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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 

 
 

Parlamentul României  adoptă prezenta lege. 
 

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:  

 
1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 3. - (1) Declaraţia de avere se face în scris, pe propria 

răspundere, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă 
din prezenta lege. 

(2) Datele solicitate în declaraţia de avere constituie informaţii cu 
caracter public şi derogă de la prevederile legale privind confidenţialitatea 
datelor cu caracter special.” 
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2. La articolul 18, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

„Art. 18. - (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 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) instituţiilor la care lucrează persoana a cărei avere este supusă 
controlului pentru a se aplica sancţiunile disciplinare prevăzute de              
Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Integritate, cu modificările şi completările 
ulterioare.” 

 
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 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. 
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      Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu 
respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia 
României, republicată. 
 
 

p. PREŞEDINTELE 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

PREŞEDINTELE 
SENATULUI 

  
Valer Dorneanu 

 

Nicolae Văcăroiu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bucureşti, 
Nr. 


