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Partea I

Titlul I. Obligaţii de integritate şi transparenţă în exercitarea  
funcţiilor şi demnităţilor publice

Capitolul I. Declararea averii şi a intereselor

Art. 1. (1) Dispoziţiile prezentei legi se aplică următoarelor categorii de persoane, 
care au obligaţia declarării averii şi a intereselor:

1. Preşedintele României;
2. consilierii prezidenţiali şi consilierii de stat;
3. preşedinţii Camerelor Parlamentului, deputaţii şi senatorii;
4. membrii din România în Parlamentul European şi membrii în Comisia Europeană 

din partea României;
5. primulministru, membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat, 

asimilaţii acestora, precum şi consilierii de stat din aparatul de lucru al primuluiministru;
6. membrii Consiliului Superior al Magistraturii;
7. judecătorii, procurorii, magistraţiiasistenţi, asimilaţii acestora, precum şi 

asistenţii judiciari;
8. personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi 

parchetelor;
9. judecătorii Curţii Constituţionale;
10. membrii Curţii de Conturi şi personalul cu funcţii de conducere şi de control 

din cadrul acesteia;
11. preşedintele Consiliului Legislativ şi preşedinţii de secţie;
12. Avocatul Poporului şi adjuncţii săi;
13. preşedintele şi vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
14. membrii Consiliului Concurenţei;
15. membrii Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii;
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16. membrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare[1];
17. membrii Consiliului Economic şi Social;
18. membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor[2];
19. membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private[3];
20. membrii Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării;
21. membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului;
22. membrii consiliilor de administraţie şi ai comitetelor directoare ale Societăţii 

Române de Radiodifuziune şi ale Societăţii Române de Televiziune;
23. preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi 

membrii Consiliului Naţional de Integritate;
24. directorul general şi membrii consiliului director al Agenţiei Naţionale de 

Presă AGERPRES;
25. directorul Serviciului Român de Informaţii, primadjunctul şi adjuncţii săi;
26. directorul Serviciului de Informaţii Externe şi adjuncţii săi;
27. personalul diplomatic şi consular;
28. directorul Serviciului de Protecţie şi Pază, primadjunctul şi adjunctul său;
29. directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, primadjunctul şi adjuncţii săi;
30. aleşii locali;
31. persoanele cu funcţii de conducere şi de control, precum şi funcţionarii publici, 

inclusiv cei cu statut special, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul tuturor autorităţilor 
publice centrale ori locale sau, după caz, în cadrul tuturor instituţiilor publice;

32. persoanele cu funcţii de conducere şi de control din cadrul unităţilor sistemului 
de învăţământ de stat şi unităţilor de stat din sistemul de sănătate publică;

33. personalul încadrat la cabinetul demnitarului în administraţia publică centrală, 
precum şi personalul încadrat la cancelaria prefectului;

34. membrii consiliilor de administraţie, ai consiliilor de conducere sau ai consiliilor 
de supraveghere, precum şi persoanele care deţin funcţii de conducere în cadrul 
regiilor autonome de interes naţional sau local, companiilor şi societăţilor naţionale 
sau, după caz, societăţilor comerciale[4] la care statul sau o autoritate a administraţiei 
publice locale este acţionar majoritar sau semnificativ;

35. guvernatorul, primviceguvernatorul, viceguvernatorii, membrii consiliului 
de administraţie, angajaţii cu funcţii de conducere ai Băncii Naţionale a României, 
precum şi personalul din conducerea băncilor la care statul este acţionar majoritar 
sau semnificativ;

36. personalul instituţiilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual 
de muncă, implicat în realizarea procesului de privatizare, precum şi personalul 

[1]  În prezent, Autoritatea de Supraveghere Financiară.
[2]  În prezent, Autoritatea de Supraveghere Financiară.
[3]  În prezent, Autoritatea de Supraveghere Financiară.
[4]  Potrivit art. 77 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind 

Codul de procedură civilă (M. Of. nr. 365 din 30 mai 2012), „Ori de câte ori prin legi şi prin alte acte 
normative se face trimitere la Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale ori la «societatea 
comercială/societăţile comerciale», după caz, trimiterea se consideră a fi făcută la Legea societăţilor 
nr. 31/1990 ori, după caz, la «societatea/societăţile reglementată/reglementate de Legea nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare”. În tot cuprinsul Legii nr. 176/2010, acolo unde 
este cazul, trebuie avută în vedere această dispoziţie.
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instituţiilor şi autorităţilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual 
de muncă, care administrează sau implementează programe ori proiecte finanţate 
din fonduri externe sau din fonduri bugetare;

