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EVIDENŢA ∗ 
bunurilor primite cu titlu gratuit  

de către deputaţi cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului în legislatura 2004-2008  
 
Anul 2006 

N
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. 

Primitorul  bunului Bunul primit De la cine a fost primit 
bunul 
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Valoare 
Destinaţia 

finală a 
bunului 

                                                            
∗ Această evidenţă este asigurată de către Comisia de Evaluare şi inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit, constituită prin Hotărârea Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor nr. 6/30.08.2004. 
Comisia a fost constituită având în vedere dispoziţiile art. 2 din Legea 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a 
funcţiei. 
Comisia are următoarele atribuţii: ▪ înregistrează şi ţine evidenţa statistică, cantitativă şi valorică a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei;             
▪ evaluează şi inventariază bunurile; ▪ restituie primitorului bunurile a căror valoare este sub 200 de euro; ▪ aprobă păstrarea de către primitor a bunurilor cu o valoarea mai mare de 200 de euro, cu condiţia achitării de 
către acesta a diferenţei de preţ; ▪ ia măsuri pentru publicarea listei cuprinzând bunurile depuse şi destinaţia acestora, în condiţiile legii. 
Evaluarea bunurilor depuse la comisie se face avându-se în vedere, de regulă, preţul pieţei. Pentru evaluare se pot consulta experţi în domeniu, selectaţi în condiţiile legii. 
 

1. Ştefan Glăvan  
Preşedintele Comisiei de 
Politică Externă 

Carte „Obiceiuri şi tradiţii 
din Kazakhstan” 

Domnul Serik 
Abdrakhmanov, 
Preşedintele delegaţiei 
Comisiei pentru afaceri 
internaţionale, apărare şi 
securitate din Republica 
Kazakhstan  

1 15 euro Restituit 

2. Ştefan Glăvan  
Preşedintele Comisiei de 
Politică Externă 

Obiect naţional lucrat 
manual, compartimentat 
(stil buzunar) folosit la 
transport - depozitare 

Domnul Serik 
Abdrakhmanov, 
Preşedintele delegaţiei 
Comisiei pentru afaceri 
internaţionale, apărare şi 
securitate din Republica 
Kazakhstan 

1 50 euro Restituit 

3. Ştefan Glăvan  
Preşedintele Comisiei de 
Politică Externă 

Platou emailat cu 
ornamente florale  în 
nuanţe  de albastru şi bleu 
cu diametrul 30 cm, în 
cutie catifea albastră. 

Domnul Ahmad 
Rasoulinejad, preşedintele 
Delegaţiei Grupului de 
prietenie cu România din 
republica Islamică Iran 

1 20 euro Restituit  
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4.  Ştefan Glăvan  
Preşedintele Comisiei de 
Politică Externă 

Pictura manuală pe piele 
reprezentându-l pe 
Chinggis Khaan, prinsă de 
o ramă din lemn cu şireturi 
din piele. 

 

Domnul Badamdorj 
Batkhishig, ambasadorul 
Mongoliei la Sofia 

1 30 euro Restituit 

5. Ştefan Glăvan  
Preşedintele Comisiei de 
Politică Externă 

Obiect pătrat din sticlă 
(asemănător cu o 
farfuriuţa) cu latura de 10 
cm,  reprezentând în colţul 
din dreapta sus un cal  
negru, iar in rest bule de 
aer maro 

 
 

Domnul Branko Marinic, 
preşedintele Grupului 
parlamentar de prietenie cu 
România din Adunarea 
Naţională a Republicii 
Slovenia. 

1 15 euro Restituit 

6. Bogdan Olteanu 
Preşedintele Camerei 
Deputaţilor 

Tablou ulei pe pânză 
întinsă pe suport de lemn, 
semnat stânga jos cu verde 
deschis, Sun Adolfo. Tema: 
peisaj cu 9 personaje. 
Dimensiuni: fără ramă 61,5 
cm x 92 cm, cu ramă (lemn 
cu baghetă din lemn 
galben) 75,5 cm x 105,5 
cm 
 
 
 

Domnul Jose C. De Venecia 
Jr., Preşedintele Camerei 
Reprezentanţilor a 
Congresului Republicii 
Filipine (26 aprilie - 1 mai 
2006) 

1 150 euro Restituit 
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7. Lucian Bolcaş 
Vicepreşedinte al Camerei 
Deputaţilor 

Tablou ulei pe pânză 
întinsă pe suport de lemn, 
semnat dreapta jos cu 
albastru de Prusia, Perafin. 
Tema: peisaj cu 3 
personaje în prim plan şi un 
grup de personaje în 
fundal. Dimensiuni: fără 
ramă 46 cm x 61 cm, cu 
ramă (lemn cu baghetă din 
lemn galben) 53 cm x 66,5 
cm 

Domnul Jose C. De Venecia 
Jr., Preşedintele Camerei 
Reprezentanţilor a 
Congresului Republicii 
Filipine  

