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          RAPORT SUPLIMENTAR 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 115/1996 pentru declararea şi 
controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a 

funcţionarilor publici 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,  Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu 
funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, trimisă cu adresa nr. P.l.x- 588, din 18 septembrie 
2007, înregistrată sub nr. 31/978 din 19.09.2007. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92  alin. (9) pct. 2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în şedinţa din 10 
septembrie 2007. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu observaţii şi propuneri, conform 
avizului nr. 457/ 10.04.2007. 

Guvernul, în punctul său de vedere, transmis cu adresa nr. 942/26.04.2007, a precizat că nu susţine 
adoptarea acestei propuneri legislative. 

Consiliul Superior al Magistraturii, prin Hotărârea nr. 295 din 19 aprilie 2007, avizează favorabil 
propunerea legislativă.  



Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, în şedinţa din 
30 octombrie 2007, a avizat negativ iniţiativa legislativă, cu avizul nr. 26/1882 din 30 octombrie 2007. 

Obiectul de reglementare al propunerii legislative îl constituie modificarea art. 3 din Legea nr. 
115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere 
şi control şi a funcţionarilor publici, în sensul eliminării enumerării restrictive a categoriilor de bunuri care trebuie 
declarate şi schimbării caracterului acestor date care vor constitui informaţii cu caracter public. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor republicat, membri 
comisiei  au examinat propunerea legislativă în şedinţa din 6 noiembrie 2007, întocmind raportul de respingere 
cu nr. Pl x 588 din 6 noiembrie 2007. 

În data de 13 noiembrie 2007 Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât, în temeiul art. 70 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, retrimiterea la comisie în vederea reexaminării şi depunerii 
unui nou raport. 

Comisia juridcă, de disciplină şi imunităţi a finalizat dezbaterile la această propunere legislativă în 
şedinţa din 27 februarie 2008. 

La lucrări au fost prezenţi 15 deputaţi din totalul de 28 membri ai Comisiei. 
Pe parcursul dezbaterilor, au participat, în calitate de invitaţi, doamna Katalin Kibedi, secretar de stat 

la Ministerul Justiţiei şi doamna Simona Spînaru, consilier diplomatic la cabinetul ministrului justiţiei. 
În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, (1 vot împotrivă şi 2 

abţineri) să propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor 
persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, cu amendamentele admise 
prevăzute în anexa la prezentul raport. 

 În raport de obiectul şi conţinutul său ce vizează modificarea unei legi organice, propunerea legislativă 
face parte din categoria legilor organice.  
 
                                                  VICEPREŞEDINTE                     SECRETAR                                                                    
                                                              Florin Iordache                          George Băeşu                                 
 
 
Consilier 
Dr. George Cucu 
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 ANEXA 
      AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr.
crt. 

Textul legii de bază Text iniţiativă legislativă Text propus de comisie 
Autorul amendamentelor 

Motivare 

    1.  
 
 
 
 
 
 

„LEGE pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 115/1996 
pentru declararea şi controlul averii 
demnitarilor, magistraţilor, a unor 
persoane cu funcţii de conducere şi de 
control şi a funcţionarilor publici 
 

LEGE pentru modificarea Legii 
nr. 115/1996 pentru declararea şi 
controlul averii demnitarilor, 
magistraţilor, a unor persoane cu 
funcţii de conducere şi de control 
şi a funcţionarilor publici 
 

Din raţiuni de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 

  2.  Art. I Legea nr. 67/2004 pentru nr. 
115/1996 pentru declararea şi 
controlul averii demnitarilor, 
magistraţilor, a unor persoane cu 
funcţii de conducere şi de control şi a 
funcţionarilor publici, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 263 din 28 octombrie 1996, se 
modifică şi se completează după cum 
urmează:  
 

Art. I Legea nr. 115/1996 pentru 
declararea şi controlul averii 
demnitarilor, magistraţilor, a 
unor persoane cu funcţii de 
conducere şi de control şi a 
funcţionarilor publici, publicată 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 263 din 
28 octombrie 1996 cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după cum 
urmează:  
 

Se propune corectarea 
textului iniţiatorilor 
care, din eroare 
materială, conţine o 
greşeală de redactare şi 
pentru considerente de 
tehnică legislativă. 
 

  3. Art. 3. 
 
(1) Declaraţia de avere se face în 
scris, pe propria răspundere şi 
cuprinde bunurile proprii, 

1. Articolul 3 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

(1) Declaraţia de avere se face în 
scris, pe propria răspundere, 
potrivit modelului prevăzut în 

 
 
   Nemodificat 
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bunurile comune şi cele 
deţinute în indiviziune, precum 
şi cele ale copiilor aflaţi în 
intreţinere, potrivit modelului 
prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta lege. 
 

(2) ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
     (3)  ___________________ 
 
 
 

anexa care face parte integrantă din 
prezenta lege. 
 
 
 
 
 
(2)    Declaraţia de avere se depune în 
termen de 15 zile de la data numirii 
sau alegerii în funcţie. În situaţia 
funcţiilor eligibile, care presupun 
validarea, depunerea declaraţiei se 
face înaintea acesteia. 
 
 
(3)     În termen de 15 zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, 
persoanele care exercită funcţiile 
prevăzute la art. 2 vor depune 
declaraţia de avere. 
 
