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     Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 

AVIZ 

la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea unor acte 

normative, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr. 49 din 23 februarie 2022) 

de către doamna Olesea Stamate, deputat în Parlament, şi comunică susținerea 

acestuia. 

Sub aspectul intenției de reglementare, potrivit notei informative, în 

contextul implementării modificărilor operate prin Legea nr. 130/2021 pentru 

modificarea unor acte normative, au fost identificate neconcordanțe între obiectul 

declarării specificat la art. 4 și anexa nr. 1 din Legea nr. 133/2016 privind 

declararea averii și a intereselor personale. Astfel, prin proiectul de lege propus, 

la art. I, se urmărește modificarea art. 4 alin. (11) din Legea nr. 133/2016 privind 

declararea averii și a intereselor personale cu prevederi privind perioada de 

referință, care ar oferi claritate obligativității racordării valorii bunurilor mobile și 

imobile la prețul real începând cu anul 2018, precum și indicarea valorii de piață 

a bunurilor. Pentru bunurile imobile, pe care le au în proprietate și care au fost 

dobândite până în anul 2017 inclusiv se vor declara valoarea bunului, aceasta 

reprezentând (1) valoarea cadastrală sau (2) valoarea bunului conform 

documentului care certifică proveniența acestuia doar dacă bunul nu a fost evaluat 

de organele cadastrale. Pentru bunurile mobile, pe care le au în proprietate și care 

au fost dobândite până în anul 2017 inclusiv, se vor declara valoarea bunului 

conform documentului care îi certifică proveniența. La anexa nr. 1, în secțiunile 

III, IV și VI, se propune substituirea cuvântului ,,procurate” cu cuvântul 

,,dobândite” care ar permite asigurarea aplicării efective a noilor prevederi în 

legislația privind declararea averii și intereselor personale. Pornind de la cele 

propuse la art. 4 din Legea nr. 133/2016, prin art. II din proiect se abrogă alin. (5) 

al art. VI din Legea nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative. 

Drept urmare, raționamentele expuse de inițiatorul proiectului în notă 

reflectă motivul emiterii actului normativ şi condițiile care au impus intervenția 

normativă, a căror esență constă în sincronizarea prevederilor legii cu cele din 

anexa la aceeași lege și îmbunătățirea mecanismului inițial propus pe aspect de 

declarare a valorii reale a bunurilor dobândite în proprietate. 


