 75
Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes
legitim ca urmare a existenŃei unui conflict de interese prevăzut în prezenta secŃiune
se poate adresa instanŃei de judecată competente, potrivit legii, în funcŃie de natura
actului emis sau încheiat.
SECłIUNEA a 3-a
Conflictul de interese privind aleşii locali
ART. 76
(1) Primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului
Bucureşti sunt obligaŃi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act
juridic ori să nu emită o dispoziŃie, în exercitarea funcŃiei, care produce un folos
material pentru sine, pentru soŃul său ori rudele sale de gradul I.
(2) Actele administrative emise sau actele juridice încheiate ori dispoziŃiile
emise cu încălcarea obligaŃiilor prevăzute la alin. (1) sunt lovite de nulitate
absolută.
#M16
(3) *** Abrogat
(4) *** Abrogat
#B
ART. 77
Conflictele de interese pentru preşedinŃii şi vicepreşedinŃii consiliilor judeŃene
sau consilierii locali şi judeŃeni sunt prevăzute în art. 47 din Legea administraŃiei
publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 78
Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes
legitim ca urmare a existenŃei unui conflict de interese prevăzut în prezenta secŃiune
se poate adresa instanŃei de judecată competente, potrivit legii, în funcŃie de natura
actului emis sau încheiat.
SECłIUNEA a 4-a
Conflictul de interese privind funcŃionarii publici
ART. 79
(1) FuncŃionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre
următoarele situaŃii:
a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea
deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaŃii cu caracter
patrimonial;
b) participă în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii, cu funcŃionari
publici care au calitatea de soŃ sau rudă de gradul I;
c) interesele sale patrimoniale, ale soŃului sau rudelor sale de gradul I pot
influenŃa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcŃiei publice.
(2) În cazul existenŃei unui conflict de interese, funcŃionarul public este obligat
să se abŃină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei
decizii şi să-l informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct.
Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparŃialitate a
funcŃiei publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinŃă.
(3) În cazurile prevăzute la alin. (1), conducătorul autorităŃii sau instituŃiei
publice, la propunerea şefului ierarhic căruia îi este subordonat direct funcŃionarul
public în cauză, va desemna un alt funcŃionar public, care are aceeaşi pregătire şi
nivel de experienŃă.

(4) Încălcarea dispoziŃiilor alin. (2) poate atrage, după caz, răspunderea
disciplinară, administrativă, civilă ori penală, potrivit legii.
CAP. 3*)
IncompatibilităŃi
#CIN
*) Reproducem mai jos prevederile art. 60 alin. (2) din Legea nr. 144/2007**)
(#M16), cu modificările ulterioare:
#M17
"(2) DispoziŃiile privind incompatibilităŃile prevăzute la art. 80 - 110 din cap.
III, titlul IV, cartea I, precum şi cele prevăzute la art. 115 - 117 din cap. VII,
titlul IV, cartea I din Legea nr. 161/2003 #M16 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenŃei în exercitarea demnităŃilor publice, a funcŃiilor publice şi în mediul de
afaceri, prevenirea şi sancŃionarea corupŃiei, cu modificările şi completările
ulterioare, sunt şi rămân în vigoare."
#CIN
**) După republicarea Legii nr. 144/2007 (#M16) în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 535 din 3 august 2009, art. 60 alin. (2) a devenit art. 63 alin. (2).
#B
SECłIUNEA 1
DispoziŃii generale
ART. 80
IncompatibilităŃile privind demnităŃile publice şi funcŃiile publice sunt cele
reglementate de ConstituŃie, de legea aplicabilă autorităŃii sau instituŃiei publice în
care persoanele ce exercită o demnitate publică sau o funcŃie publică îşi desfăşoară
activitatea, precum şi de dispoziŃiile prezentului titlu.
SECłIUNEA a 2-a
IncompatibilităŃi privind calitatea de parlamentar
ART. 81
(1) Calitatea de deputat sau de senator este incompatibilă cu exercitarea oricărei
funcŃii publice de autoritate, potrivit ConstituŃiei, cu excepŃia celei de membru al
Guvernului.
(2) Prin funcŃii publice de autoritate, incompatibile cu calitatea de deputat sau
de senator, se înŃelege funcŃiile din administraŃia publică asimilate celor de
ministru, funcŃiile de secretar de stat, subsecretar de stat şi funcŃiile asimilate
celor de secretar de stat şi subsecretar de stat din cadrul organelor de specialitate
din subordinea Guvernului sau a ministerelor, funcŃiile din AdministraŃia
PrezidenŃială, din aparatul de lucru al Parlamentului şi al Guvernului, funcŃiile de
conducere specifice ministerelor, celorlalte autorităŃi şi instituŃii publice,
funcŃiile de consilieri locali şi consilieri judeŃeni, de prefecŃi şi subprefecŃi şi
celelalte funcŃii de conducere din aparatul propriu al prefecturilor, funcŃiile de
primar, viceprimar şi secretar ai unităŃilor administrativ-teritoriale, funcŃiile de
conducere şi execuŃie din serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi
celorlalte organe din unităŃile administrativ-teritoriale şi din aparatul propriu şi
serviciile publice ale consiliilor judeŃene şi consiliilor locale, precum şi funcŃiile
care, potrivit legii, nu permit persoanelor care le deŃin să candideze în alegeri.
