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L E G I  ª I  D E C R E T E

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A  D E P U T A Þ I L O R S E N A T U L

L E G E
privind declararea ºi controlul averii demnitarilor,

magistraþilor, funcþionarilor publici ºi a unor persoane cu funcþii de conducere

Parlamentul  României adoptã prezenta lege.

Art. 1. Ñ Se instituie obligaþia declarãrii averii pentru
demnitari, magistraþi, funcþionari publici ºi unele persoane
cu funcþii de conducere din regiile autonome, Fondul
Proprietãþii de Stat, Banca Naþionalã a României ºi bãncile
cu capital de stat, total sau majoritar, precum ºi procedura
controlului averilor acestora în cazul în care existã dovezi
certe cã unele bunuri ori valori nu au fost dobândite în
mod licit.

CAPITOLUL I
Declararea averii

Art. 2. Ñ Preºedintele României, deputaþii, senatorii,
membrii Guvernului, secretarii ºi subsecretarii de stat, pre-
cum ºi cei asimilaþi acestora, magistraþii, consilierii judeþeni
ºi locali, primarii, funcþionarii publici care îºi desfãºoarã
activitatea în cadrul autoritãþilor publice centrale ori locale,
membrii consiliilor de administraþie ºi persoanele care deþin
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funcþii de conducere, de la directori, inclusiv, în sus, în
cadrul regiilor autonome de interes naþional sau local,
societãþilor comerciale cu capital majoritar de stat, Fondului
Proprietãþii de Stat, Bãncii Naþionale a României, bãncilor
cu capital de stat, total sau majoritar, au obligaþia sã-ºi
declare averea, în condiþiile prezentei legi.

Art. 3. Ñ (1) Declaraþia de avere se face în scris, pe
propria rãspundere, ºi cuprinde bunurile proprii, bunurile
comune ºi cele deþinute în indiviziune, precum ºi cele ale
copiilor aflaþi în întreþinere, potrivit modelului prevãzut în
anexa care face parte integrantã din prezenta lege.

(2) Declaraþia de avere se depune în termen de 15 zile
de la data numirii sau alegerii în funcþie. În situaþia funcþi-
ilor eligibile, care presupun validarea, depunerea declaraþiei
se face înaintea acesteia.

(3) În termen de 15 zile de la data intrãrii în vigoare a
prezentei legi, persoanele care exercitã funcþiile prevãzute
la art. 2 vor depune declaraþia de avere.

Art. 4. Ñ (1) Preºedintele României depune declaraþia
de avere la preºedintele Curþii Constituþionale.

(2) Preºedinþii Camerelor Parlamentului ºi primul-ministru
depun declaraþia de avere la Preºedintele României.

(3) Deputaþii ºi senatorii depun declaraþia de avere la
preºedintele Camerei din care fac parte.

(4) Membrii Guvernului depun declaraþia de avere la pri-
mul-ministru.

(5) Funcþionarii publici ºi persoanele cu funcþii de con-
ducere prevãzute la art. 2 depun declaraþia de avere la
autoritatea publicã sau, dupã caz, la persoana care, potrivit
Constituþiei sau legii, a emis actul de numire în funcþie.

(6) Consilierii judeþeni ºi locali, precum ºi primarii depun
declaraþia de avere la prefecþi.

(7) Autoritatea publicã sau persoana îndreptãþitã sã pri-
meascã ºi sã pãstreze declaraþia de avere va elibera depu-
nãtorului o dovadã de primire.

Art. 5. Ñ (1) Declaraþia de avere reprezintã un act per-
sonal ºi irevocabil.

(2) Declaraþia de avere este confidenþialã ºi nu poate fi
consultatã decât în cazurile ºi în condiþiile prevãzute de
lege.

Art. 6. Ñ (1) Persoanele menþionate la art. 2 au obliga-
þia ca, la încheierea mandatului sau la încetarea activitãþii,
sã depunã o nouã declaraþie cu privire la averea pe care o
deþin la acea datã.

(2) Declaraþia prevãzutã la alin. (1) va cuprinde ºi actele
de înstrãinare cu titlu oneros sau gratuit, fãcute în timpul
exercitãrii mandatului sau al îndeplinirii funcþiei, a bunurilor
de valoare cuprinse în declaraþie.

(3) Persoanele prevãzute la art. 4 alin. (5) au obligaþia
sã actualizeze declaraþia din 4 în 4 ani.

(4) Nedepunerea declaraþiei din motive imputabile, în
termen de 15 zile de la încetarea activitãþii, conduce la
declanºarea din oficiu a procedurii de control.

