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    Având în vedere că începând cu data de 1 ianuarie 2022 persoanele 

prevăzute la art. 1 alin. (1), cu excepţia celor prevăzute la art. 1 

alin. (1) pct. 39 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, cu modificările şi 

completările ulterioare, au obligaţia de a completa şi depune 

declaraţiile de avere şi de interese exclusiv în format electronic, 

certificate cu semnătură electronică calificată, acestea urmând a fi 

transmise Agenţiei Naţionale de Integritate prin mijloace electronice 

de transmitere la distanţă, 

    în considerarea imposibilităţii financiare şi tehnice de asigurare 

a unui număr suficient de certificate cu semnătură electronică 

calificată, precum şi în necesitatea reglementării unei proceduri 

unitare şi coerente care să confere claritate şi precizie normelor 

juridice cuprinse în Legea nr. 176/2010, cu modificările şi 

completările ulterioare, în contextul noii modalităţi de completare şi 

depunere a declaraţiilor de avere şi de interese prin intermediul 

instrumentelor electronice puse la dispoziţie de către Agenţia 

Naţională de Integritate, 

    în vederea asigurării continuităţii prin evitarea blocajelor ce 

pot apărea la nivelul sistemului public, în legătură cu îndeplinirea 

obligaţiilor legale referitoare la organizarea în mod unitar şi 

coerent a activităţii de depunere a declaraţiilor de avere şi de 

interese în perioada exercitării mandatelor sau a îndeplinirii 

funcţiilor publice,  

    luând în considerare necesitatea îndeplinirii obiectivului privind 

digitalizarea sectorului public pornind de la considerente realiste, 

cu acoperire în practică, situaţie care are ca finalitate reducerea 

costurilor efectuate în prezent cu colectarea, prelucrarea şi 



depozitarea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese în 

format fizic,  

    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, 

republicată, 

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 

 

    ART. I 

    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 şi 

completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

    1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  

    "ART. 2 

    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." 

 

    2. Articolul 2^1 va avea următorul cuprins:  

    "ART. 2^1 

    (1)  Până la data de 31 decembrie 2022, persoanele prevăzute la 

art. 1 alin. (1) pct. 1-38 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 e-DAI.  

    (2)  Procedura de transmitere prin e-DAI 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 e-DAI. 

    (4)  Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese depuse prin 

e-DAI au acelaşi regim cu declaraţiile depuse în format hârtie, fiind 

transmise aceloraşi persoane şi entităţi, urmând ca acestea să 

îndeplinească procedurile prevăzute de lege." 

 

    3. La articolul 3, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul 

cuprins:  

    "(2)  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. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:  

    "(2)  Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se depun 

exclusiv prin intermediul e-DAI, 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) prim-ministrul, membrii Guvernului, secretarii de stat, 

subsecretarii de stat şi asimilaţii acestora, precum şi consilierii de 

stat din aparatul de lucru al prim-ministrului - la persoana desemnată 

de secretarul general al Guvernului; 

    e) membrii Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorii, 

procurorii, asistenţii judiciari şi magistraţii-asistenţi - la 

persoana desemnată de secretarul general al Consiliului Superior al 

Magistraturii; 

    f) membrii Consiliului Naţional de Integritate, precum şi 

preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei - la persoana desemnată de 

secretarul general al Senatului; 

    g) consilierii judeţeni şi consilierii locali, primarii, precum şi 

preşedinţii de consiliu judeţean - la persoana desemnată de secretarii 

generali ai unităţilor administrativ-teritoriale 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." 

 

    5. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  

    "ART. 6 

    (1)  Persoanele responsabile cu implementarea prevederilor 

referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese au 

obligaţia să se înregistreze în această calitate pe e-DAI şi au 

următoarele atribuţii: 

    a) primesc şi înregistrează declaraţiile de avere şi declaraţiile 

de interese prin intermediul e-DAI, 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 e-DAI a 

persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) pct. 1-38;  

    c) verifică evidenţierea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor 

de interese în registre speciale, cu caracter public, accesibile prin 

e-DAI, 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. 2^1 alin. (2), trimit Agenţiei 

declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese prin e-DAI, în 

termen de cel mult 10 zile de la primirea acestora; 

    f) generează prin intermediul e-DAI, 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, solicitându-le 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." 

 

    6. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:  

    "(2)  Declaraţia de avere şi/sau declaraţia de interese 

depuse/depusă, împreună cu documentele justificative, se trimit/se 

trimite de îndată Agenţiei prin intermediul e-DAI." 

 

 

 

    ART. II 

    Termenul prevăzut de art. III din Legea nr. 105/2020 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, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 588 din 6 iulie 2020, se prorogă până la data 

de 31 decembrie 2022. 
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