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CUVÂNT ÎNAINTE
România continuã sã aibã în corupþie o problemã foarte serioasã.

Consecinþele acestei stãri de lucruri sunt ºtiute bine de oricine. Iar cetãþenii nu
numai cã le ºtiu bine, dar le ºi suportã în întregime.
Politicile guvernamentale sunt, desigur, cele mai importante în prevenirea
ºi combaterea corupþiei. În România, însã – dar nu numai în România –, avem
deja destule dovezi cã oamenii politici sunt încã departe de a rezolva ei înºiºi
aceastã problemã. Iar faptul acesta constituie unul din multele motive care
îndreptãþeºte societatea civilã – dacã nu cumva chiar o obligã - sã acþioneze.
Una din definiþiile cele mai cuprinzãtoare ale corupþiei este aceasta:
folosirea improprie a puterii publice pentru obþinerea de profit personal.
Specialiºtii în domeniul combaterii corupþiei considerã cã, în acest cadru conceptual, incompatibilitãþile ºi conflictele de interese ale oficialilor constituie
rãul maxim.
Numeroase studii dedicate situaþiei din România au arãtat cã la nivelul percepþiei publice bunãstarea cu mult peste medie a multor oficiali este pusã în
legãturã directã cu poziþiile lor publice. Tratamentul preferenþial în privatizãri,
în obþinerea de credite din fonduri publice, în adjudecarea de contracte publice
sau în plata datoriilor cãtre buget a fost posibil de cele mai multe ori din cauzã
cã oficialii s-au folosit de autoritatea ºi influenþa lor, decurgând din poziþiile
deþinute. Au fost cazuri, al cãror numãr nu-l mai poate ºti nimeni, în care organizaþiile neguvernamentale ºi presa au relatat despre decizii pe care oficialii
le-au luat în beneficiul afacerilor lor, ale familiei sau rudelor lor – aflându-se,
deci, în conflicte de interese. Tot pe atâtea vor fi fost, probabil, ºi cazurile în
care presa sau organizaþiile neguvernamentale au semnalat cã miniºtri, parlamentari, primari sau preºedinþi de consilii judeþene s-au aflat în situaþii flagrante de incompatibilitate – deþinând, deci, ºi alte poziþii sau desfãºurând ºi
alte activitãþi decât cele oficiale, interzise în mod imperativ prin lege.
În urmã cu exact doi ani a fost adoptatã Legea „anticorupþie“ nr. 161/2003.
În cadrul programului propriu de integritate publicã, Centrul de Resurse
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Juridice a desfãºurat, sistematic, activitãþi de monitorizare a aplicãrii în practicã a Legii nr. 161/2003, inclusiv a reglemntãrilor privind incompatibilitãþile
ºi conflictele de interese. A fost un efort care a meritat cu prisosinþã. Ceea ce
a reuºit CRJ (dar ºi alte organizaþii neguvernamentale) a suplinit salutar –
chiar dacã, evident, numai în parte – ceea ce ar fi trebuit sã facã ºi nu au fãcut
autoritãþile care aveau obligaþii legale în acest sens.
Oamenii politici nu dau, încã, suficiente semne cã ar fi hotãrâþi sã atace
inclusiv acele cauze ale corupþiei care timp de mai mulþi ani le-au fost atât de
profitabile. De aceea, convingerea noastrã este cã acest efort trebuie sã continue. Consecinþele foarte serioase pe care corupþia din România le are în toate
planurile nu par a fi un argument suficient pentru toþi cei dispuºi sã vegheze în
continuare la integritatea ºi responsabilitatea actului de administraþie publicã.
Acesta este de fapt ºi îndemnul cu care adresãm Ghidul de faþã colegilor noºtri
din organizaþiile neguvernamentale, ziariºtilor ºi cetãþenilor.

2. CONFLICTELE DE INTERESE
ªI INCOMPATIBILITÃÞILE

2.1 Câteva noþiuni: „corupþie“, „conflict de interese“,
„incompatibilitate“, „abuz“
Un ghid care îºi propune sã încurajeze cetãþenii ºi organizaþiile societãþii
civile sã aducã partea lor de contribuþie la diminuarea ºi prevenirea corupþiei
din România presupune, cu necesitate, câteva clarificãri de ordin conceptual.