ART. 82*)
(1) Calitatea de deputat şi senator este, de asemenea, incompatibilă cu:
a) funcŃia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director,
administrator, membru al consiliului de administraŃie sau cenzor la societăŃile
comerciale, inclusiv băncile sau alte instituŃii de credit, societăŃile de asigurare şi
cele financiare, precum şi la instituŃiile publice;
b) funcŃia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acŃionarilor
sau asociaŃilor la societăŃile comerciale prevăzute la lit. a);
c) funcŃia de reprezentant al statului în adunările generale ale societăŃilor
comerciale prevăzute la lit. a);
d) funcŃia de manager sau membru al consiliilor de administraŃie ale regiilor
autonome, companiilor şi societăŃilor naŃionale;
e) calitatea de comerciant persoană fizică;
f) calitatea de membru al unui grup de interes economic;
g) o funcŃie publică încredinŃată de un stat străin, cu excepŃia acelor funcŃii
prevăzute în acordurile şi convenŃiile la care România este parte.
(2) În mod excepŃional, Biroul permanent al Camerei DeputaŃilor sau Senatului, la
propunerea Guvernului şi cu avizul comisiilor juridice, poate aproba participarea

deputatului sau a senatorului ca reprezentant al statului în adunarea generală a
acŃionarilor ori ca membru în consiliul de administraŃie al regiilor autonome,
companiilor sau societăŃilor naŃionale, instituŃiilor publice ori al societăŃilor
comerciale, inclusiv băncile sau alte instituŃii de credit, societăŃile de asigurare şi
cele financiare, de interes strategic sau în cazul în care un interes public impune
aceasta.
(3) DeputaŃii şi senatorii pot exercita funcŃii sau activităŃi în domeniul
didactic, al cercetării ştiinŃifice şi al creaŃiei literar-artistice.
#CIN
*) Reproducem mai jos prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 96/2006 (#M12),
cu modificările ulterioare:
#M13
"(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, cu privire la senatori şi
deputaŃi, #M12 se abrogă [...] art. 82 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele
măsuri pentru asigurarea transparenŃei în exercitarea demnităŃilor publice, a
funcŃiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancŃionarea corupŃiei, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziŃii contrare."
#CIN
După republicarea Legii nr. 96/2006 (#M12) în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 763 din 12 noiembrie 2008, art. 61 alin. (2) a devenit art. 66 alin. (2).
#M4
ART. 82^1*)
(1) Deputatul sau senatorul care, pe durata exercitării mandatului de parlamentar,
doreşte să exercite şi profesia de avocat nu poate să pledeze în cauzele ce se judecă
de către judecătorii sau tribunale şi nici nu poate acorda asistenŃă juridică la
parchetele de pe lângă aceste instanŃe.
(2) Deputatul sau senatorul aflat în situaŃia prevăzută la alin. (1) nu poate
acorda asistenŃă juridică învinuiŃilor sau inculpaŃilor şi nici nu îi poate asista în
instanŃe în cauzele penale privind:
a) infracŃiunile de corupŃie, infracŃiunile asimilate infracŃiunilor de corupŃie,
infracŃiunile în legătură directă cu infracŃiunile de corupŃie, precum şi infracŃiunile
împotriva intereselor financiare ale ComunităŃilor Europene, prevăzute în Legea nr.
78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancŃionarea faptelor de corupŃie, cu
modificările şi completările ulterioare;
b) infracŃiunile prevăzute în Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi
consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare;
c) infracŃiunile privind traficul de persoane şi infracŃiunile în legătură cu
traficul de persoane, prevăzute în Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea
traficului de persoane, cu modificările şi completările ulterioare;
d) infracŃiunea de spălare a banilor, prevăzută în Legea nr. 656/2002 pentru
prevenirea şi sancŃionarea spălării banilor, cu modificările ulterioare;
e) infracŃiunile contra siguranŃei statului, prevăzute în art. 155 - 173 din Codul
penal;
f) infracŃiunile care împiedică înfăptuirea justiŃiei, prevăzute în art. 259 - 272
din Codul penal;
g) infracŃiunile contra păcii şi omenirii, prevăzute în art. 356 - 361 din Codul
penal.
(3) Deputatul sau senatorul aflat în situaŃia prevăzută la alin. (1) nu poate să
pledeze în cauzele civile sau comerciale împotriva statului, a autorităŃilor sau
instituŃiilor publice, a companiilor naŃionale ori a societăŃilor naŃionale în care
acestea sunt părŃi. De asemenea, nu poate să pledeze în procese intentate statului
român, în faŃa instanŃelor internaŃionale.
(4) Prevederile alin. (1) - (3) nu se aplică în cauzele în care avocatul este parte
în proces sau acordă asistenŃă ori reprezentare soŃului sau rudelor până la gradul IV
inclusiv.
#CIN
*) Reproducem mai jos prevederile art. II din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr.
77/2003, cu modificările ulterioare:
#M4
"ART. II
Prevederile prezentei ordonanŃe de urgenŃă nu se aplică în cauzele pentru care, la
data intrării în vigoare, era încheiat contract de asistenŃă juridică, în condiŃiile
legii."
#B
ART. 83

(1) Deputatul sau senatorul care la data intrării în vigoare a prezentului titlu se
află în una dintre incompatibilităŃile prevăzute de art. 81 şi 82 va informa, în termen
de 15 zile, Biroul permanent al Camerei din care face parte.
(2) În termen de 60 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1),
deputatul sau senatorul va opta între mandatul de parlamentar şi funcŃia care generează
incompatibilitatea, demisionând din una dintre funcŃii.