CAPITOLUL II
Controlul averilor

Art. 7. Ñ În cazul în care între averea declaratã la data
învestirii sau numirii în funcþie a persoanelor prevãzute la
art. 2 ºi cea dobânditã pe parcursul exercitãrii funcþiei se
constatã diferenþe vãdite ºi existã dovezi certe cã unele
bunuri ori valori nu puteau fi dobândite din veniturile legale
realizate de persoana în cauzã sau pe alte cãi licite, ave-
rea este supusã controlului, în condiþiile prezentei legi.

A. 

 

Comisia de cercetare
Art. 8. Ñ (1) Pe lângã fiecare curte de apel va func-

þiona o comisie de cercetare a averilor, formatã din:

Ñ doi judecãtori de la curtea de apel, desemnaþi de
preºedintele acesteia, dintre care unul în calitate de pre-
ºedinte;

Ñ un procuror de la parchetul care funcþioneazã pe
lângã curtea de apel, desemnat de primul-procuror al aces-
tui parchet.

(2) Preºedintele ºi membrii comisiei de cercetare sunt
desemnaþi pe o perioadã de 3 ani. Pe aceeaºi perioadã ºi
de cãtre aceleaºi persoane vor fi desemnaþi ºi trei
supleanþi, care vor înlocui pe titulari în cazul în care aceºtia,
din motive legale, nu vor putea lua parte la lucrãrile comi-
siei de cercetare.

(3) Comisia de cercetare are un secretar desemnat de
preºedintele curþii de apel dintre grefierii acestei instanþe.

Art. 9. Ñ (1) Comisia de cercetare va începe acþiunea
de control de îndatã ce este sesizatã cu o cerere de cer-
cetare.

(2) Cererea de cercetare poate fi fãcutã de cãtre:
a) primul-procuror al parchetului de pe lângã curtea de

apel sau conducãtorul autoritãþii publice la care a funcþionat
ori funcþioneazã cel a cãrui avere este supusã cercetãrii;

b) persoanele care ocupã funcþiile sau demnitãþile
publice prevãzute la art. 2 ºi cãrora li s-au adus imputãri
publice cu privire la provenienþa averii pe care o deþin.

(3) Persoanele prevãzute la alin. (2) lit. a) pot fi sesi-
zate de cãtre orice cetãþean care are cunoºtinþã ºi care
furnizeazã indicii certe cã o persoanã dintre cele prevãzute
la art. 2 a dobândit bunuri de valoare pe care nu le-ar fi
putut dobândi din veniturile legale realizate de persoanele
în cauzã sau pe alte cãi licite.

(4) Cererile de cercetare se adreseazã comisiei de cer-
cetare de pe lângã curtea de apel în raza cãreia domici-
liazã persoana a cãrei avere este supusã controlului.

(5) Sesizãrile anonime nu pot conduce la declanºarea
acþiunii de control al averii.

Art. 10. Ñ Dacã persoana a cãrei avere este supusã
controlului este cãsãtoritã, controlul se extinde ºi asupra
averii ºi veniturilor dobândite de celãlalt soþ. Sunt supuse
controlului ºi bunurile de valoare ce fac obiectul declarãrii,
realizate prin persoane interpuse sau transmise cu titlu
oneros cãtre ascendenþi, descendenþi, fraþi, surori ºi afinii
de acelaºi grad, precum ºi cele transmise cu titlu gratuit
cãtre orice persoanã.

Art. 11. Ñ Cererea de cercetare va indica, în mod obli-
gatoriu, dovezile pe care se întemeiazã ºi sursele de unde
acestea pot fi solicitate sau va fi însoþitã de acte dovedi-
toare.

Art. 12. Ñ (1) Actele ºi lucrãrile comisiei de cercetare
nu sunt publice. Persoana în cauzã poate lua cunoºtinþã
de actele ºi lucrãrile dosarului ºi poate fi asistatã de
avocat.

(2) Preºedintele dispune citarea de urgenþã, în faþa
comisiei de cercetare, a persoanei care a fãcut cererea de
cercetare sau a reprezentantului acesteia, precum ºi a celui
a cãrui avere este supusã cercetãrii ºi a soþului sau soþiei,
dupã caz, pentru a fi ascultaþi. Comisia de cercetare poate
cita orice persoanã care ar putea da relaþii utile pentru
lãmurirea provenienþei bunurilor celui cercetat ºi poate soli-
cita autoritãþilor publice sau oricãrei alte persoane juridice
informaþii necesare pentru soluþionarea cauzei. Cei care, în
perioada supusã controlului, au dobândit bunuri de la per-
soana în cauzã vor fi ascultaþi în mod obligatoriu.