Deºi dezbaterile privind fenomenul corupþiei au fost numeroase la nivelul
societãþii româneºti, ele au reuºit numai arareori sã clarifice în mãsurã satisfãcãtoare, pe înþelesul „omului de rând“, principalele noþiuni utilizate în acest
domeniu. Lipsa unor asemenea clarificãri este contraproductivã din multe
puncte de vedere. Consecinþele cele mai serioase sunt legate de faptul cã
cetãþenii percep inexact, sau chiar nu pot percepe deloc, principalele cauze ale
corupþiei. De aceea ei nu pot nici sã identifice pe cei responsabili de acte de
corupþie ºi nici nu au o reprezentare cât de cât adecvatã asupra felului în care
pot acþiona împotriva fenomenului corupþiei.
Dacã, mai ales din cauza confuziilor cu privire la noþiuni, un cetãþean va
considera cã refuzul nejustificat al unui funcþionar de a-i soluþiona o petiþie în
termenul prevãzut de lege constituie un act de corupþie, atunci el nu are cum
sã acþioneze decât inadecvat în situaþia datã. Iar consecinþa posibilã a acestui
fapt este cã persoana în cauzã va pierde timpul cu formularea ºi introducerea
unei plângeri greºit întemeiatã legal, la fel ca ºi funcþionarii instituþiei greºit
sesizatã. Un exemplu al unor asemenea consecinþe îl gãsim în textul „Sintezei
activitãþii Parchetului Naþional Anticorupþie pe semestrul I 2004“, document
din care citãm: „Deºi înregistreazã zilnic aproximativ 20 de apeluri pe telefonul anticorupþie ºi peste 25 sesizãri, plângeri, denunþuri etc., primind în
audienþã câte 10 – 15 persoane, trebuie menþionat cã, în puþine din aceste
cazuri, competenþa de a rezolva problemele aparþine Parchetului Naþional
Anticorupþie (aproximativ 2%)“. Un cetãþean care nu are un minim de clarificãri asupra termenilor principali cu care se opereazã în materia „integritãþii
publice“ va fi vulnerabil inclusiv ca alegãtor. Vrând sã sancþioneze partidul
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cãrora aparþin „cei mai corupþi“ consilieri locali sau parlamentari din circumscripþia sa electoralã, el nu va fi apt de un vot în cunoºtinþã de cauzã dacã va
confunda, de exemplu, noþiunea de „fapte de corupþie“ cu alte tipuri de comportamente, negative ºi ele, sancþionate sau nu prin lege.
Definitã pe scurt, corupþia înseamnã folosirea abuzivã a puterii publice în
scopul obþinerii de foloase personale. Corupþia implicã atitudinea oficialilor
din sectorul public – politicieni sau funcþionari publici – care ajung la
îmbogãþirea proprie sau a celor apropiaþi prin metode ilegale, folosind în mod
abuziv puterea publicã pe care o deþin. La nivel administrativ, existã douã categorii diferite de corupþie: prima apare de exemplu acolo unde serviciile sau
contractele sunt puse la dispoziþie legal, iar a doua acolo unde afacerile se
desfãºoarã ilegal. În prima situaþie oficialul obþine un profit ilegal fãcând ceva
ce intrã în mod obiºnuit în atribuþiile sale. În a doua situaþie, mita este datã
pentru a obþine servicii pe care un oficial nu are dreptul sã le ofere.