(4)     Datele solicitate în declaraţia de 
avere constituie informaţii cu caracter 
public şi derogă de la prevederile 
legale privind confidenţialitatea 
datelor cu caracter special.” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
       Se elimină 
 
 
 
 
 
 
 
       Se elimină 
 
 
 
 
(2) Datele solicitate în declaraţia 
de avere constituie informaţii cu 
caracter public şi derogă de la 
prevederile legale privind 
confidenţialitatea datelor cu 
caracter special.” 
 

 
 
 
 
 
 
Alineat abrogat prin 
Legea 144/2007 
 
 
 
 
 
 
Alineat abrogat prin 
Legea 144/2007 
 
 
 
 
 
Prin renumerotare, 
alineatul (4) devine 
alineatul (2). 
 
 

  4.  
 
 
 
 
Art. 18 

 
 
 
 
 

2. La articolul 18
alineatele (2) şi (3) se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

,  

 
Art. 18 

Pentru punerea în acord 
cu dispoziţiile art. 44 
alin. (1) lit.a) din Legea 
nr. 144/2007 privind 
ANI care prevede că se 
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             (1) -    Dacă se constată 
că dobândirea unor bunuri 
anume determinate sau a unei 
cote-părţi dintr-un bun nu este 
justificată, curtea de apel va 
hotărî fie confiscarea bunurilor 
sau a cotei-părţi nejustificate, fie 
plata unei sume de bani, egală cu 
valoarea bunului, stabilită de 
instanţă pe bază de expertiză. În 
cazul obligării la plata 
contravalorii bunului, instanţa va 
stabili şi termenul de plată. 
 
 
(2) Dacă în legătură cu 
bunurile a căror provenienţă 
este nejustificată rezultă 
săvârşirea unei infracţiuni, 
instanţa trimite dosarul la 
parchetul competent, pentru a 
analiza dacă este cazul să pună 
în mişcare acţiunea penală. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             ______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            _________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   “(1) - Dacă între averea 
dobândită pe parcursul 
exercitării funcţiei şi veniturile 
realizate în aceeaşi perioadă se 
constată diferenţe 
nejustificabile prin veniturile 
realizate, curtea de apel va 
stabili, prin hotărâre, bunurile 
sau cota-parte din acestea care 
nu au fost dobândite din venituri 
sau alte surse legale ale 
persoanei a cărei avere este 
supusă controlului. 
 
    (2) Hotărârea prevăzută la 
alin. (1) se transmite : 
a) parchetului competent, 
pentru a analiza dacă este 
cazul să pună în mişcare 
acţiunea penală. În cazul în 
care se constată că persoana 
este vinovată de săvârşirea 
unei infracţiuni sau a unei 
contravenţii printr-o hotărâre 
judecătorească definitivă, 
averea rezultată prin 
săvârşirea infracţiunii sau a 
contravenţiei se confiscă;  
 
 
b) organelor de specialitate 
aparţinând Ministerului 
Economiei şi Finanţelor de la 
domiciliul persoanei cercetate 

porneşte controlul dacă 
între averea 
dobândită pe 
parcursul exercitării 
funcţiei şi veniturile 
realizate în aceeaşi 
perioadă sunt 
diferenţe vădite. 
 
 
 
 
 
Pentru a se putea 
confisca averea 
rezultată din infracţiuni 
ori contravenţii în 
acord cu dispoziţiile 
art. 44 alin.(8) şi (9)  
din Constituţia 
României, republicată. 
„(8) Averea dobândită 
licit nu poate fi 
confiscată. Caracterul 
licit al dobândirii se 
prezumă. 
(9) Bunurile destinate, 
folosite sau rezultate 
din infracţiuni ori 
contravenţii pot fi 
confiscate numai în 
condiţiile legii.” 
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(3)  În cazul în care se constată 
că provenienţa bunurilor este 
justificată, instanţa hotărăşte 
închiderea dosarului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           _______________ 

pentru a se constata dacă 
pentru averea dobândită, 
persoana cercetată şi-a achitat 
obligaţiile faţă de stat, iar în 
caz contrar să fie executată 
silit; 
 
c) instituţiile la care lucrează 
persoana a cărei avere este 
supusă controlului pentru a se 
aplica sancţiunile disciplinare 
prevăzute de Legea 144/2007 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de 
Integritate, cu modificările şi 
completările ulterioare.” 

 
Autorul amedamentului,  
deputat Eugen Nicolicea 
 
 
 
   Nemodificat 
 
 

 5.  Art. II. Legea nr. 115/1996 pentru 
declararea şi controlul averii 
demnitarilor, magistraţilor, a unor 
persoane cu funcţii de conducere şi de 
control şi a funcţionarilor publici, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 263 din 28 
octombrie 2006 cu modificările şi 

Art. II. Legea nr. 115/1996 
pentru declararea şi controlul 
averii demnitarilor, magistraţilor, 
a unor persoane cu funcţii de 
conducere şi de control şi a 
funcţionarilor publici, publicată 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 263 din 
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completările aduse prin prezenta lege, 
va fi republicată. 
 

28 octombrie 1996, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu cele 
aduse prin prezenta lege se va 
republica în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, dându-
se textelor o nouă numerotare. 
 
Autor: Comisia juridică 

 
 
 
 
 
                                               VICEPREŞEDINTE                                SECRETAR                                                                      
                                                    Florin Iordache                                    George Băeşu                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier 
Dr. George Cucu 
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