(3) Comisia de cercetare poate efectua cercetãri locale
sau poate dispune efectuarea unei expertize pentru lãmuri-
rea cauzei.

(4) Cercetãrile efectuate de alte persoane decât mem-
brii comisiei de cercetare sunt nule.



Art. 13. Ñ (1) Cei citaþi în faþa comisiei de cercetare
vor fi ascultaþi pe rând ºi vor prezenta dovezile care au
stat la baza cererii de cercetare. Persoana a cãrei avere
este supusã cercetãrii va putea produce în faþa comisiei
probe în apãrare sau va putea solicita administrarea aces-
tora de cãtre comisie ºi, dacã considerã necesar, poate
depune o declaraþie în care va arãta veniturile realizate ºi
modul dobândirii averii.

(2) Comisia de cercetare poate dispune mãsuri asigura-
torii prin care sã împiedice înstrãinarea bunurilor ce aparþin
persoanei a cãrei avere este supusã controlului, precum ºi
a celor aparþinând persoanelor prevãzute la art. 10, dacã
din probele administrate rezultã cã aceste mãsuri sunt
necesare.

(3) Mãsura de indisponibilizare poate fi totalã sau par-
þialã ºi poate fi luatã ºi în cazul depozitelor ºi certificatelor
bancare sau C.E.C.

(4) Mãsurile prevãzute la alin. (2) înceteazã la data
rãmânerii definitive a ordonanþei de clasare.

Art. 14. Ñ (1) Comisia de cercetare hotãrãºte cu
majoritate de voturi, în cel mult 3 luni de la data sesizã-
rii, pronunþând o ordonanþã motivatã, prin care poate
dispune:

a) trimiterea cauzei spre soluþionare curþii de apel în
raza cãreia domiciliazã persoana a cãrei avere este supusã
controlului, dacã constatã, pe baza probelor administrate,
cã dobândirea unei cote-pãrþi din aceasta sau a anumitor
bunuri determinate nu are caracter licit;

b) clasarea cauzei, când constatã cã provenienþa bunu-
rilor este justificatã;

c) suspendarea cercetãrii ºi trimiterea cauzei parchetului
competent, dacã în legãturã cu bunurile a cãror prove-
nienþã este nejustificatã rezultã sãvârºirea unei infracþiuni.

(2) Ordonanþa de clasare se comunicã pãrþilor ºi par-
chetului de pe lângã curtea de apel, în raza cãreia funcþio-
neazã comisia.

Art. 15. Ñ Controlul se reia de cãtre comisia de cerce-
tare, dacã:

a) dupã clasarea cauzei apar elemente noi care pot
conduce la o soluþie contrarã;

b) organul de urmãrire penalã, dupã efectuarea cercetã-
rilor, în situaþia prevãzutã la art. 14 alin. (1) lit. c), nu sesi-
zeazã instanþa penalã.

B. Instanþa de judecatã
Art. 16. Ñ (1) Preºedintele curþii de apel sau preºedin-

tele secþiei, primind dosarul, fixeazã termen de judecatã ºi
dispune citarea tuturor pãrþilor care au fost chemate la
comisia de cercetare. Statul, prin Ministerul Finanþelor, va
fi întotdeauna citat în instanþã. Participarea procurorului
este obligatorie.

(2) Judecãtorii ºi procurorul care au fãcut parte din
comisia de cercetare nu pot participa la judecatã.

Art. 17. Ñ (1) Judecarea cauzei se face pornind de la
probele administrate în faþa comisiei de cercetare. La prima
zi de înfãþiºare, pãrþile pot solicita probe noi ºi curtea de
apel va putea dispune încuviinþarea acestora, acordând un
nou termen.

(2) Pânã la soluþionarea definitivã a cauzei, instanþa de
judecatã poate dispune indisponibilizarea bunurilor, dacã
aceastã mãsurã nu a fost luatã în condiþiile art. 13.

Art. 18. Ñ (1) Dacã se constatã cã dobândirea unor
bunuri anume determinate sau a unei cote-pãrþi dintr-un
bun nu este justificatã, curtea de apel va hotãrî fie confis-
carea bunurilor sau a cotei-pãrþi nejustificate, fie plata unei
sume de bani, egalã cu valoarea bunului, stabilitã de
instanþã pe bazã de expertizã. În cazul obligãrii la plata

contravalorii bunului, instanþa va stabili ºi termenul de
platã.