Principalele „fapte de corupþie“, definirea lor ºi sancþiunile aplicate sunt prevãzute în Codul penal (art. 254-257) ºi în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea ºi sancþionarea faptelor de corupþie. Infracþiunile considerate prin
Codul penal „fapte de corupþie“ sunt „luarea de mitã“, „darea de mitã“, „primirea de foloase necuvenite“ ºi „traficul de influenþã“. Legea nr. 78/2000
defineºte drept infracþiuni asimilate infracþiunilor de corupþie un numãr mai
mare de fapte, considerate infracþiuni astfel mai ales în raport cu calitatea autorilor respectivelor fapte: pe de o parte, oficiali având atribuþii legale în stabilirea valorii comerciale reale a bunurilor aparþinând agenþilor economici la
care statul sau o autoritate a administraþiei publice locale este acþionar, în acordarea sau utilizarea de credite ori subvenþii, în supravegherea, controlul sau
lichidarea unui agent economic privat sau, pe de altã parte, persoane care
îndeplinesc funcþii de conducere într-un partid sau într-o formaþiune politicã,
într-un sindicat ori într-o asociaþie fãrã scop lucrativ sau fundaþie (ºi care
folosesc influenþa ori autoritatea lor în scopul obþinerii pentru sine ori pentru
altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite). Astfel, cum se poate observa din chiar formularea textelor de lege amintite, infracþiunile de corupþie
reprezintã o categorie de fapte care se deosebesc de ceea ce generic obiºnuim
sã numim abuz. „Luarea de mitã“, „traficul de influenþã“ sau oricare altã faptã
de corupþie constituie, desigur, un abuz, în sensul în care prin ele se produce o
„încãlcare a legalitãþii“. Dar tot un abuz este, de exemplu, în înþelesul pe care
îl avem aici în vedere, ºi fapta persoanei dintr-o instituþie publicã care având
atribuþii în comunicarea de informaþii publice desemnatã refuzã sã rãspundã în
termenul prevãzut de lege unei cereri care i-a fost adresatã în acest sens. De
asemenea, tot un abuz constituie ºi fapta conducãtorului auto care circulã
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printr-o localitate cu o vitezã mai mare decât cea legalã. Ceea ce diferenþiazã
în mod esenþial o faptã de corupþie de alte tipuri de „abuz“ este, pe de o parte,
calitatea autorului respectivei fapte (aproape de fiecare datã un oficial), iar pe
de altã parte scopul pe care respectiva persoanã îl urmãreºte prin sãvârºirea
acelei fapte: obþinerea de foloase personale – pentru sine, pentru familia sa,
pentru prieteni etc -, prin folosirea abuzivã a funcþiei publice pe care o ocupã.
Plecând de la adevãrul elementar cã folosirea ilegitimã de cãtre oficiali a
poziþiilor lor publice în interes personal constituie principala cauzã a corupþiei,
marea majoritate a statelor lumii dar ºi instituþii importante internaþionale au
dat ºi dau o atenþie specialã definirii cât mai cuprinzãtoare a noþiunii de conflict de interese, precum ºi adoptãrii de mãsuri legislative ºi instituþionale care
sã previnã apariþia cazurilor de conflicte de interese. În formularea sa cea mai
simplã „conflictul de interese“ este definit ca o concurenþã între interesul public pe care oficialul (un demnitar public ori un funcþionar public) are îndatorirea sã-l prezerve ºi interesele sale private. În acest sens, orice faptã de
corupþie se bazeazã pe existenþa unui conflict de interese ºi este stadiul final al
acestuia. Toate cazurile de corupþie includ un conflict de interese pe când reciproca nu este valabilã. Conflictele de interese se pot rezolva prin abþinerea în
a lua deciziile sau în a participa la luarea deciziilor. Situaþiile de conflicte de
interese includ ºi împrejurãrile în care existenþa unor obligaþii ale unui oficial
faþã de terþi ar putea afecta imparþialitatea deciziilor sale. Este destul de larg
acceptat faptul cã Recomandarea nr. R (2000) 10 a Comitetului Miniºtrilor al
Consiliului Europei, la care se vor face referiri în cadrul subcapitolului imediat
urmãtor, propune una din definiþiile cele mai adecvate noþiunii de conflict de
interese. Aºa cum se va arãta de asemenea în continuare (secþiunea 2.3),
definirea „conflictului de interese“ în legislaþia românã este destul de deficitarã în raport cu normele europene amintite. Întrucât este practic imposibil ca
prin lege sã fie identificate ºi reglementate toate cazurile în care în practicã pot
apãrea „conflicte de interese“, soluþia nu putea fi alta decât aceea a reglementãrii de principiu a cazurilor de acest gen, printr-o definire cât mai acoperitoare
a lor ºi prin prescrierea, de asemenea genericã, a comportamentului oficialilor
în asemenea situaþii. Regula cea mai generalã sub acest aspect este cã oficialii
au obligaþia de a-ºi declara interesele ºi de a se abþine de la orice act/decizie
de naturã sã influenþeze exercitarea imparþialã ºi obiectivã a funcþiei sale publice. Ca un exemplu de „conflict de interese“ poate fi dat cazul unui primar
care emite un act administrativ în beneficul unei firme de întreþinere a spaþiilor verzi aparþinând tatãlui sãu, cu care el este rudã de gradul I. În schimb,
dacã firma beneficiind de actul administrativ respectiv aparþine unei rude de
9

gradul II a primarului, nu vom fi în prezenþa unui „conflict de interese“.
