EXPUNERE DE MOTIVE
În conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri
pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor
publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările
şi completările ulterioare, demnitarii, magistraţii şi asimilaţii acestora, persoanele
cu funcţii de conducere şi de control şi funcţionarii publici, au obligaţia depunerii
declaraţiei de avere în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 115/1996, cu
modificările şi completările ulterioare.
În modelul declaraţiei de avere, la pct. V, se prevede declararea bunurilor
şi serviciilor primite cu titlu gratuit în cadrul unor activităţi de protocol în
exercitarea mandatului sau a funcţiei, a căror valoare depăşeşte, fiecare,
echivalentul a 300 euro.
În vederea asigurării unei mai mari transparenţe în exercitarea funcţiilor şi
demnităţilor publice, persoanele care au obligaţia declarării averii au obligaţia,
potrivit prezentului proiect de lege, de a depune aceste bunuri la compartimentele
de protocol sau la conducătorul instituţiei din care fac parte.
Bunurile primite cu titlu gratuit în cadrul unor activităţi de protocol în
exercitarea mandatului sau a funcţiei, a căror valoare depăşeşte echivalentul a 300
euro nu pot fi considerate gesturi simbolice, uzual practicate în cadrul unor
activităţi de protocol, motiv pentru care persoanele care le-au primit nu le pot
păstra pentru sine. Aceasta este o practică curentă în ţările cu mare tradiţie
democratică, cum ar fi Germania sau Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de
Nord.
Proiectul prevede constituirea unei comisii de către conducătorul
autorităţii, instituţiei publice sau persoanei juridice, dispune constituirea unei
comisii care va inventaria, evalua şi dispune măsurile de conservare a tuturor
bunurilor primite cu titlu gratuit în cadrul unor activităţi de protocol în exercitarea
mandatului sau a funcţiei.
În situaţia în care bunul are o valoare de până la 300 euro, acesta va fi
restituit persoanei care l-a primit. Dacă aceste bunuri au valoare mai mare de 300
euro, persoanele care le-au primit au posibilitatea de a intra în posesia lor dacă vor
plăti o sumă reprezentând diferenţa dintre valoarea stabilită de comisie şi suma de
300 euro. În cazul în care nu solicită restituirea bunului, acestea vor fi valorificate,
transmise cu titlu gratuit unor instituţii de ocrotire socială sau păstrate în
patrimoniul autorităţii, instituţiei publice sau persoanei juridice din care face parte
persoana care a primit aceste bunuri.
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Proiectul mai prevede înfiinţarea unei comisii naţionale care va avea ca
atribuţie soluţionarea eventualelor contestaţii împotriva modului de evaluare a
bunurilor de către comisiile care funcţionează în fiecare instituţie publică sau alte
persoane juridice.
Sumele rezultate ca urmare a valorificării acestor bunuri se varsă, după
caz, la bugetul statului, bugetele locale, sau la bugetele autorităţilor, instituţiilor
publice sau persoanelor juridice, potrivit modului de finanţare a acestora.
Faţă de cele prezentate a fost elaborat proiectul de Lege alăturat, pe care îl
supunem Parlamentului spre adoptare.

