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 EVIDENŢA  
bunurilor primite cu titlu gratuit  

de către deputaţi cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului în legislatura 2008-2012  
 

Anul 2012 
 

Nr.
crt. Primitorul  bunului Bunul primit De la cine a fost primit bunul 

Ca
nt

ita
te

 

Valoare 
Destinaţia 

finală a 
bunului 

1. Roberta Alma Anastase 
Preşedintele Camerei Deputaţilor   
 

Figurină din porţelan  lucrată la manufactura 
Höchster,  reprezentând un leu de culoare albă 
având un scut cu emblema landului Hessa 
(înălţime 10 cm) 

Preşedintele Parlamentului 
landului german Hessa, 

domnul Norbert Kartmann 
(28 martie 2012) 

 

1 75 euro Patrimoniul 
Instituţiei 

2. Roberta Alma Anastase 
Preşedintele Camerei Deputaţilor   
 

Set din porţelan (ceşcuţă + farfurioară pentru 
cafea espresso),  lucrat la manufactura 
Rosenthal, model Cupola Salome (pictură: trei 
palmieri; culori diverse + auriu; diametru: 
ceaşcă 5,3 cm, farfurioară 10,5 cm) 

Preşedintele  Parlamentului 
 landului german  Bavaria, doamna 

Barbara Stamm 
(28 martie 2012) 

 
 

1 50 euro Patrimoniul 
Instituţiei 

                                                            
 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. 6/07.06.2010. 
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. 
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3. Roberta Alma Anastase 
Preşedintele Camerei Deputaţilor   
 

Set de cafea din porţelan, lucrat la 
manufactura Weimar în stil rococo, cu design 
elegant şi decoraţiuni florale (culori: albastru şi 
auriu; diametru: ceaşcă 7,3 cm, farfurioară 
11,5 cm) 

Preşedintele Bundestag-ului,  
domnul Norbert Lammert 

(29 martie 2012) 

1 125 euro Patrimoniul 
Instituţiei 

4. Roberta Alma Anastase 
Preşedintele Camerei Deputaţilor   
 

Obiect decorativ de formă dreptunghiulară 
(lăţime 28,5 cm; înălţime 37,5 cm) conţinând o 
podoabă lucrată în stil tradiţional beduin 

Ambasadorul Regatului Arabiei Saudite, 
domnul Abdulrahman  I. Al Rassi 

(22 mai 2012)                         

1 150 euro Patrimoniul 
Instituţiei 

5. Roberta Alma Anastase 
Preşedintele Camerei Deputaţilor   
 

Obiect decorativ lucrat manual din sticlă  de 
fuziune colorată în masă,  formă 
dreptunghiulară, game cromatice galben, 
albastru şi verde cu nuanţări (lungime 31,5 cm; 
lăţime 19,5 cm) 

Preşedintele Republicii Croaţia, domnul 
Ivo Josipović 
(2 iulie 2012)                         

1 150 euro Patrimoniul 
Instituţiei 

6. Valeriu Ştefan Zgonea 
Preşedintele Camerei Deputaţilor   
 

Vază de culoare roşie cu model floral pe suport 
din lemn (înălţime 31 cm) 

Ambasadorul Republicii Populare Chineze, 
 doamna  Huo Yuzhen 
(13 septembrie 2012) 

1 80 euro Patrimoniul 
Instituţiei 

 

7. Valeriu Ştefan Zgonea 
Preşedintele Camerei Deputaţilor   
 

Tricou de fotbalist de culoare albă cu dungi 
roşii, având pe spate inscripţionat:  
„Belodedici” şi „ 5”  
 

Preşedintele  
Parlamentului Republicii Serbia,  

domnul Nebojša Stefanović,  
( 17 octombrie 2012) 

1 80 euro Patrimoniul 
Instituţiei 

 

8. Valeriu Ştefan Zgonea 
Preşedintele Camerei Deputaţilor   
 

Obiect decorativ din metal alb având gravate  
însemnele Parlamentului European  
(lăţime 16 cm; lungime 26 cm) 

Preşedintele Parlamentului European, 
domnul Martin Schulz  
( 31 octombrie 2012) 

1 150 euro Patrimoniul 
Instituţiei 

 

9. Valeriu Ştefan Zgonea 
Preşedintele Camerei Deputaţilor   
 

Platou din ceramică de culoare albastru 
Jasper,  lucrat la manufactura Wedgwood, 
(diametru: 16,5 cm), cu decoraţiuni de culoare 
albă reprezentând monumente şi clădiri 
istorice din Londra 
 

Preşedintele Camerei Comunelor,  
John Bercow 

 (12 noiembrie 2012) 
 

1 175 euro Patrimoniul 
Instituţiei 

 

 