1 100 euro Restituit 

8. Ion Mocioalcă 
Preşedintele Grupului 
parlamentar de prietenie 
România – Filipine 

Tablou ulei pe pânză 
întinsă pe suport de lemn, 
semnat stânga jos cu verde 
de China, Perafin. Tema: 
peisaj cu o construcţie, 3 
personaje şi un bivol. 
Dimensiuni: fără ramă 46,5 
cm x 61 cm, cu ramă (lemn 
cu baghetă din lemn 
galben) 52 cm x 67,5 cm 

Domnul Jose C. De Venecia 
Jr., Preşedintele Camerei 
Reprezentanţilor a 
Congresului Republicii 
Filipine  

1 100 euro Restituit 

9. Valer Dorneanu 
Vicepreşedinte al Camerei 
Deputaţilor 

Tablou tehnica cloisonne 
(tehnică tradiţională 
japoneză), cu passe partout 
ocru deschis din carton 
stratificat. Tema: Răsărit de 
soare pe muntele Fuji 
Dimensiuni: oglinda 9,3 
cm x 9,2 mm, cu ramă 20 
cm x 20 cm, ramă din lemn 
gri cu auriu 

Grupul de prietenie Japonia 
– România  

1 175 euro Restituit 
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10. Gelil Eserghep 
Secretar al Camerei 
Deputaţilor 

Panou decorativ din 
materiale sintetice 
reprezentând oraşul Baku 
(basorelief) 
Dimensiuni:65x65cm (lxL) 

Delegaţie Azerbaidjan 1 50 euro Restituit 

11. Valer Dorneanu 
Vicepreşedinte al Camerei 
Deputaţilor 
 

Port – card argintat, fără 
însemne 

Delegaţie Irlanda 1 20 euro Restituit 

12. Vasile Puşcaş 
Secretar al Comisiei pentru 
Integrare  
 

Ceas de birou argintat, 
rotund, cu suport, fără 
însemne 

Delegaţie Irlanda 1 40 euro Restituit 

13. Georgeta Ionescu 
Secretar general al Camerei 
Deputaţilor 
 

Set ceşti cafea  Secretarul general al 
Parlamentului portughez 

2 15 euro Restituit 

14. Georgeta Ionescu 
Secretar general al Camerei 
Deputaţilor 
 

Ramă foto Secretarul general al 
Parlamentului portughez 

1 10 euro Restituit 

15. Georgeta Ionescu 
Secretar general al Camerei 
Deputaţilor 
 

Sticlă parfum porţelan 
argintat 

Secretarul general al 
Parlamentului portughez 

1 30 euro Restituit 

16. Tobă Georgică 
Şef departament – 
Departamentul 
Secretariatului tehnic 
 
 

Tabacheră argintată Secretarul general al 
Parlamentului  portughez 

1 20 euro Restituit 
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17. Cornel Poteraşu 
Director general – Cabinet 
Secretar general 
 

Tabacheră argintată Secretarul general al 
Parlamentului  portughez 

1 20 euro Restituit 

18. Bogdan Olteanu 
Preşedintele Camerei 
Deputaţilor 
 
 

Tablou, pictură pe pânză, 
tematică socială, înrămat, 
dim. 105/75 cm, autor 
amator filipinez 

Preşedintele Parlamentului 
filipinez 

1 100 euro Patrimoniul 
instituţiei 

19. Bogdan Olteanu 
Preşedintele Camerei 
Deputaţilor 
 

Tablou, pictură pe pânză, 
autor Letitia Oprişan, dim. 
60/55cm 

 1 200 euro Patrimoniul 
instituţiei 

20. Bogdan Olteanu 
Preşedintele Camerei 
Deputaţilor 
 

Icoană pictată pe sticlă 
executată de un copil, 
dim. 35/50cm 

 1 50 euro Patrimoniul 
instituţiei 

21. Bogdan Olteanu 
Preşedintele Camerei 
Deputaţilor 
 

Platou de sticlă, formă 
sferică, cu diametrul 50 cm 

Preşedintele Parlamentului 
chinez 

1 150 euro Patrimoniul 
instituţiei 

22. Bogdan Olteanu 
Preşedintele Camerei 
Deputaţilor  
        

                
 
 

Tablou pictat pe pânză în 
ulei, având dimensiunile 
46/46  cm, înrămat, cu 
rama aurie, reprezentând 
un peisaj de toamnă, pictat 
de un pictor contemporan 
din Republica Macedonia 
necunoscut 
 
 

Domnul Liubisha 
Georgievski, Preşedintele 
Parlamentului din Republica  
Macedonia   

1 180 euro Patrimoniul 
instituţiei  
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23. Bogdan Olteanu 

Preşedintele Camerei 
Deputaţilor  

Farfurie din cupru 
argintată, având diametrul 
de 14 cm 

Domnul Heinz Fisher 
Preşedintele Austriei 

1 60 euro 
 

Patrimoniul 
instituţiei 