(2) Dacã în legãturã cu bunurile a cãror provenienþã
este nejustificatã rezultã sãvârºirea unei infracþiuni, instanþa
trimite dosarul la parchetul competent, pentru a analiza
dacã este cazul sã punã în miºcare acþiunea penalã.

(3) În cazul în care se constatã cã provenienþa bunurilor
este justificatã, instanþa hotãrãºte închiderea dosarului.

C. Cãi de atac
Art. 19. Ñ (1) Împotriva ordonanþei de clasare a comi-

siei de cercetare, pãrþile interesate, Ministerul Finanþelor ºi
procurorul pot face recurs la Curtea Supremã de Justiþie,
în termen de 10 zile de la comunicare.

(2) Ordonanþa de trimitere a cauzei spre soluþionare
instanþei nu poate fi atacatã cu recurs decât o datã cu
sentinþa pronunþatã asupra fondului.

Art. 20. Ñ Sentinþele curþii de apel pot fi atacate cu
recurs de cãtre pãrþile interesate, Ministerul Finanþelor ºi
procuror, în termen de 15 zile de la comunicare, la Curtea
Supremã de Justiþie.

CAPITOLUL III
Proceduri speciale

Art. 21. Ñ (1) Cercetarea averii Preºedintelui României,
a deputaþilor, senatorilor, membrilor Guvernului, secretarului
general al Guvernului, conducãtorilor organelor centrale
numiþi de preºedinte, de Parlament sau de primul-ministru,
a judecãtorilor Curþii Constituþionale, consilierilor de conturi,
membrilor Colegiului jurisdicþional al Curþii de Conturi ºi
procurorilor financiari de pe lângã aceasta, a magistraþilor
de la Curtea Supremã de Justiþie ºi de la Parchetul
General de pe lângã aceasta, precum ºi de la curþile de
apel ºi de la parchetele de pe lângã acestea, aflaþi în
funcþie, se face de cãtre o comisie specialã formatã din:

Ñ doi judecãtori de la Curtea Supremã de Justiþie,
desemnaþi de preºedintele acestei curþi, dintre care unul în
calitate de preºedinte;

Ñ un procuror din Parchetul General de pe lângã
Curtea Supremã de Justiþie, desemnat de procurorul
general.

(2) Preºedintele ºi membrii comisiei sunt desemnaþi pe
o perioadã de 3 ani. Pe aceeaºi perioadã ºi de cãtre ace-
leaºi persoane vor fi desemnaþi ºi trei supleanþi.

(3) Comisia are un secretar desemnat de preºedintele
Curþii Supreme de Justiþie dintre magistraþii-asistenþi.

Art. 22. Ñ Cererea de cercetare poate fi fãcutã de cãtre:
a) ministrul justiþiei sau procurorul general;
b) persoanele prevãzute la art. 21 alin. (1), în cazul în

care averea lor a format obiectul unor imputãri publice.
Art. 23. Ñ Comisia va proceda la cercetarea averii per-

soanelor în cauzã, de îndatã ce va fi sesizatã potrivit dis-
poziþiilor prevãzute la art. 9Ñ15.

Art. 24. Ñ (1) Cauzele privind persoanele prevãzute la
art. 21 alin. (1) se judecã la Curtea Supremã de Justiþie,
în complet format din trei judecãtori desemnaþi de pre-
ºedintele acestei curþi.

(2) Recursurile se judecã în complet format din nouã
judecãtori.

(3) Dispoziþiile art. 16Ñ20 se aplicã în mod corespunzãtor.
Art. 25. Ñ Averea Preºedintelui României va putea fi

cercetatã numai dupã încetarea exercitãrii mandatului, iar
pe durata acestuia, numai la solicitarea sa sau pe baza
hotãrârii Parlamentului României, adoptatã cu votul majori-
tãþii deputaþilor ºi senatorilor. În acest ultim caz,
Preºedintele României poate da Parlamentului explicaþii cu
privire la faptele ce i se imputã.
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CAPITOLUL IV
Dispoziþii finale

Art. 26. Ñ (1) Dispozitivul hotãrârii judecãtoreºti, rãmasã
irevocabilã, prin care se constatã provenienþa ilicitã a unor
bunuri, se comunicã organului fiscal de la domiciliul persoa-
nei a cãrei avere a fost cercetatã, în vederea executãrii.

(2) Bunurile confiscate se vor valorifica prin vânzare la
licitaþie, sumele obþinute fãcându-se venit la bugetul de
stat. Preþul de pornire a licitaþiei nu poate fi mai mic decât
valoarea bunului, stabilitã de instanþã pe bazã de expertizã.