(3) După expirarea termenului prevăzut la alin. (2), dacă starea de
incompatibilitate continuă să existe, deputatul sau senatorul este considerat
demisionat din funcŃia de deputat sau de senator. Demisia se aduce la cunoştinŃa
Camerei din care face parte parlamentarul. Hotărârea Camerei prin care se constată
demisia se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(4) Procedura de constatare a incompatibilităŃii este cea prevăzută în Regulamentul
Camerei DeputaŃilor şi în Regulamentul Senatului.
SECłIUNEA a 3-a
IncompatibilităŃi privind funcŃia de membru al Guvernului şi alte funcŃii publice
de autoritate din administraŃia publică centrală şi locală
ART. 84
(1) FuncŃia de membru al Guvernului este incompatibilă cu:
a) orice altă funcŃie publică de autoritate, cu excepŃia celei de deputat sau de
senator ori a altor situaŃii prevăzute de ConstituŃie;
b) o funcŃie de reprezentare profesională salarizată în cadrul organizaŃiilor cu
scop comercial;
c) funcŃia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director,
administrator, membru al consiliului de administraŃie sau cenzor la societăŃile
comerciale, inclusiv băncile sau alte instituŃii de credit, societăŃile de asigurare şi
cele financiare, precum şi la instituŃiile publice;
d) funcŃia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acŃionarilor
sau asociaŃilor la societăŃile comerciale prevăzute la lit. c);
e) funcŃia de reprezentant al statului în adunările generale ale societăŃilor
comerciale prevăzute la lit. c);
f) funcŃia de manager sau membru al consiliilor de administraŃie ale regiilor
autonome, companiilor şi societăŃilor naŃionale;
g) calitatea de comerciant persoană fizică;
h) calitatea de membru al unui grup de interes economic;
i) o funcŃie publică încredinŃată de un stat străin, cu excepŃia acelor funcŃii
prevăzute în acordurile şi convenŃiile la care România este parte.
(2) FuncŃia de secretar de stat, funcŃia de subsecretar de stat şi funcŃiile
asimilate acestora sunt incompatibile cu exercitarea altei funcŃii publice de
autoritate, precum şi cu exercitarea funcŃiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) - i).
(3) În mod excepŃional, Guvernul poate aproba participarea persoanelor prevăzute la
alin. (1) şi (2) ca reprezentanŃi ai statului în adunarea generală a acŃionarilor ori
ca membri în consiliul de administraŃie al regiilor autonome, companiilor sau
societăŃilor naŃionale, instituŃiilor publice ori al societăŃilor comerciale, inclusiv
băncile sau alte instituŃii de credit, societăŃile de asigurare şi cele financiare, de
interes strategic sau în cazul în care un interes public impune aceasta.
(4) Membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat şi persoanele
care îndeplinesc funcŃii asimilate acestora pot exercita funcŃii sau activităŃi în
domeniul didactic, al cercetării ştiinŃifice şi al creaŃiei literar-artistice.
ART. 85
(1) FuncŃia de prefect şi subprefect este incompatibilă cu:
a) calitatea de deputat sau senator;
b) funcŃia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului
Bucureşti;
c) funcŃia de consilier local sau consilier judeŃean;
d) o funcŃie de reprezentare profesională salarizată în cadrul organizaŃiilor cu
scop comercial;
e) funcŃia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director,
administrator, membru al consiliului de administraŃie sau cenzor la societăŃile
comerciale, inclusiv băncile sau alte instituŃii de credit, societăŃile de asigurare şi
cele financiare, precum şi la instituŃiile publice;
f) funcŃia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acŃionarilor
sau asociaŃilor la societăŃile comerciale prevăzute la lit. e);
g) funcŃia de reprezentant al statului în adunările generale ale societăŃilor
comerciale prevăzute la lit. e);
h) funcŃia de manager sau membru al consiliilor de administraŃie ale regiilor
autonome, companiilor şi societăŃilor naŃionale;
i) calitatea de comerciant persoană fizică;

j) calitatea de membru al unui grup de interes economic;
k) o funcŃie publică încredinŃată de un stat străin, cu excepŃia acelor funcŃii
prevăzute în acordurile şi convenŃiile la care România este parte.
(2) PrefecŃii şi subprefecŃii pot exercita funcŃii sau activităŃi în domeniul
didactic, al cercetării ştiinŃifice şi al creaŃiei literar-artistice.
ART. 86
(1) Persoana care exercită una dintre funcŃiile publice de autoritate prevăzute la
art. 84 şi 85 este obligată, la data depunerii jurământului sau, după caz, la data
numirii în funcŃie, să declare că nu se află în unul dintre cazurile de
incompatibilitate prevăzute de lege.
(2) În cazul în care, în timpul exercitării funcŃiei publice de autoritate
prevăzute la art. 84 şi 85, apare unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute
de lege, se procedează după cum urmează:
a) pentru funcŃia de prim-ministru, ministru şi ministru delegat, se aplică
dispoziŃiile corespunzătoare din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcŃionarea
Guvernului României şi a ministerelor;
b) pentru funcŃia de secretar de stat, subsecretar de stat şi funcŃiile asimilate
acestora, precum şi pentru funcŃia de prefect şi subprefect, constatarea cazului de
incompatibilitate se face de ministrul administraŃiei publice, care îl va informa pe
primul-ministru, pentru a dispune măsurile necesare.