37. preşedinţii, vicepreşedinţii, secretarii şi trezorierii federaţiilor şi confederaţiilor 
sindicale;

38. prefecţii şi subprefecţii;
39. candidaţii pentru funcţiile de Preşedinte al României, deputat, senator, consilier 

judeţean, consilier local, preşedinte al consiliului judeţean sau primar.
(2) Obligaţia privind declararea averii şi a intereselor revine, în condiţiile prezentei 

legi, şi celorlalte categorii de persoane, care sunt numite în funcţie de Preşedintele 
României, de Parlament, de Guvern sau de primulministru, cu excepţia celor care 
ocupă funcţii aparţinând cultelor religioase.

(3) Activitatea de evaluare a declaraţiilor de avere, a datelor, a informaţiilor şi 
a modificărilor patrimoniale intervenite, a intereselor şi a incompatibilităţilor pentru 
persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) se desfăşoară în cadrul Agenţiei Naţionale 
de Integritate, înfiinţată prin Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, denumită în continuare 
Agenţia. Pentru preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei, precum şi pentru personalul 
acesteia, activitatea de evaluare a averii, a intereselor şi a incompatibilităţilor se 
desfăşoară în cadrul Consiliului Naţional de Integritate.

Art. 2.[1] Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se completează potrivit 
anexelor nr. 1 şi 2 şi se transmit Agenţiei exclusiv prin intermediul platformei online 
de declarare a averii şi a intereselor, denumită în continuare e‑DAI, gestionată de 
Agenţie.

Art. 21.[2] (1) Până la data de 31 decembrie 2022, persoanele prevăzute la art. 1 
alin. (1) pct. 138 completează şi depun declaraţiile de avere şi de interese în format 
electronic, certificate cu semnătură electronică calificată sau cu semnătură olografă, 
şi le trimit Agenţiei exclusiv prin intermediul eDAI.

(2) Procedura de transmitere prin eDAI a declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor 
de interese, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează se aprobă prin ordin 
al preşedintelui Agenţiei.

(3) Începând cu 1 ianuarie 2023, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), cu 
excepţia celor prevăzute la art. 1 alin. (1) pct. 39, au obligaţia de a completa şi depune 
declaraţiile de avere şi de interese în format electronic, certificate cu semnătură 
electronică calificată, prin intermediul eDAI.

(4) Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese depuse prin eDAI au acelaşi 
regim cu declaraţiile depuse în format hârtie, fiind transmise aceloraşi persoane şi 
entităţi, urmând ca acestea să îndeplinească procedurile prevăzute de lege.

Notă. A se vedea şi Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 96/2021 
pentru aprobarea Procedurii de transmitere la distanţă a declaraţiilor de avere şi de interese, 
precum şi condiţiile în care aceasta se realizează (M. Of. nr. 22 din 8 ianuarie 2021).

[1] Art. 2 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 127/2021.
[2] Art. 21 a fost introdus prin art. I din Legea nr. 105/2020 şi este reprodus astfel cum a fost 

modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 127/2021.
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Art. 3. (1) Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese reprezintă acte personale, 
putând fi rectificate numai în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

(2)[1] Declaraţiile de avere se întocmesc pe propria răspundere şi cuprind drepturile 
şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere, 
potrivit anexei nr. 1.

(3) Declaraţiile de interese se întocmesc pe propria răspundere şi cuprind funcţiile 
şi activităţile prevăzute în anexa nr. 2, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind 
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, 
a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu 
modificările şi completările ulterioare.

(4) Persoanele care candidează pentru funcţiile de Preşedinte al României, 
deputat, senator, membru din România în Parlamentul European, consilier judeţean, 
consilier local, preşedinte al consiliului judeţean sau primar sunt obligate să îşi 
declare averea şi interesele.