(3) Vânzarea bunurilor ºi încasarea debitelor stabilite în
condiþiile prezentei legi se efectueazã de cãtre organele fis-
cale, în conformitate cu dispoziþiile legale referitoare la exe-
cutarea silitã împotriva persoanelor fizice pentru neachitarea
creanþelor bãneºti datorate statului.

(4) Cheltuielile fãcute pentru depozitarea, conservarea ºi
valorificarea bunurilor confiscate se scad din sumele obþi-
nute din vânzarea acestora.

Art. 27. Ñ În cazul în care bunurile confiscate sunt
obiecte din metale rare sau pietre preþioase, titluri de
valoare, mijloace de platã strãine, obiecte de artã, colecþii
de valoare ºi obiecte de muzeu, acestea se depun la
Banca Naþionalã a României sau, dupã caz, la Ministerul
Culturii, în vederea valorificãrii prin vânzare la licitaþie.

Art. 28. Ñ (1) Procedura de cercetare ºi de judecare a
provenienþei bunurilor, începutã asupra unei persoane, con-
tinuã ºi împotriva moºtenitorilor acesteia.

(2) Cercetarea poate fi pornitã ºi direct împotriva moºte-
nitorilor, dar numai în termen de 3 ani de la data deschi-
derii succesiunii. Moºtenitorii rãspund numai în limita valorii
activului succesoral.

(3) Cererea de cercetare a averii unei persoane, care a
deþinut o demnitate sau o funcþie publicã dintre cele prevã-
zute în prezenta lege, poate fi fãcutã în termen de cel mult
5 ani de la data încheierii mandatului sau a eliberãrii din
funcþie.

Art. 29. Ñ Toate actele de procedurã în aceastã mate-
rie sunt scutite de orice taxã de timbru, iar în cazul valori-
ficãrii bunurilor prin vânzare la licitaþie, nu se percepe taxa
pe valoarea adãugatã.

Art. 30. Ñ Sumele necesare pentru efectuarea experti-
zelor dispuse din oficiu se avanseazã dintr-un fond prevã-
zut în bugetul Ministerului Justiþiei, în cazul clasãrii cauzei
ele suportându-se din bugetul de stat.

Art. 31. Ñ Dispoziþiile prezentei legi se întregesc cu
prevederile Codului de procedurã civilã ºi cu cele privind
executarea creanþelor bugetare.

Art. 32. Ñ Ordonanþa de clasare a comisiei de cerce-
tare sau, dupã caz, hotãrârea instanþei de judecatã irevo-
cabilã, prin care se constatã cã provenienþa bunurilor este
justificatã, va fi publicatã în Monitorul Oficial al României.

Art. 33. Ñ (1) Persoana a cãrei avere a fost declaratã,
în total sau în parte, nejustificatã, printr-o hotãrâre judecãto-

reascã irevocabilã, va fi destituitã sau revocatã, dupã caz,
din funcþia pe care o deþine.

(2) Deputatul sau senatorul a cãrui avere a fost decla-
ratã nejustificatã, printr-o hotãrâre judecãtoreascã irevoca-
bilã, este considerat incompatibil.

Art. 34. Ñ În sensul prezentei legi, 

 

funcþionar public este
persoana numitã sau aleasã într-o funcþie publicã, cu
caracter de permanenþã, în serviciul unei autoritãþi publice
centrale sau locale ori într-o instituþie publicã subordonatã
acesteia. Funcþionari publici pot fi ºi în cadrul regiilor auto-
nome.

Art. 35. Ñ (1) Fapta aceluia care, în sesizarea adresatã
persoanelor prevãzute la art. 9 alin. (2) lit. a) ºi la art. 22
lit. a), face afirmaþii mincinoase cu privire la caracterul ilicit
al provenienþei bunurilor unei persoane fizice ce ocupã una
dintre funcþiile prevãzute la art. 2, constituie infracþiune ºi
se pedepseºte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

(2) Producerea ori ticluirea de probe mincinoase cu pri-
vire la caracterul ilicit al provenienþei bunurilor unei per-
soane ce ocupã una dintre funcþiile publice prevãzute la
art. 2 se pedepseºte cu închisoare de la un an la 5 ani.

Art. 36. Ñ Fapta persoanelor prevãzute la art. 2, de a
face declaraþii de avere care nu corespund adevãrului, con-
stituie infracþiunea de fals în declaraþii ºi se pedepseºte
potrivit Codului penal.