SECłIUNEA a 4-a
IncompatibilităŃi privind aleşii locali
ART. 87
(1) FuncŃia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului
Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeŃean este incompatibilă cu:
a) funcŃia de consilier local;
b) funcŃia de prefect sau subprefect;
c) calitatea de funcŃionar public sau angajat cu contract individual de muncă,
indiferent de durata acestuia;
d) funcŃia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager,
administrator, membru al consiliului de administraŃie ori cenzor sau orice funcŃie de
conducere ori de execuŃie la societăŃile comerciale, inclusiv băncile sau alte
instituŃii de credit, societăŃile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome
de interes naŃional sau local, la companiile şi societăŃile naŃionale, precum şi la
instituŃiile publice;
e) funcŃia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acŃionarilor
sau asociaŃilor la o societate comercială;
f) funcŃia de reprezentant al unităŃii administrativ-teritoriale în adunările
generale ale societăŃilor comerciale de interes local sau de reprezentant al statului
în adunarea generală a unei societăŃi comerciale de interes naŃional;
g) calitatea de comerciant persoană fizică;
h) calitatea de membru al unui grup de interes economic;
i) calitatea de deputat sau senator;
j) funcŃia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat sau o altă funcŃie
asimilată acestora;
k) orice alte funcŃii publice sau activităŃi remunerate, în Ńară sau în
străinătate, cu excepŃia funcŃiei de cadru didactic sau a funcŃiilor în cadrul unor
asociaŃii, fundaŃii sau alte organizaŃii neguvernamentale.
(2) Primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului
Bucureşti nu pot deŃine, pe durata exercitării mandatului, funcŃia de consilier
judeŃean.
(3) Primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului
Bucureşti pot exercita funcŃii sau activităŃi în domeniul didactic, al cercetării
ştiinŃifice şi al creaŃiei literar-artistice.
ART. 88
(1) FuncŃia de consilier local sau consilier judeŃean este incompatibilă cu:
a) funcŃia de primar sau viceprimar;
b) funcŃia de prefect sau subprefect;
c) calitatea de funcŃionar public sau angajat cu contract individual de muncă în
aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului
judeŃean ori al prefecturii din judeŃul respectiv;
d) funcŃia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager,
asociat, administrator, membru al consiliului de administraŃie sau cenzor la regiile
autonome şi societăŃile comerciale de interes local înfiinŃate sau aflate sub
autoritatea consiliului local ori a consiliului judeŃean respectiv sau la regiile
autonome şi societăŃile comerciale de interes naŃional care îşi au sediul sau care
deŃin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă;

e) funcŃia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acŃionarilor
sau asociaŃilor la o societate comercială de interes local ori la o societate
comercială de interes naŃional care îşi are sediul sau care deŃine filiale în unitatea
administrativ-teritorială respectivă;
f) funcŃia de reprezentant al statului la o societate comercială care îşi are
sediul ori care deŃine filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă;
g) calitatea de deputat sau senator;
h) funcŃia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat şi funcŃiile
asimilate acestora.
(2) O persoană nu poate exercita în acelaşi timp un mandat de consilier local şi un
mandat de consilier judeŃean.
ART. 89
(1) Calitatea de ales local este incompatibilă şi cu calitatea de acŃionar
semnificativ la o societate comercială înfiinŃată de consiliul local, respectiv de
consiliul judeŃean.
(2) Incompatibilitatea există şi în situaŃia în care soŃul sau rudele de gradul I
ale alesului local deŃin calitatea de acŃionar semnificativ la unul dintre agenŃii
economici prevăzuŃi la alin. (1).
(3) Prin acŃionar semnificativ se înŃelege persoana care exercită drepturi aferente
unor acŃiuni care, cumulate, reprezintă cel puŃin 10% din capitalul social sau îi
conferă cel puŃin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.
ART. 90
(1) Consilierii locali şi consilierii judeŃeni care au funcŃia de preşedinte,
vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al
consiliului de administraŃie sau cenzor ori alte funcŃii de conducere, precum şi
calitatea de acŃionar sau asociat la societăŃile comerciale cu capital privat sau cu
capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităŃi administrativ-teritoriale nu
pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de
furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităŃile administraŃiei publice
locale din care fac parte, cu instituŃiile sau regiile autonome de interes local aflate
în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeŃean respectiv ori cu
societăŃile comerciale înfiinŃate de consiliile locale sau consiliile judeŃene
respective.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcŃiile sau calităŃile
respective sunt deŃinute de soŃul sau rudele de gradul I ale alesului local.
ART. 91
(1) Starea de incompatibilitate intervine numai după validarea mandatului, iar în
cazul prevăzut la art. 88 alin. (2), după validarea celui de-al doilea mandat,
respectiv după numirea sau angajarea alesului local, ulterior validării mandatului,
într-o funcŃie incompatibilă cu cea de ales local.
(2) În cazul prevăzut la art. 89, incompatibilitatea cu calitatea de ales local
intervine la data la care alesul local, soŃul sau ruda de gradul I a acestuia devin
acŃionari.
(3) Alesul local poate renunŃa la funcŃia deŃinută înainte de a fi numit sau ales
în funcŃia care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la
numirea sau alegerea în această funcŃie. Alesul local care devine incompatibil prin
aplicarea prevederilor prezentei secŃiuni este obligat să demisioneze din una dintre
funcŃiile incompatibile în cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei
legi.