Aceasta din cauza actualelor reglementãri din legea românã, deficitare în
raport cu normele europene între altele inclusiv prin aceea cã interesele în
legãturã cu care primarul are obligaþia de a se abþine sunt numai ale sale, ale
soþiei ºi rudelor de gradul I.
Spre deosebire de „conflictul de interese“, situaþiile de „incompatibilitate“
în exercitarea demnitãþilor ºi funcþiilor publice sunt determinate nu generic, ci
nominal. Astfel, fiecare poziþie de demnitar public sau de funcþionar public
este reglementatã în mod specific, pentru fiecare caz în parte fiind stabilite
toate celelalte funcþii ºi calitãþi pe care oficialul nu le poate deþine concomitent cu funcþia publicã respectivã. Situaþia de incompatibilitiate este, de fapt, o
situaþie continuã de conflict de interese. Dacã în cazul „conflictelor de
interese“ oficialii au obligaþia, în principal, de a se abþine de la a face un act
sau a lua (a participa la luarea) unei decizii, în cazul „incompatibilitãþilor“
legea instituie o interdicþie necondiþionatã de a deþine o anumitã poziþie publicã concomitent cu o alta, publicã sau privatã. Douã exemple de incompatibilitate, potrivit actualelor reglementãri din legea românã: un primar nu poate fi
în acelaºi timp, între mai multe altele, ºi „preºedinte sau secretar al adunãrilor
generale ale acþionarilor sau asociaþilor la o societate comercialã“ iar un consilier local nu poate deþine, între mai multe altele, „funcþia de reprezentant al
statului la o societate comercialã care îºi are sediul în unitatea administrativ
teritorialã respectivã“. Exemple ale unor astfel de situaþii regãsiþi în capitolul
ºase.

2.2 Norme internaþionale în materia corupþiei,
conflictelor de interese ºi incompatibilitãþilor
Proliferarea îngrijorãtoare a fenomenului corupþiei a determinat statele ºi
principalele organizaþii internaþionale sã acorde acestui fapt, în ultimii ani, o
atenþie deosebitã.
Deºi scopurile pentru care au fost înfiinþate privesc mai ales „protejarea
drepturilor omului“, „promovarea progresului economic ºi social“ sau
„menþinerea pãcii ºi securitãþii internaþionale“, organizaþii precum Consiliul
Europei, Uniunea Europeanã, respectiv Organizaþia Naþiunilor Unite, au adoptat în ultimii ani documente importante destinate prevenirii ºi combaterii
corupþiei.
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În anul 1996, mai ales în urma semnalelor trase de organisme precum
Banca Mondialã ºi Fondul Monetar Internaþional, Adunarea Generalã a ONU
a adoptat o rezoluþie prin care se cerea statelor sã ia mãsuri mai decise pentru
a interzice mituirea funcþionarilor publici. Prin Rezoluþia nr. 55/61 din 4 decembrie 2000, Adunarea Generalã a recunoscut necesitatea înfiinþãrii unui
instrument legal împotriva corupþiei ºi a stabilit formarea unui Comitet ad-hoc
pentru negocierea unei Convenþii a Naþiunilor Unite împotriva corupþiei.
Textul Convenþiei împotriva corupþiei a fost negociat pe parcursul a ºapte
sesiuni ale Comitetului ad-hoc, între 21 ianuarie 2001 ºi 1 octombrie 2003, ºi
a fost adoptat de Adunarea Generalã prin Rezoluþia nr. 58/4 din 31 octombrie
2003. Potrivit Convenþiei, statele care o vor ratifica vor fi obligate sã incrimineze practicile corupte, sã dezvolte instituþii naþionale care sã pedepseascã
aceste practici, sã coopereze cu alte guverne pentru recuperarea bunurilor
furate, sã se ajute reciproc, inclusiv prin asistenþã financiarã ºi tehnicã, în
lupta împotriva corupþiei. Pentru a intra în vigoare, Convenþia trebuie ratificatã de Parlamentul fiecãrui stat în parte; este necesarã ratificarea ei de cãtre
cel puþin 30 de þãri. România a ratificat Convenþia prin Legea nr. 365 din 15
septembrie 2004.