Art. 37. Ñ Fapta persoanei care primeºte, pãstreazã
sau deþine declaraþiile de avere prevãzute de prezenta
lege, de a publica sau de a divulga, în orice alt mod, în
tot sau în parte, conþinutul acestora, constituie infracþiune ºi
se pedepseºte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Art. 38. Ñ Persoanele prevãzute la art. 2, care au ocu-
pat posturi publice similare dupã 1 ianuarie 1990, având,
potrivit reglementãrilor legale în vigoare, obligaþia declarãrii
averii, pot fi supuse controlului averilor, potrivit procedurii
stabilite prin prezenta lege, dacã sunt dovezi certe cã
unele bunuri ºi valori ale acestora nu au fost dobândite în
mod licit.

Art. 39. Ñ Magistraþii care fac parte din comisiile prevã-
zute la art. 8 ºi 21, precum ºi grefierii care efectueazã
lucrãrile pentru aceste comisii beneficiazã de indemnizaþia
prevãzutã la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 50/1996 privind
salarizarea ºi alte drepturi ale personalului din organele
autoritãþii judecãtoreºti.

Art. 40. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentei legi se
abrogã Legea nr. 18/1968 privind controlul provenienþei
unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost
dobândite în mod licit, dispoziþiile art. 68 alin. (3) din Legea
nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaþilor ºi a
Senatului, art. 69 din Legea privatizãrii societãþilor comer-
ciale nr. 58/1991 ºi Hotãrârea Guvernului nr. 473/1993 pri-
vind declararea averilor de cãtre funcþionarii publici din
cadrul autoritãþilor puterii executive, precum ºi orice alte
dispoziþii contrare.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 18 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (1) din Constituþia României.

PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

ADRIAN NÃSTASE

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 2 octombrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din
Constituþia României.

p. PREªEDINTELE SENATULUI

VALER SUIAN

Bucureºti, 16 octombrie 1996.
Nr. 115.



ANEXÃ
D E C L A R A Þ I E

Subsemnatul ........................................................, având funcþia de ..............................................
........................................ la ............................................................, declar, pe propria rãspundere, cã
împreunã cu familia*) am urmãtoarea avere:

I. Imobile**):
1. Terenuri agricole Ñ total ....................................... ha,

din care***): ...............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

2. Clãdiri:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
2.1. Locuinþe: Nr. Suprafaþa Valoarea de 

construitã impozitare
_________________________________________________________

Ñ apartament ............................ ............................... ....................................
Ñ vilã ............................ ............................... ....................................
Ñ casã de odihnã ............................ ............................... ....................................
Ñ alte locuinþe ............................ ............................... ....................................

2.2. Spaþii comerciale x ............................... ....................................
2.3. Spaþii de producþie x ............................... ....................................

II. Efective de animale ºi pãsãri:
Dacã depãºesc 30 de capete la animale mari ºi 1.000 de capete la pãsãri.
Se vor trece separat cabalinele de curse ºi animalele cu blanã preþioasã.

III. Activitãþi comerciale ºi alte activitãþi cu scop lucrativ:
1. Societãþi comerciale unde este asociat unic****):
Ñ denumirea ºi capitalul social (pentru fiecare)

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
2. Participãri (acþiuni, pãrþi sociale) în societãþile comerciale:
Ñ denumirea societãþii comerciale ºi valoarea acþiunilor sau a pãrþilor sociale****): .................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
3. Alte activitãþi cu scop lucrativ:
Ñ denumirea ºi profitul net anual

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

IV. Bunuri mobile:
1. Colecþii sau obiecte de artã cu valoare deosebitã (opere de artã plasticã, mobilier de artã,

antichitãþi etc.):
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

2. Colecþii numismatice, filatelice, de artã popularã etc.:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

3. Depozite în valutã în strãinãtate, în echivalent a cel puþin 10.000.000 lei: ...........................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

4. Depuneri la C.E.C., bãnci comerciale, fonduri de investiþii de peste 10.000.000 lei:
Ñ în lei ............................................................................................................................................
Ñ în valutã ......................................................................................................................................

****) Prin familie, în sensul prezentei declaraþii, se înþelege soþul, soþia ºi copiii în întreþinere.
****) Dacã se aflã în indiviziune, se va arãta cota-parte.
****) Pe principalele categorii (arabil, vii, livezi, teren pentru construcþii etc.).
****) Inclusiv la firme din alte þãri.
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5. Creanþe cu o valoare de peste 10.000.000 lei: ........................................................................
.....................................................................................................................................................................

6. Autovehicule, autoturisme, tractoare, maºini agricole, ºalupe, iahturi etc. (marca, anul de
fabricaþie), buc.: ..........................................................................................................................................