(4) În situaŃia în care alesul local aflat în stare de incompatibilitate nu renunŃă
la una dintre cele două funcŃii incompatibile în termenul prevăzut la alin. (3),
prefectul va emite un ordin prin care constată încetarea de drept a mandatului de ales
local la data împlinirii termenului de 15 zile sau, după caz, 60 de zile, la propunerea
secretarului unităŃii administrativ-teritoriale. Orice persoană poate sesiza secretarul
unităŃii administrativ-teritoriale.
(5) Ordinul emis de prefect potrivit alin. (4) poate fi atacat la instanŃa de
contencios administrativ competentă.
(6) În cazul primarilor, prefectul va propune Guvernului stabilirea datei pentru
alegerea unui nou primar, iar în cazul consilierilor locali şi consilierilor judeŃeni,
se va proceda la validarea mandatului unui supleant, potrivit prevederilor Legii nr.
70/1991 privind alegerile locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
ART. 92
(1) Încălcarea dispoziŃiilor art. 90 atrage încetarea de drept a mandatului de ales
local la data încheierii contractelor.
(2) Consilierii locali şi consilierii judeŃeni care au contracte încheiate cu
încălcarea art. 90 au obligaŃia ca, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a
prezentei legi, să renunŃe la contractele încheiate. Orice persoană poate sesiza
secretarul unităŃii administrativ-teritoriale.

(3) Încălcarea obligaŃiei prevăzute la alin. (2) atrage încetarea de drept a
mandatului de ales local.
(4) Constatarea încetării mandatului de consilier local sau consilier judeŃean se
face prin ordin al prefectului, la propunerea secretarului unităŃii administrativteritoriale.
(5) Ordinul emis de prefect potrivit alin. (4) poate fi atacat la instanŃa de
contencios administrativ competentă.
(6) Prevederile alin. (1) şi (3) nu se aplică dacă, până la emiterea ordinului de
către prefect, se face dovada că încălcarea dispoziŃiilor art. 90 a încetat.
ART. 93
(1) Prevederile art. 90 se aplică şi persoanelor încadrate cu contract individual
de muncă în aparatul propriu al consiliului local sau al consiliului judeŃean ori la
regiile autonome aflate sub autoritatea consiliilor respective sau la societăŃile
înfiinŃate de consiliile locale sau consiliile judeŃene respective.
(2) Încălcarea de către persoanele prevăzute la alin. (1) a dispoziŃiilor art. 90
atrage încetarea de drept a raporturilor de muncă.
(3) Constatarea încetării raporturilor de muncă se face prin ordin sau dispoziŃie a
conducătorilor autorităŃilor publice sau ai agenŃilor economici prevăzuŃi la alin. (1).
Prevederile art. 92 alin. (6) se aplică în mod corespunzător.
SECłIUNEA a 5-a
IncompatibilităŃi privind funcŃionarii publici
ART. 94
(1) Calitatea de funcŃionar public este incompatibilă cu orice altă funcŃie publică
decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcŃiile de demnitate publică.
(2) FuncŃionarii publici nu pot deŃine alte funcŃii şi nu pot desfăşura alte
activităŃi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează:
a) în cadrul autorităŃilor sau instituŃiilor publice;
b) în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepŃia cazului în care funcŃionarul
public este suspendat din funcŃia publică, în condiŃiile legii, pe durata numirii sale;
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c) în cadrul regiilor autonome, societăŃilor comerciale ori în alte unităŃi cu scop
lucrativ din sectorul public;
#B
d) în calitate de membru al unui grup de interes economic.
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(2^1) Nu se află în situaŃie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2)
lit. a) şi c), funcŃionarul public care este desemnat printr-un act administrativ, emis
în condiŃiile legii, să reprezinte sau să participe în calitate de reprezentant al
autorităŃii ori instituŃiei publice în cadrul unor organisme sau organe colective de
conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare.
#B
(3) FuncŃionarii publici care, în exercitarea funcŃiei publice, au desfăşurat
activităŃi de monitorizare şi control cu privire la societăŃi comerciale sau alte
unităŃi cu scop lucrativ de natura celor prevăzute la alin. (2) lit. c) nu pot să-şi
desfăşoare activitatea şi nu pot acorda consultanŃă de specialitate la aceste societăŃi
timp de 3 ani după ieşirea din corpul funcŃionarilor publici.
(4) FuncŃionarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce priveşte
efectuarea unor acte în legătură cu funcŃia publică pe care o exercită.
(5) În situaŃia prevăzută la alin. (2) lit. b), la încheierea mandatului
demnitarului, funcŃionarul public este reîncadrat în funcŃia publică deŃinută sau întro funcŃie similară.
ART. 95
(1) Nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care funcŃionarii
publici respectivi sunt soŃi sau rude de gradul I.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care şeful ierarhic direct are
calitatea de demnitar.
(3) Persoanele care se află în una dintre situaŃiile prevăzute la alin. (1) sau (2)
vor opta, în termen de 60 de zile, pentru încetarea raporturilor ierarhice directe sau
renunŃarea la calitatea de demnitar.
(4) Orice persoană poate sesiza existenŃa situaŃiilor prevăzute la alin. (1) sau
(2).
(5) SituaŃiile prevăzute la alin. (1) şi neîndeplinirea obligaŃiei prevăzute la
alin. (3) se constată de către şeful ierarhic superior al funcŃionarilor publici
respectivi, care dispune încetarea raporturilor ierarhice directe dintre funcŃionarii
publici soŃi sau rude de gradul I.
