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pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.82/2003 privind modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.128/1998 pentru reglementarea modului şi
condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau
intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

Parlamentul României adoptă prezenta  lege.

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa  Guvernului nr. 82
din 28 august 2003 privind modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.128/1998 pentru reglementarea modului şi
condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate,
potrivit legii, în proprietatea privată a statului, adoptată în temeiul
art.1 pct.II.4 din Legea nr.279/2003 privind abilitarea Guvernului
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de a emite ordonanţe,  publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.624 din 31 august  2003, cu următoarele modificări :

1. La articolul I punctul 2, literele a), b) şi e) ale
alineatului (1) al articolului 1 vor avea următorul cuprins:

“ a) bunurile mobile şi titlurile de valoare confiscate,
devenite proprietate privată a statului în temeiul legii, al hotărârilor
judecătoreşti sau al deciziilor organelor împuternicite să dispună
confiscarea;

b) bunurile care provin din succesiuni vacante sau
donaţii, cu excepţia celor afectate de clauze derogatorii;

e) bunurile mobile abandonate ai căror proprietari sunt
neidentificaţi, predate pe bază de proces-verbal organelor de
poliţie, sau bunurile mobile descoperite de organele poliţiei de
frontieră în zonele de competenţă, care nu au fost reclamate de
proprietari timp de un an de la data predării şi a căror valorificare
nu este reglementată prin alte acte normative specifice. În aceeaşi
categorie intră şi bunurile prevăzute la lit.d), precum şi cele
prevăzute în cadrul tezei întâi din prezenta literă, ai căror
proprietari sunt cunoscuţi, însă există indicii temeinice,
determinate de natura bunurilor sau a împrejurărilor în care au fost
găsite, din care rezultă intenţia neechivocă a proprietarului de a
renunţa la dreptul de proprietate asupra acestora; “

2. La articolul I punctul 2, alineatul (3) al articolului
1 va avea următorul cuprins:

“ (3) Dacă bunurile prevăzute la alin.(1) lit.e) sunt
reclamate înainte de expirarea termenului de un an de la data
predării, ele se restituie proprietarilor sau moştenitorilor acestora
de către organul de poliţie competent. În orice alte cazuri, bunurile
sau contravaloarea acestora se restituie în temeiul unei hotărâri
judecătoreşti definitive şi irevocabile.”
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Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din   25
septembrie 2003, cu respectarea prevederilor articolului 74
alineatul (2) din Constituţia României.

p.PREŞEDINTELE SENATULUI

Doru  Ioan  Tărăcilă

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în
şedinţa din 4 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor
articolului 76 alineatul (2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

Valer  Dorneanu

Bucureşti, 18 noiembrie 2003
Nr. 490
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