(5) Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale persoanelor prevăzute 
la alin. (4) se depun la Biroul Electoral Central sau, după caz, la biroul electoral 
de circumscripţie, odată cu declaraţia de acceptare a candidaturii, în două 
exemplare. Biroul Electoral Central şi biroul electoral de circumscripţie transmit un 
exemplar al declaraţiilor de avere şi al declaraţiilor de interese la Agenţie, în termen 
de cel mult 48 de ore de la depunere.

(6) Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale candidaţilor pentru funcţia de 
Preşedinte al României, întocmite potrivit anexelor nr. 1 şi 2, se publică în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IIIa, precum şi pe pagina de internet a Agenţiei, în 
termen de 10 zile de la data depunerii sau a primirii, după caz, şi se menţin publicate 
pe această pagină.

(7) Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale candidaţilor pentru funcţia de 
deputat, senator, consilier judeţean, consilier local, preşedinte al consiliului judeţean 
sau primar, întocmite potrivit anexelor nr. 1 şi 2, se afişează pe pagina de internet 
a Agenţiei, în termen de 10 zile de la data primirii.

Art. 4. (1) Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se depun în termen de 
30 de zile de la data numirii sau a alegerii în funcţie ori de la data începerii activităţii.

(2) Persoanele prevăzute de prezenta lege au obligaţia să depună sau să 
actualizeze declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese anual, cel mai târziu la 
data de 15 iunie. Declaraţiile de avere se întocmesc după cum urmează: pentru anul 
fiscal anterior încheiat la 31 decembrie, în cazul veniturilor, respectiv situaţia la data 
declarării pentru celelalte capitole din declaraţie, potrivit anexei nr. 1. Persoanele 
suspendate din exerciţiul funcţiei sau al demnităţii publice pentru o perioadă ce 
acoperă integral un an fiscal vor actualiza declaraţiile în termen de 30 de zile de la 
data încetării suspendării.

(3) În termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii mandatului sau a încetării 
activităţii, persoanele prevăzute de prezenta lege au obligaţia să depună noi declaraţii 
de avere şi declaraţii de interese.

[1] Alin. (2) şi (3) ale art. 3 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 3 din 
O.U.G. nr. 127/2021.
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(4) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele 
care nu aveau obligaţia de a depune declaraţia de avere şi declaraţia de interese, 
şi pentru care prezenta lege stabileşte această obligaţie, trebuie să depună aceste 
declaraţii, potrivit legii.

Capitolul II. Implementarea prevederilor legale privind  
declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese

Art. 5. (1) În cadrul entităţilor în care persoanele au obligaţia de a depune 
decla raţii de avere şi declaraţii de interese, în conformitate cu prevederile legale, 
se desemnează persoane responsabile care asigură implementarea prevederilor 
legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese.

(2)[1] Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se depun exclusiv prin 
intermediul eDAI, după cum urmează:

a) Preşedintele României, consilierii prezidenţiali şi consilierii de stat – la persoana 
desemnată de şeful Secretariatului General al Administraţiei Prezidenţiale;

b) preşedinţii Camerelor Parlamentului, deputaţii şi senatorii – la persoana 
desemnată de secretarul general al Camerei din care aceştia fac parte;

c) membrii din România în Parlamentul European şi membrii în Comisia Europeană 
din partea României – la Autoritatea Electorală Permanentă;

d) primministrul, membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat şi 
asimilaţii acestora, precum şi consilierii de stat din aparatul de lucru al primministrului – 
la persoana desemnată de secretarul general al Guvernului;

e) membrii Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorii, procurorii, asistenţii 
judiciari şi magistraţiiasistenţi – la persoana desemnată de secretarul general al 
Consiliului Superior al Magistraturii;

f) membrii Consiliului Naţional de Integritate, precum şi preşedintele şi vicepre
şedintele Agenţiei – la persoana desemnată de secretarul general al Senatului;

g) consilierii judeţeni şi consilierii locali, primarii, precum şi preşedinţii de 
con siliu judeţean – la persoana desemnată de secretarii generali ai unităţilor 
administrativteritoriale respective;

h) prefecţii şi subprefecţii – la persoana desemnată de secretarul cancelariei 
prefectului;

i) alte categorii de persoane prevăzute de lege – la persoana desemnată de 
şeful compartimentului de resurse umane sau, după caz, de şeful secretariatului 
din cadrul autorităţilor publice, instituţiilor publice sau unităţilor din care fac parte.

