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    Parlamentul României adopt ă prezenta lege.

    ART. 1
    (1) Persoanele care au calitatea de demnitar pu blic şi cele care de Ńin 
func Ńii de demnitate public ă, magistra Ńii şi cei asimila Ńi acestora, persoanele 
cu func Ńii de conducere şi de control, func Ńionarii publici din cadrul 
autorit ăŃilor şi institu Ńiilor publice sau de interes public, precum şi celelalte 
persoane care au obliga Ńia s ă- şi declare averea, potrivit legii, au obliga Ńia de 
a declara şi prezenta la conduc ătorul institu Ńiei, în termen de 30 de zile de la 
primire, bunurile pe care le-au primit cu titlu gra tuit în cadrul unor activit ăŃi 
de protocol în exercitarea mandatului sau a func Ńiei.
    (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1):
    a) medaliile, decora Ńiile, insignele, ordinele, e şarfele, colanele şi altele 
asemenea, primite în exercitarea demnit ăŃii sau a func Ńiei;
    b) obiectele de birotic ă cu o valoare de pân ă la 50 euro.
    ART. 2
    (1) Conduc ătorul autorit ăŃii, institu Ńiei publice sau al persoanei juridice 
dispune constituirea unei comisii alc ătuite din 3 persoane de specialitate din 
institu Ńie, care va evalua şi va inventaria bunurile prev ăzute la art. 1.
    (2) Comisia prev ăzut ă la alin. (1) Ńine eviden Ńa bunurilor primite de fiecare 
demnitar sau func Ńionar şi, înainte de finele anului, propune conduc ătorului 
institu Ńiei rezolvarea situa Ńiei bunului.
    (3) În cazurile în care valoarea bunurilor stab ilite de comisie este mai mare 
decât echivalentul a 200 euro, persoana care a prim it bunurile poate solicita 
păstrarea lor, pl ătind diferen Ńa de valoare. Dac ă valoarea bunurilor stabilit ă de 
comisie este sub echivalentul a 200 euro, acestea s e p ăstreaz ă de c ătre primitor.
    (4) În cazurile în care persoana care a primit bunurile nu a solicitat 
păstrarea lor, la propunerea comisiei prev ăzute la alin. (1), bunurile r ămân în 
patrimoniul institu Ńiei sau pot fi transmise cu titlu gratuit unei inst itu Ńii 
publice de profil ori vândute la licita Ńie, în condi Ńiile legii.
    (5) Veniturile ob Ńinute ca urmare a valorific ării acestor bunuri se vars ă, 
după caz, la bugetul statului, bugetele locale sau la b ugetele autorit ăŃilor, 
institu Ńiilor publice ori persoanelor juridice, potrivit mo dului de finan Ńare a 
acestora.
    ART. 3
    La sfâr şitul fiec ărui an, autorit ăŃile, institu Ńiile publice sau persoanele 
juridice public ă lista cuprinzând bunurile depuse potrivit prezente i legi şi 
destina Ńia acestora, pe pagina de Internet a persoanei juri dice respective ori în 
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Chel tuielile de publicare se 
suport ă de persoana juridic ă din care fac parte persoanele prev ăzute la art. 1.
    ART. 4
    În termen de 60 de zile de la data intr ării în vigoare a prezentei legi, 
Ministerul Finan Ńelor Publice şi Ministerul Justi Ńiei vor elabora un regulament 
de punere în aplicare a acesteia.

    Aceast ă lege a fost adoptat ă de Parlamentul României, cu respectarea 
prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitu Ńia României, republicat ă.

                        PRE ŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAłILOR
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                                 VALER DORNEANU

                             PRE ŞEDINTELE SENATULUI
                                NICOLAE V ĂCĂROIU

    Bucure şti, 16 iunie 2004.
    Nr. 251.
                                  -------------
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