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LEGE nr. 125 din 7 iunie 2018 

pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi 
demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi 
pentru modificarea şi completarea altor acte normative 

EMITENT    PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 7 iunie 2018 

Data intrării în vigoare 10-06-2018 
Prezenta formă este valabilă începând cu data de 10-06-2018 până la data de 02-
03-2020 
Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Articolul I 

După articolul 25 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi 

demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru 
modificarea şi completarea altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 621 din 2 septembrie 2010, cu modificările ulterioare, se introduce 
un nou articol, articolul 25^1, cu următorul cuprins: 

Articolul 25^1 
Interdicţiile aplicate persoanelor care au avut calitatea de senator şi/sau deputat în 
oricare dintre mandatele cuprinse în perioada 2007-2013, în temeiul art. 25, pe baza 
rapoartelor de evaluare întocmite de Agenţia Naţională de Integritate şi care au constatat 
nerespectarea prevederilor legale privind conflictul de interese în exercitarea oricăruia 
dintre mandatele de senator şi/sau deputat în perioada 2007-2013, până la intrarea în 
vigoare a Legii nr. 219/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind 
Statutul deputaţilor şi al senatorilor, încetează de drept. 

Articolul II 
Modificările aduse prin prezenta lege se aplică începând cu data intrării în vigoare. 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi 
ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.  

   

 p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,  
 PETRU-GABRIEL VLASE  

 p. PREŞEDINTELE SENATULUI, 

 ADRIAN ŢUŢUIANU  
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