La nivelul Consiliului Europei au fost adoptate douã Convenþii având drept
scop prevenirea ºi combaterea corupþiei: Convenþia penalã privind corupþia ºi
Convenþia civilã privind corupþia. Prima a fost adoptatã la 27 ianuarie 1999 ºi
a intrat în vigoare la 1 iulie 2003, iar a doua a fost adoptatã la 4 noiembrie
1999 ºi a intrat în vigoare la data de 1 noiembrie 2003. România a ratificat
prima Convenþie la data de 16 ianuarie 2002 (Legea nr 27/2002), iar pe a doua
prin Legea nr. 147 din 1 aprilie 2002. În literatura de specialitate, Convenþia
penalã este consideratã tratatul cu cel mai larg câmp de aplicare în domeniul
luptei împotriva corupþiei. Ea vizeazã armonizarea legislaþiilor naþionale în
ceea ce priveºte incriminarea infracþiunilor de corupþie ºi ameliorarea cooperãrii internaþionale privind urmãrirea acestor infracþiuni. La rândul sãu, Convenþia civilã privind corupþia vizeazã recursuri eficiente în favoarea persoanelor care au suferit un prejudiciu rezultat dintr-un act de corupþie, pentru
a le permite sã-ºi apere drepturile ºi interesele, inclusiv prin a le oferi posibilitatea obþinerii de despãgubiri.
Tot în cadrul Consiliului Europei a fost pus la punct ºi funcþioneazã un
organism purtând numele de „Grupul de state împotriva corupþiei – GRECO“.
Constituit la data de 5 mai 1998, GRECO urmãreºte, prin intermediul unui
proces dinamic de evaluare ºi presiune reciprocã, aplicarea principiilor directoare pentru lupta împotriva corupþiei ºi aplicarea instrumentelor juridice
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internaþionale adoptate în cadrul Programului de acþiune împotriva corupþiei.
Membrã a GRECO din anul 2000, România a fost evaluatã pânã în prezent
prin douã Rapoarte de evaluare; primul a fost adoptat în Sesiunea plenarã
GRECO din 4 – 8 martie 2002 iar al doilea în Sesiunea din 28 iunie – 2 iulie
2004. În materia „conflictului de interese“, primul Raport a fãcut României
recomandarea de a „impune restricþii în îndeplinirea funcþiei de avocat persoanelor aflate în funcþii de reprezentare (deputaþi sau senatori) la nivel
naþional“.
Convenþii asemãnãtoare celor douã ale Consiliului Europei existã ºi la
nivelul Uniunii Europene.
Convenþia privind Protecþia intereselor financiare ale Comunitãþilor
Europene1, aºa numita Convenþie PIF, din 1995, a „verticalizat“ lupta împotriva corupþiei ºi a fraudei care se realiza doar sub forma cooperãrii „orizontale“
între statele membre. Atât Convenþia cât ºi cele douã protocoale ale sale2
armonizeazã definiþiile infracþiunilor de fraudã împotriva intereselor financiare ale comunitãþilor europene, de corupþie, spãlare de bani ºi defineºte rãspunderea penalã a persoanei juridice.
Convenþia Uniunii Europene privind lupta împotriva corupþiei care implicã
funcþionarii Comunitãþii Europene sau funcþionarii statelor membre ale UE
(Actul Consiliului European din 26 mai 1997) defineºte termenii de „corupþie
activã“ ºi „corupþie pasivã“ ºi prescrie mãsuri apte sã previnã ºi sã diminueze
fenomenul corupþiei.
Un al treilea instrument juridic este Acþiunea Comunã3 privind corupþia în
sectorul privat, aprobatã în decembrie 1998 în vederea compatibilizãrii legislaþiilor naþionale ale statelor membre în domeniul corupþiei active ºi pasive din
sectorul privat. Þinând cont de Acþiunea Comunã amintitã mai sus dar ºi de
adoptarea de cãtre Consiliul European a deciziei privind mandatul de arestare
european4, ce are implicaþii ºi asupra infracþiunilor de corupþie, Consiliul a
adoptat o decizie cadru privind combaterea corupþiei în sectorul privat5, în
iulie 2003.