(6) SituaŃiile prevăzute la alin. (2) şi neîndeplinirea obligaŃiei prevăzute la
alin. (3) se constată, după caz, de către primul-ministru, ministru sau prefect, care

dispune încetarea raporturilor ierarhice directe dintre demnitar şi funcŃionarul public
soŃ sau rudă de gradul I.
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ART. 96
(1) FuncŃionarii publici pot exercita funcŃii sau activităŃi în domeniul didactic,
al cercetării ştiinŃifice, al creaŃiei literar-artistice şi în alte domenii de
activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu
atribuŃiile exercitate ca funcŃionar public potrivit fişei postului.
#B
(2) În situaŃia funcŃionarilor publici care desfăşoară activităŃile prevăzute la
alin. (1), documentele care alcătuiesc dosarul profesional sunt gestionate de către
autoritatea sau instituŃia publică la care aceştia sunt numiŃi.
ART. 97
(1) FuncŃionarul public poate candida pentru o funcŃie eligibilă sau poate fi numit
într-o funcŃie de demnitate publică.
(2) Raportul de serviciu al funcŃionarului public se suspendă:
a) pe durata campaniei electorale, până în ziua ulterioară alegerilor, dacă nu este
ales;
b) până la încetarea funcŃiei eligibile sau a funcŃiei de demnitate publică, în
cazul în care funcŃionarul public a fost ales sau numit.
ART. 98
(1) FuncŃionarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite.
(2) FuncŃionarilor publici le este interzis să fie membri ai organelor de conducere
ale partidelor politice şi să exprime sau să apere în mod public poziŃiile unui partid
politic.
(3) FuncŃionarii publici care, potrivit legii, fac parte din categoria înalŃilor
funcŃionari publici nu pot fi membri ai unui partid politic, sub sancŃiunea destituirii
din funcŃia publică.
CAP. 4
Alte conflicte de interese şi incompatibilităŃi
ART. 99
(1) Persoanelor care exercită următoarele demnităŃi publice şi funcŃii publice de
autoritate din cadrul autorităŃilor şi instituŃiilor aflate exclusiv sub control
parlamentar:
a) membrii CurŃii de Conturi;
b) preşedintele Consiliului Legislativ şi preşedinŃii de secŃie;
c) Avocatul Poporului şi adjuncŃii săi;
d) membrii Consiliului ConcurenŃei;
e) membrii Comisiei NaŃionale a Valorilor Mobiliare;
f) guvernatorul, prim-viceguvernatorul, viceguvernatorii, membrii consiliului de
administraŃie şi angajaŃii cu funcŃii de conducere ai Băncii NaŃionale a României;
g) directorul Serviciului Român de InformaŃii, prim-adjunctul şi adjuncŃii săi;
h) directorul Serviciului de InformaŃii Externe şi adjuncŃii săi;
i) membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;
j) membrii Consiliului NaŃional al Audiovizualului;
k) membrii consiliilor de administraŃie şi ai comitetelor directoare ale SocietăŃii
Române de Radiodifuziune şi SocietăŃii Române de Televiziune;
l) membrii Colegiului Consiliului NaŃional pentru Studierea Arhivelor SecurităŃii;
m) directorul general şi membrii consiliului director al AgenŃiei NaŃionale de
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li se aplică dispoziŃiile art. 72 şi regimul incompatibilităŃilor prevăzut în prezentul
titlu pentru miniştri şi, respectiv, secretari de stat, precum şi incompatibilităŃile
prevăzute în legi speciale.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot exercita funcŃii sau activităŃi în
domeniul didactic, al cercetării ştiinŃifice şi al creaŃiei literar-artistice.
(3) DispoziŃiile art. 73 şi 74 se aplică în mod corespunzător şi persoanelor
prevăzute la alin. (1) de către comisiile de specialitate ale Parlamentului.
(4) Persoanele care ocupă demnităŃile publice şi funcŃiile publice de autoritate
din cadrul autorităŃilor şi instituŃiilor prevăzute la alin. (1), dacă se află într-un
caz de incompatibilitate, vor informa, în termen de 15 zile, Biroul permanent al
Camerei DeputaŃilor şi, respectiv, Senatului.
(5) În termen de 60 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4),
persoanele care exercită demnităŃile publice şi funcŃiile publice prevăzute la alin.
(1) vor opta între aceste funcŃii şi cele care sunt incompatibile cu acestea,
demisionând din funcŃia care a generat cazul de incompatibilitate.
(6) După expirarea termenului prevăzut la alin. (5), dacă starea de
incompatibilitate continuă să existe, persoana care ocupă funcŃia sau demnitatea

publică este considerată demisionată din această funcŃie. Demisia se aduce la
cunoştinŃa Camerei DeputaŃilor şi, respectiv, Senatului. Hotărârea Camerei prin care se
constată demisia se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 100
(1) Consilierilor prezidenŃiali şi consilierilor de stat din AdministraŃia
PrezidenŃială li se aplică dispoziŃiile art. 72 şi regimul incompatibilităŃilor
prevăzut în prezentul titlu pentru miniştri şi, respectiv, secretari de stat.
(2) Consilierii prezidenŃiali şi consilierii de stat din AdministraŃia
PrezidenŃială pot exercita funcŃii sau activităŃi în domeniul didactic, al cercetării
ştiinŃifice şi al creaŃiei literar-artistice.
(3) DispoziŃiile art. 73 şi 74 se aplică în mod corespunzător şi persoanelor
prevăzute la alin. (1) de către Preşedintele României.