7. Obiecte ºi bijuterii din aur, argint, platinã ºi pietre preþioase, cu valoare de peste
1.000.000 lei fiecare sau cântãrind în total peste 100 grame:..............................................................

8. Alte bunuri (stupi de albine, peste 20), aparaturã electronicã cu o valoare de peste
5.000.000 lei fiecare:..................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Prezenta declaraþie constituie act public ºi rãspund, conform legii penale, pentru inexactitatea
sau caracterul incomplet al datelor.

Data Semnãtura
.................................. ....................................

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
pentru promulgarea Legii

privind declararea ºi controlul averii demnitarilor,
magistraþilor, funcþionarilor publici ºi a unor persoane

cu funcþii de conducere

În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,

Preºedintele  României d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind declararea ºi controlul
averii demnitarilor, magistraþilor, funcþionarilor publici ºi a unor persoane cu
funcþii de conducere ºi se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al
României.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

Bucureºti, 14 octombrie 1996.
Nr. 501.

«

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
privind conferirea medaliei �Crucea comemorativã

a celui de-al doilea rãzboi mondial, 1941Ð1945Ò
În temeiul art. 94 lit. a) din Constituþia României ºi al prevederilor

Legii nr. 68/1994 privind înfiinþarea medaliei �Crucea comemorativã a celui
de-al doilea rãzboi mondial, 1941Ð1945,

având în vedere propunerile ministrului apãrãrii naþionale,

Preºedintele  României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Pentru serviciile militare aduse statului român în timpul

celui de-al doilea rãzboi mondial, se conferã medalia �Crucea comemorativã
a celui de-al doilea rãzboi mondial, 1941Ð1945Ò persoanelor prevãzute în
anexa*) la prezentul decret.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VÃCÃROIU

Bucureºti, 26 septembrie 1996.
Nr. 486.

*) Anexa se publicã ulterior.
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H O T Ã R Â R I  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I
GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ã R Â R E  
privind asigurarea ºi creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamnãÐiarnã,

destinate localitãþilor izolate din Delta Dunãrii

Guvernul  României h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ În vederea constituirii stocurilor de aprovizio-
nare pentru perioada de toamnãÐiarnã, destinate localitãþilor
izolate din Delta Dunãrii, se acordã credite cu dobândã
bonificatã, în limita sumei de 1.500 milioane lei, pentru pro-
dusele prevãzute în anexã.

Art. 2. Ñ Creditele pentru aceste produse se acordã,
de cãtre unitãþile bãncilor comerciale, agenþilor economici
specializaþi care aprovizioneazã localitãþile din Delta Dunãrii,
pentru perioada octombrie 1996Ðmartie 1997.

Art. 3. Ñ (1) Pentru creditele care se acordã agenþilor
economici prevãzuþi la art. 2, aceºtia vor suporta o dobândã
de 15% pe an, diferenþa dintre dobânda bancarã practicatã
de bãncile comerciale ºi cea suportatã de beneficiarii de
credite acoperindu-se din bugetul propriu al Consiliului
Judeþean Tulcea.

(2) În vederea acoperirii diferenþelor de dobândã pe
anul 1996 la creditele contractate de agenþii economici, se
majoreazã sumele defalcate din impozitul pe salarii pentru
judeþul Tulcea, din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia
Guvernului, cu suma de 150 milioane lei.

(3) Consiliul Judeþean Tulcea va acoperi în anul 1996,
în limita sumei de 150 milioane lei, diferenþele de dobândã,
sucursalelor bãncilor comerciale, pe baza documentelor jus-
tificative întocmite ºi prezentate de acestea, potrivit con-
venþiei încheiate în acest scop.

Fondurile neutilizate la finele anului 1996 din aceastã
sumã vor fi restituite la bugetul de stat.

(4) În anul 1997, fondurile necesare acoperirii diferenþe-
lor de dobândã pentru creditele contractate de agenþii eco-
nomici prevãzuþi la art. 2 se cuprind în bugetul propriu al
Consiliului Judeþean Tulcea.

Art. 4. Ñ (1) Rambursarea creditelor ºi plata dobânzilor
cãtre unitãþile bãncilor comerciale se vor face pe bazã de
grafice corelate cu perioadele de valorificare a stocurilor,
dar nu mai târziu de 31 martie 1997.

(2) În cazul nerespectãrii termenelor de rambursare a
creditelor prevãzute în grafice, creditele respective nu vor
mai beneficia de bonificarea dobânzii dupã termenul sca-
dent pentru rambursarea acestora.