(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de prezenta lege, persoanele desemnate 
potrivit prevederilor alin. (2) sunt subordonate direct conducătorului instituţiei respective, 
care răspunde pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii acestora.

(4) În perioada detaşării sau delegării, persoanele care sunt obligate să depună 
declaraţii de avere şi declaraţii de interese le depun la instituţia de la care au fost 
delegate sau detaşate.

[1] Alin. (2) al art. 5 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 4 din O.U.G. nr. 127/2021.
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Art. 6. (1)[1] Persoanele responsabile cu implementarea prevederilor referitoare 
la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese au obligaţia să se înregistreze în 
această calitate pe eDAI şi au următoarele atribuţii:

a) primesc şi înregistrează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese prin 
intermediul eDAI, cu respectarea legislaţiei privind protecţia persoanelor fizice în 
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, şi eliberează la depunere 
o dovadă de primire;

b) îndeplinesc formalităţile de înregistrare în eDAI a persoanelor prevăzute la 
art. 1 alin. (1) pct. 138;

c) verifică evidenţierea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese în registre 
speciale, cu caracter public, accesibile prin eDAI, denumite Registrul declaraţiilor 
de avere şi Registrul declaraţiilor de interese, ale căror modele au fost stabilite prin 
Hotărârea Guvernului nr. 175/2008 privind stabilirea modelelor Registrului declaraţiilor 
de avere şi Registrului declaraţiilor de interese;

d) asigură afişarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de 
interese, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, pe pagina de internet a instituţiei, în termen 
de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, 
cu excepţia localităţii unde sunt situate, adresei instituţiei care administrează activele 
financiare, a codului numeric personal, precum şi a semnăturii olografe. Declaraţiile 
de avere şi declaraţiile de interese se păstrează pe pagina de internet a instituţiei şi 
a Agenţiei pe toată durata exercitării funcţiei sau mandatului şi 3 ani după încetarea 
acestora şi se arhivează potrivit legii;

e) în vederea îndeplinirii atribuţiilor de evaluare, în conformitate cu prevederile 
art. 21 alin. (2), trimit Agenţiei declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese prin 
eDAI, în termen de cel mult 10 zile de la primirea acestora;

f) generează prin intermediul eDAI, după expirarea termenului de depunere, o 
listă cu persoanele care nu au depus declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese 
în acest termen şi informează de îndată aceste persoane, solicitândule un punct 
de vedere în termen de 10 zile lucrătoare;

g) acordă consultanţă referitor la conţinutul şi aplicarea prevederilor legale privind 
completarea şi depunerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese persoanelor 
care au obligaţia depunerii acestora.

(2) Lista definitivă cu persoanele care nu au depus în termen sau au depus cu 
întârziere declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, însoţită de punctele de 
vedere primite, se transmite Agenţiei până la data de 1 august a aceluiaşi an.

Notă. A se vedea şi H.G. nr. 175/2008 privind stabilirea modelelor Registrului declaraţiilor 
de avere şi Registrului declaraţiilor de interese (M. Of. nr 138 din 22 februarie 2008).

Art. 7. (1) Dacă, în termen de 10 zile de la primirea declaraţiei de avere şi a 
declaraţiei de interese, persoanele responsabile potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) 
sesizează deficienţe în completarea acestora, vor recomanda, în scris, pe bază de 
semnătură sau scrisoare recomandată, persoanei în cauză rectificarea declaraţiei de 
avere şi/sau a declaraţiei de interese, în termen de cel mult 30 de zile de la transmiterea 

[1] Alin. (1) al art. 6 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 5 din O.U.G. nr. 127/2021.
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recomandării. Rectificarea declaraţiei poate fi iniţiată şi de către persoanele prevăzute 
la art. 1, în termen de 40 de zile de la depunerea iniţială. Declaraţia de avere şi/sau 
declaraţia de interese rectificată pot/poate fi însoţite/însoţită de documente justificative.

(2)[1] Declaraţia de avere şi/sau declaraţia de interese depuse/depusă, împreună 
cu documentele justificative, se trimit/se trimite de îndată Agenţiei prin intermediul 
eDAI.

(3) Până la expirarea termenului de depunere a declaraţiei de avere şi/sau a 
declaraţiei de interese rectificate, Agenţia nu poate declanşa procedurile prevăzute 
de prezenta lege, în condiţiile în care sunt depuse în termenul legal.