(4) Procedurile de constatare a incompatibilităŃilor pentru persoanele prevăzute la
alin. (1) sunt cele stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcŃionare al
AdministraŃiei PrezidenŃiale.
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ART. 100^1
În mod excepŃional, pentru persoanele numite, potrivit legii, de Preşedintele
României, de Parlament, la propunerea acestuia, sau de Consiliul Suprem de Apărare a
łării, birourile permanente ale Camerelor, în şedinŃă comună, pot aproba, la sesizarea
Preşedintelui României, îndeplinirea, în continuare, a funcŃiei care a generat cazul de
incompatibilitate, dacă un interes public impune aceasta.
#B
CAP. 5
Reglementări privind magistraŃii
ART. 101
FuncŃia de judecător şi procuror este incompatibilă cu orice altă funcŃie publică
sau privată, cu excepŃia funcŃiilor didactice din învăŃământul superior.
ART. 102
MagistraŃilor le este interzis:
a) să desfăşoare activităŃi de arbitraj în litigii civile, comerciale sau de altă
natură;
b) să aibă calitatea de asociat, membru în organele de conducere, administrare sau
control la societăŃi civile, societăŃi comerciale, inclusiv bănci sau alte instituŃii
de credit, societăŃi de asigurare sau financiare, companii naŃionale, societăŃi
naŃionale ori regii autonome;
c) să desfăşoare activităŃi comerciale, direct sau prin persoane interpuse;
d) să aibă calitatea de membru al unui grup de interes economic.
ART. 103
(1) MagistraŃii nu se subordonează scopurilor şi doctrinelor politice.
(2) MagistraŃii nu pot să facă parte din partide politice ori să desfăşoare
activităŃi cu caracter politic.
(3) MagistraŃii au obligaŃia ca, în exercitarea atribuŃiilor, să se abŃină de la
exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice.
ART. 104
MagistraŃilor le este interzisă orice manifestare contrară demnităŃii funcŃiei pe
care o ocupă ori de natură să afecteze imparŃialitatea sau prestigiul acesteia.
ART. 105
(1) MagistraŃilor le este interzis să participe la judecarea unei cauze, în
calitate de judecător sau procuror:
a) dacă sunt soŃi sau rude până la gradul IV inclusiv între ei;
b) dacă ei, soŃii sau rudele lor până la gradul IV inclusiv au vreun interes în
cauză.
(2) DispoziŃiile alin. (1) se aplică şi magistratului care participă, în calitate
de judecător sau procuror, la judecarea unei cauze în căile de atac, atunci când soŃul
sau ruda până la gradul IV inclusiv a magistratului a participat, ca judecător sau
procuror, la judecarea în fond a acelei cauze.
(3) DispoziŃiile alin. (1) şi (2) se completează cu prevederile Codului de
procedură civilă şi ale Codului de procedură penală referitoare la incompatibilităŃi,
abŃinere şi recuzare.
ART. 106
(1) Judecătorul care devine avocat nu poate pune concluzii la instanŃa unde a
funcŃionat, timp de 2 ani de la încetarea calităŃii de judecător.
(2) Procurorul care devine avocat nu poate acorda asistenŃă juridică la organele de
urmărire penală din localitatea unde a funcŃionat, timp de 2 ani de la încetarea
calităŃii de procuror.
ART. 107

MagistraŃii au obligaŃia de a aduce de îndată la cunoştinŃa preşedintelui instanŃei
sau, după caz, a procurorului general în subordinea căruia funcŃionează orice ingerinŃă
în actul de justiŃie, de natură politică sau economică, din partea unei persoane fizice
sau juridice ori a unui grup de persoane.
ART. 108
(1) Încălcarea dispoziŃiilor art. 101 - 105 şi 107 constituie abateri disciplinare
şi se sancŃionează, în raport cu gravitatea abaterilor, cu:
a) suspendarea din funcŃie pe timp de maximum 6 luni;
b) îndepărtarea din magistratură.
(2) SancŃiunile disciplinare se aplică de către Consiliul Superior al
Magistraturii, potrivit procedurii stabilite în Legea nr. 92/1992 pentru organizarea
judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Judecătorul sau procurorul sancŃionat cu îndepărtarea din magistratură nu poate
ocupa nici o funcŃie de specialitate juridică timp de 3 ani.
ART. 109
(1) MagistraŃii pot participa la elaborarea de publicaŃii sau studii de
specialitate, a unor lucrări literare ori ştiinŃifice sau la emisiuni audiovizuale, cu
excepŃia celor cu caracter politic.
(2) MagistraŃii pot fi membri ai unor comisii de examinare sau de elaborare a unor
proiecte de acte normative, a unor documente interne sau internaŃionale.
ART. 110
DispoziŃiile art. 101 - 104, 107 şi 109 se aplică în mod corespunzător şi
judecătorilor CurŃii ConstituŃionale.
CAP. 6
DispoziŃii comune
ART. 111*)
(1) Persoanele care exercită demnităŃile publice şi funcŃiile publice prevăzute în
prezentul titlu vor depune o declaraŃie de interese, pe propria răspundere, cu privire
la funcŃiile şi activităŃile pe care le desfăşoară, cu excepŃia celor legate de
mandatul sau funcŃia publică pe care o exercită.