Art. 5. Ñ Consiliul Judeþean Tulcea, cu sprijinul
Prefecturii Judeþului Tulcea, va lua mãsuri pentru desem-
narea agenþilor economici prevãzuþi la art. 2, nominalizarea
localitãþilor beneficiare ºi repartizarea pe localitãþi a stocuri-
lor de produse prevãzute în anexã, în raport cu numãrul
populaþiei ºi va aviza solicitãrile de credite ale agenþilor
economici respectivi.

Art. 6. Ñ Ministerul Finanþelor va introduce modificãrile
corespunzãtoare în volumul ºi în structura bugetului de stat
pe anul 1996.

Art. 7. Ñ Anexa face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VÃCÃROIU

Contrasemneazã:
Ministrul comerþului,
Ioan Dan Popescu

p. Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Nicolae Constantinescu,

secretar de stat
Secretar de stat,

ºeful Departamentului pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã

Bucureºti, 17 octombrie 1996.
Nr. 992.

ANEXÃ

L I S T A

produselor destinate aprovizionãrii pe perioada de toamnã-iarnã a localitãþilor izolate din Delta Dunãrii, 
pentru care se acordã credite cu dobândã bonificatã

I. Produse agroalimentare indigene

1. Fãinã
2. Mãlai
3. Orez
4. Arpacaº
5. Paste fãinoase
6. Biscuiþi
7. Zahãr
8. Produse zaharoase

9. Ulei
10. Margarinã
11. Lapte praf ºi produse din lapte
12. Carne ºi preparate din carne
13. Conserve ºi semiconserve din carne
14. Conserve din legume ºi fructe
15. Oþet
16. Sare
17. Ouã
18. Tutun Ñ þigãri
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19. Chibrituri
20. Apã mineralã
21. Cartofi
22. Legume Ñ fructe.

II. Produse industriale

1. Textile Ñ încãlþãminte Ñ confecþii

2. Mãrfuri metalo-chimice
3. Geam tras
4. Lemne de foc
5. Petrol lampant
6. Gaze lichefiate (încãrcãturã)
7. Rechizite ºcolare.

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ã R Â R E
pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului nr. 20/1996 pentru stabilirea normelor

metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaþiei juridice 
a unor imobile cu destinaþia de locuinþe, trecute în proprietatea statului

Guvernul  României h o t ã r ã º t e :

Articol unic. Ñ Articolele 27 ºi 28 din Normele metodo-
logice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglemen-
tarea situaþiei juridice a unor imobile cu destinaþia de
locuinþe, trecute în proprietatea statului, aprobate prin
Hotãrârea Guvernului nr. 20 din 17 ianuarie 1996, se
modificã dupã cum urmeazã:

(1) �Art. 27. Ñ Pentru stabilirea valorii despãgubirilor
care se acordã foºtilor proprietari ºi moºtenitorilor acestora
pentru apartamentele nerestituite în naturã, a valorii aparta-
mentelor care se restituie în naturã, precum ºi pentru sta-
bilirea preþului de vânzare, dupã caz, nivelul preþurilor la
data de 1 ianuarie 1990, determinat potrivit prezentelor
norme metodologice, se înmulþeºte cu coeficientul de actu-
alizare în funcþie de creºterea veniturilor salariale medii
nete pe economie din ultima lunã a trimestrului anterior

plãþii despãgubirii sau cumpãrãrii locuinþei, faþã de cele rea-
lizate în lunile ianuarie 1990 ºi februarie 1992.

(2) Corespunzãtor modificãrilor art. 27 se vor modifica
ºi cap. VIII ºi IX din anexa nr. 1 ºi cap. VI ºi IX din
anexa nr. 2 la normele metodologice.

(3) �Art. 28. Ñ Comisia Naþionalã pentru Statisticã, pânã
cel mai târziu în a 23-a zi a lunii urmãtoare ultimei luni a
trimestrului expirat, va da publicitãþii coeficienþii de creºtere
a veniturilor salariale medii nete pe economie din ultima
lunã a trimestrului expirat faþã de lunile ianuarie 1990 ºi
februarie 1992.

Coeficienþii publicaþi de Comisia Naþionalã pentru
Statisticã se vor utiliza pânã la publicarea în trimestrul
urmãtor a noilor coeficienþi.Ò

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU

Contrasemneazã:
Ministru de stat,

ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat,

ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,

Octav Cozmâncã
Ministrul justiþiei,

Ion Predescu
Preºedintele Comisiei Naþionale

pentru Statisticã, 
Alexandru Radocea

Bucureºti, 22 octombrie 1996.
Nr. 1.011.
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