Titlul II. Proceduri de asigurare a integrităţii şi transparenţei în 
exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice

Capitolul I. Proceduri în faţa Agenţiei Naţionale de Integritate

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Art. 8. (1) Scopul Agenţiei este asigurarea integrităţii în exercitarea demnităţilor şi 
funcţiilor publice şi prevenirea corupţiei instituţionale, prin exercitarea de responsabilităţi 
în evaluarea declaraţiilor de avere, a datelor şi informaţiilor privind averea, precum 
şi a modificărilor patrimoniale intervenite, a incompatibilităţilor şi a conflictelor de 
interese potenţiale în care se pot afla persoanele prevăzute la art. 1, pe perioada 
îndeplinirii funcţiilor şi demnităţilor publice. În îndeplinirea acestui scop, Agenţia 
poate dezvolta relaţii de colaborare prin încheierea de protocoale cu entităţi din 
ţară sau din străinătate.

(2) Activitatea de evaluare efectuată de inspectorii de integritate din cadrul Agenţiei 
se desfăşoară cu privire la situaţia averii existente pe durata exercitării demnităţilor 
şi funcţiilor publice, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor persoanelor care 
fac obiectul prezentei legi, conform prevederilor acesteia, care se completează cu 
dispoziţiile actelor normative în vigoare.

(3) Principiile după care se desfăşoară activitatea de evaluare sunt legalitatea, 
confidenţialitatea, imparţialitatea, independenţa operaţională, celeritatea, buna 
administrare, dreptul la apărare, precum şi prezumţia dobândirii licite a averii.

Art. 9. (1) În vederea desfăşurării activităţii în condiţii de profesionalism, cu 
respectarea principiilor prevăzute la art. 8 alin. (3), repartizarea lucrărilor se face în 
mod aleatoriu, de către conducerea inspectorilor de integritate, prin sistem electronic.

(2) Redistribuirea lucrărilor repartizate inspectorilor de integritate se poate face 
numai în următoarele cazuri:

a) imposibilitate de exercitare a atribuţiilor timp de cel puţin 20 de zile;
b) solicitare motivată a inspectorului de integritate căruia ia fost repartizată 

lucrarea;
c) suspendare din activitate, în condiţiile legii;
d) incompatibilitate;
e) conflict de interese;

[1] Alin. (2) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 127/2021.
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f) există diferenţe semnificative în sensul prevederilor art. 18 între modificările 
intervenite în averea inspectorului de integritate pe durata exercitării funcţiei publice 
şi veniturile obţinute în această perioadă;

g) lăsarea în nelucrare, din motive imputabile inspectorului de integritate, pe o 
durată mai mare de 30 de zile lucrătoare.

Art. 10. Inspectorii de integritate desfăşoară următoarele activităţi:
a) primesc, colectează, centralizează şi procesează date şi informaţii cu privire 

la situaţia averii existente pe durata exercitării demnităţilor şi funcţiilor publice, a 
incompatibilităţilor şi a conflictelor de interese privind persoanele care ocupă funcţii 
sau demnităţi publice;

b) evaluează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese;
c) efectuează controlul depunerii la termen a declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor 

de interese de către persoanele prevăzute de prezenta lege;
d) evaluează, în condiţiile prezentului capitol, diferenţele semnificative, în sensul 

prevederilor art. 18, dintre modificările intervenite în avere pe durata exercitării 
demnităţilor şi funcţiilor publice şi veniturile realizate în aceeaşi perioadă;

e) evaluează conflicte de interese sau incompatibilităţi ale persoanelor care 
ocupă demnităţi sau funcţii publice;

f) întocmesc rapoarte de evaluare în cazul în care, în urma evaluării, identifică 
elemente de încălcare a legislaţiei privind regimul declarării averii, al conflictelor de 
interese, respectiv al incompatibilităţilor, precum şi, după caz, a legislaţiei disciplinare, 
contravenţionale sau penale;

g) întocmesc rapoarte de evaluare în cazul în care, în urma evaluării, nu identifică 
elemente de încălcare a legislaţiei privind regimul declarării averii, al conflictelor de 
interese, respectiv al incompatibilităţilor;

h) aplică sancţiunile şi iau măsurile prevăzute de lege în competenţa acestora.