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(2) FuncŃiile şi activităŃile care se includ în declaraŃia de interese sunt:
a) calitatea de asociat sau acŃionar la societăŃi comerciale, companii/societăŃi
naŃionale, instituŃii de credit, grupuri de interes economic, precum şi membru în
asociaŃii, fundaŃii sau alte organizaŃii neguvernamentale;
b) funcŃia de membru în organele de conducere, administrare şi control ale
societăŃilor comerciale, regiilor autonome, companiilor/societăŃilor naŃionale,
instituŃiilor de credit, grupurilor de interes economic, asociaŃiilor sau fundaŃiilor
ori al altor organizaŃii neguvernamentale;
c) calitatea de membru în cadrul asociaŃiilor profesionale şi/sau sindicale;
d) calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control,
retribuite sau neretribuite, deŃinute în cadrul partidelor politice, funcŃia deŃinută
şi denumirea partidului politic.
#B
(3) Persoanele prevăzute la alin. (1), care nu îndeplinesc alte funcŃii sau nu
desfăşoară alte activităŃi decât cele legate de mandatul sau funcŃia pe care o
exercită, depun o declaraŃie în acest sens.
#CIN
*) Art. 111 alin. (2) a fost modificat prin art. II din OrdonanŃa de urgenŃă a
Guvernului nr. 14/2005 (#M7). Ulterior, OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 14/2005
(#M7) a fost abrogată prin Legea nr. 176/2010 (#M26).
Art. 3 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 (#M26) prevede că "DeclaraŃiile de interese
se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcŃiile şi activităŃile prevăzute
în anexa nr. 2, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru
asigurarea transparenŃei în exercitarea demnităŃilor publice, a funcŃiilor publice şi
în mediul de afaceri, prevenirea şi sancŃionarea corupŃiei, cu modificările şi
completările ulterioare."
#M16
ART. 112 *** Abrogat
ART. 113 *** Abrogat
#B
ART. 114
(1) Se interzice folosirea de către o persoană care exercită o demnitate publică
sau o funcŃie publică dintre cele prevăzute în prezentul titlu, în interes privat, a
simbolurilor care au legătură cu exerciŃiul demnităŃii sau funcŃiei sale.

(2) Se interzice folosirea sau permisiunea de a folosi numele însoŃit de calitatea
persoanei care exercită demnităŃile publice şi funcŃiile publice prevăzute în prezentul
titlu în orice formă de publicitate a unui agent economic român sau străin, precum şi a
vreunui produs comercial, naŃional sau străin.
(3) Se interzice folosirea sau permisiunea de a folosi imaginea publică, numele,
vocea sau semnătura persoanei care exercită demnităŃile publice şi funcŃiile publice
prevăzute în prezentul titlu pentru orice formă de publicitate privitoare la o
activitate care aduce profit, cu excepŃia publicităŃii gratuite pentru scopuri
caritabile.
(4) Se interzice persoanelor care exercită o demnitate publică sau o funcŃie
publică dintre cele prevăzute în prezentul titlu folosirea sau exploatarea directă sau
indirectă a informaŃiilor care nu sunt publice, obŃinute în legătură cu exercitarea
atribuŃiilor, în scopul obŃinerii de avantaje pentru ei sau pentru alŃii.
CAP. 7*)
DispoziŃii finale
#CIN
*) Reproducem mai jos prevederile art. 60 alin. (2) din Legea nr. 144/2007**)
(#M16), cu modificările ulterioare:
#M17
"(2) DispoziŃiile privind incompatibilităŃile prevăzute la art. 80 - 110 din cap.
III, titlul IV, cartea I, precum şi cele prevăzute la art. 115 - 117 din cap. VII,
titlul IV, cartea I din Legea nr. 161/2003 #M16 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenŃei în exercitarea demnităŃilor publice, a funcŃiilor publice şi în mediul de
afaceri, prevenirea şi sancŃionarea corupŃiei, cu modificările şi completările
ulterioare, sunt şi rămân în vigoare."
#CIN
**) După republicarea Legii nr. 144/2007 (#M16) în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 535 din 3 august 2009, art. 60 alin. (2) a devenit art. 63 alin. (2).
#B
ART. 115
Alte cazuri de incompatibilităŃi şi interdicŃii sunt cele stabilite prin legi
speciale.
ART. 116
(1) PrefecŃii sunt obligaŃi să verifice, în cel mult 30 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentei legi, situaŃia tuturor aleşilor locali din judeŃ. În acest scop,
conducătorii autorităŃilor şi instituŃiilor publice, precum şi conducătorii oficiilor
registrului comerŃului de pe lângă tribunale sunt obligaŃi să pună la dispoziŃia
prefectului şi a persoanelor împuternicite de acesta datele solicitate, necesare
stabilirii persoanelor cărora le sunt aplicabile incompatibilităŃile şi interdicŃiile
prevăzute de prezentul titlu.
(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage aplicarea de sancŃiuni, potrivit
legii.
ART. 117
Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă dispoziŃiile art. 4 alin.
(1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcŃionarea Guvernului României şi a
ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 2
aprilie 2001, art. 30, art. 60 alin. (1) lit. b), art. 62, art. 72 alin. (2) lit. b),
art. 131 şi teza finală a art. 152 "iar consilierii în funcŃie la data intrării în
vigoare a prezentei legi îşi vor exercita mandatul până la următoarele alegeri locale"
din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 5/2002 privind instituirea
unor interdicŃii pentru aleşii locali şi funcŃionarii publici, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 2 februarie 2002, aprobată şi modificată prin
Legea nr. 378/2002.
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