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    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. 

 

    Art. 1 

    (1) Persoanele care au calitatea de demnitar public si cele care detin functii de demnitate 

publica, magistratii si cei asimilati acestora, persoanele cu functii de conducere si de control, 

functionarii publici din cadrul autoritatilor si institutiilor publice sau de interes public, 

precum si celelalte persoane care au obligatia sa-si declare averea, potrivit legii, au obligatia 

de a declara si prezenta la conducatorul institutiei, in termen de 30 de zile de la primire, 

bunurile pe care le-au primit cu titlu gratuit in cadrul unor activitati de protocol in exercitarea 

mandatului sau a functiei. 

    (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1): 

    a) medaliile, decoratiile, insignele, ordinele, esarfele, colanele si altele asemenea, primite 

in exercitarea demnitatii sau a functiei; 

    b) obiectele de birotica cu o valoare de pana la 50 euro. 

    Art. 2 

    (1) Conducatorul autoritatii, institutiei publice sau al persoanei juridice dispune 

constituirea unei comisii alcatuite din 3 persoane de specialitate din institutie, care va evalua 

si va inventaria bunurile prevazute la art. 1. 

    (2) Comisia prevazuta la alin. (1) tine evidenta bunurilor primite de fiecare demnitar sau 

functionar si, inainte de finele anului, propune conducatorului institutiei rezolvarea situatiei 

bunului. 

    (3) In cazurile in care valoarea bunurilor stabilite de comisie este mai mare decat 

echivalentul a 200 euro, persoana care a primit bunurile poate solicita pastrarea lor, platind 

diferenta de valoare. Daca valoarea bunurilor stabilita de comisie este sub echivalentul a 200 

euro, acestea se pastreaza de catre primitor. 

    (4) In cazurile in care persoana care a primit bunurile nu a solicitat pastrarea lor, la 

propunerea comisiei prevazute la alin. (1), bunurile raman in patrimoniul institutiei sau pot fi 

transmise cu titlu gratuit unei institutii publice de profil ori vandute la licitatie, in conditiile 

legii. 

    (5) Veniturile obtinute ca urmare a valorificarii acestor bunuri se varsa, dupa caz, la 

bugetul statului, bugetele locale sau la bugetele autoritatilor, institutiilor publice ori 



persoanelor juridice, potrivit modului de finantare a acestora. 

    Art. 3 

    La sfarsitul fiecarui an, autoritatile, institutiile publice sau persoanele juridice publica lista 

cuprinzand bunurile depuse potrivit prezentei legi si destinatia acestora, pe pagina de Internet 

a persoanei juridice respective ori in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a. 

Cheltuielile de publicare se suporta de persoana juridica din care fac parte persoanele 

prevazute la art. 1. 

    Art. 4 

    In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Finantelor 

Publice si Ministerul Justitiei vor elabora un regulament de punere in aplicare a acesteia. 

 

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 76 

alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata. 
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