Art. 11. (1) Activitatea de evaluare a declaraţiei de avere, a datelor şi a informaţiilor 
privind averea existentă, precum şi a modificărilor patrimoniale intervenite existente 
în perioada exercitării funcţiilor ori demnităţilor publice, precum şi cea de evaluare a 
conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor se efectuează atât pe durata exercitării 
funcţiilor ori demnităţilor publice, cât şi în decursul a 3 ani după încetarea acestora.

(2) Activitatea ce se efectuează pe durata prevăzută la alin. (1) constă în evaluarea 
declaraţiei de avere, a datelor şi a informaţiilor privind averea existentă, precum şi a 
modificărilor patrimoniale intervenite, a conflictelor de interese sau a incompatibilităţilor, 
exclusiv pentru perioada exercitării funcţiilor sau demnităţilor publice.

Art. 12. (1) Agenţia îndeplineşte activitatea de evaluare prevăzută la art. 8 
din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane fizice sau juridice, cu respectarea 
preve derilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de 
soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002.

(2) Sesizarea din oficiu se face întruna din următoarele modalităţi:
a) pe baza unui raport de sesizare, întocmit de preşedintele Agenţiei;
b) pe baza unei note întocmite de inspectorul de integritate, aprobată de conducerea 

inspectorilor de integritate; în cazul în care aceasta respinge propunerea de sesizare 
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din oficiu, refuzul motivat se transmite preşedintelui Agenţiei, pentru a dispune fie 
începerea verificărilor, fie menţinerea propunerii.

(3) Sesizarea făcută cu reacredinţă atrage după sine răspunderea juridică a 
celui care a făcut sesizarea.

(4) Repartizarea lucrării iniţiate la sesizarea atât a oricărei persoane fizice sau 
juridice, cât şi a celei din oficiu, prevăzută la alin. (2), se face în mod aleatoriu, 
potrivit art. 9 alin. (1).

(5) Agenţia poate formula acţiune în regres în cel mult un an de la data rămânerii 
definitive a hotărârii prin care a fost obligată la plată împotriva persoanei vinovate.

(6) Agenţia asigură afişarea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese, 
prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, pe pagina de internet a Agenţiei, în termen de cel 
mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu 
excepţia localităţii unde sunt situate, a adresei instituţiei care administrează activele 
financiare, a codului numeric personal, precum şi a semnăturii. Declaraţiile de avere 
şi declaraţiile de interese se menţin pe pagina de internet a Agenţiei pe toată durata 
exercitării funcţiei sau mandatului şi 3 ani după încetarea acestuia şi se arhivează 
potrivit legii.

Secţiunea a 2‑a. Evaluarea averii

Art. 13. (1) După repartizarea aleatorie a lucrării, inspectorul de integritate 
procedează la activitatea de evaluare a declaraţiilor de avere, a datelor, a informaţiilor 
şi a modificărilor patrimoniale existente, în sensul prezentei legi, după cum urmează:

a) până la informarea persoanei care face obiectul evaluării şi invitarea acesteia 
pentru a prezenta un punct de vedere, desfăşoară proceduri administrative, prin 
raportare exclusivă la informaţii publice;

b) după informarea persoanei care face obiectul evaluării şi invitarea acesteia 
pentru a prezenta un punct de vedere, solicită persoanelor fizice sau juridice şi date 
ori informaţii care nu sunt publice.

(2) Actele întocmite de inspectorul de integritate pe baza datelor sau informaţiilor 
care nu sunt publice, solicitate persoanelor fizice sau juridice, după începerea activităţii 
de evaluare, fără ca persoana să fie invitată şi informată potrivit dispoziţiilor art. 14, 
sunt lovite de nulitate absolută.

Art. 14. (1) Dacă din activitatea de evaluare rezultă că există diferenţe semnificative, 
în sensul prevederilor art. 18, inspectorul de integritate informează despre aceasta 
persoana în cauză şi are obligaţia de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.

(2) Persoana informată şi invitată potrivit alin. (1) poate să prezinte inspectorului 
de integritate date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin 
transmiterea unui punct de vedere scris.

(3) Informarea şi invitarea se fac prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare 
de primire.

(4) Persoana care face obiectul evaluării are dreptul de a fi asistată sau reprezentată 
de avocat şi are dreptul de a prezenta orice probe, date ori informaţii pe care le 
consideră necesare.
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