Declaraţii de avere și interese

ACTE NORMATIVE
Legea nr. 176 din 1 septembrie 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 și completările ulterioare
Legea nr. 105/2020 pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și
demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea
și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte
normative
ORDINUL nr. 96 din 4 ianuarie 2021, al Președintelui ANI, pentru aprobarea Procedurii de transmitere la
distanţă a declaraţiilor de avere şi de interese, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează
Legea nr. 144 din 21 mai 2007, republicată - privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei
Naţionale de Integritate, cu modificările și completările ulterioare

Ghid de completare a declaratiilor de avere si interese
Ghid privind incompatibilitatile si conflictele de interese
FORMULARE
Formular Declarație de avere
Formular Declarație de interese
IMPORTANT: Conform Legii 105/2020 pentru completarea L 176/2010 și a Ordinului ANI nr. 96 din
04.01.2021, se va trece la digitalizarea procedurii de depunere a declarațiilor, astfel:
1) În perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2021 – declarațiile de avere și de interese vor putea fi transmise
alegând una dintre următoarele modalități:
- Varianta clasică (declarațiile vor fi transmise Agenției Naționale de Integritate de către persoana responsabilă
(PR) cu atribuții specifice în ceea ce privește declarațiile de avere și de interese de la nivelul fiecărei entități
prevăzute de Legea nr. 176/2010, în copie certificată „conform cu originalul)”;
- Varianta digitală (declarațiile vor fi completate electronic, certificate cu semnătură electronică calificată, și vor
fi remise ANI utilizând procedura de transmitere la distanță, prin intermediul unui modul care va fi pus la dispoziția
deponenților („e-DAI”), disponibil pe pagina de Internet a Agenției. În cazul în care deponentul nu deține încă o
semnătură electronică calificată, acesta poate, doar pe parcursul anului 2021, completa și transmite declarațiile
prin modulul e-DAI, semnate olograf.

2) Începând cu data de 01 ianuarie 2022 - declarațiile de avere și de interese vor
putea fi transmise exclusiv prin modulul e-DAI, certificate cu semnătură
electronică calificată.
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