Comunicarea Comisiei nr. 317 din 28.05.2003 cãtre Consiliu, Parlament ºi
Comitetul Economic ºi Social privind o politicã cuprinzãtoare a Uniunii
Europene împotriva corupþiei stabileºte, ca puncte de referinþã în evoluþia
luptei anticorupþie a Uniunii, Planul de Acþiune împotriva crimei organizate
1

Official Journal C 316, 27/11/1995 P. 0049 – 0057
OJ – C 313/1996/2 ºi C-221/1997/2
3 98/742/JHA
4 Decizia cadru a Consiliului 2002/584/JHA
5 2003/568/JHA
2

12

din 1997, Planul de acþiune stabilit de Consiliul European de la Viena din
1998, hotãrârile Consiliului European de la Tampere, din 1999, ºi Strategia
mileniului privind prevenirea ºi controlul crimei organizate, din martie 2000.
În privinþa „conflictelor de interese“ ºi „incompatibilitãþilor“ norme speciale internaþionale se regãsesc, de exemplu, în douã documente ale
Consiliului Europei. Primul este Recomandarea nr. R(2000)10 a Comitetului
Miniºtrilor asupra codurilor de conduitã pentru funcþionarii publici. Este
destul de larg acceptat faptul cã documentul european dã noþiunii de „conflict
de interese“ una din cele mai acoperitoare definiþii (articolul 13 paragrafele
1 – 3): „Conflictul de interese se naºte în situaþia în care un funcþionar public
are un interes personal de naturã sã influenþeze sau sã parã a influenþa asupra
exercitãrii imparþiale ºi obiective a funcþiilor sale publice. Interesul personal al
funcþionarului public cuprinde orice avantaj pentru el însuºi sau în favoarea
familiei sale, a pãrinþilor, a prietenilor sau persoanelor apropiate, sau a persoanelor sau organizaþiilor cu care el/ea a avut relaþii de afaceri sau politice. El
cuprinde, de asemenea, orice obligaþie financiarã sau civilã la care este constrâns funcþionarul public“. Reglementarea amintitã prescrie, de asemenea,
comportamentul pe care trebuie sã-l aibã funcþionarul pentru evitarea „conflictului de interese“, comportament presupunând în principal: declararea intereselor, informarea superiorului ierarhic despre orice situaþie de „conflict de
interese“ apãrutã, abþinerea de la actele/faptele care i-ar putea influenþa
exercitarea corectã a atribuþiilor publice. Recomandarea Comitetului
Miniºtrilor conþine, de asemenea, reglementãri cu privire la „incompatibilitãþi“. Astfel, art. 15, intitulat „Interese exterioare incompatibile“, prevede:
„Funcþionarul public nu are dreptul sã se ocupe de nici o activitate sau tranzacþie ºi nici sã ocupe vreun post sau funcþie, remuneratã sau nu, incompatibilã cu
buna exercitare a funcþiilor sale publice sau care aduce prejudiciu acestora“.
Art. 15 al aceleiaºi Recomandãri („Activitatea politicã sau publicã“) se referã
la incompatibilitãþi de ordin politic de care ar trebui sã fie þinuþi funcþionarii
publici: „Supus condiþiei respectãrii drepturilor fundamentale ºi constituþionale, funcþionarul public trebuie sã vegheze ca participarea sa la activitãþi
politice sau implicarea în dezbateri publice sau politice sã nu altereze încrederea publicului, sau a celor care l-au angajat, referitor la capacitatea sa de
a se achita de misiunea sa cu imparþialitate ºi loialitate“.
Dacã Recomandarea R(2000)10 vizeazã conduita funcþionarilor publici, cel
de-al doilea document european are în vedere conduita aleºilor locali ºi
regionali. Adoptat la 17 iunie 1999 de cãtre Congresul Puterilor Locale ºi
Regionale al Consiliului Europei, Codul european de conduitã privind integrarea politicã a reprezentanþilor aleºi locali ºi regionali stabileºte principiile
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etice care trebuie sã fie respectate de aleºii locali ºi regionali din Europa. În
acelaºi timp, însã, el lasã o marjã largã autoritãþilor locale ºi regionale pentru
a le extinde ºi aplica. Codul european propune ºi el norme referitoare la „conflictul de interese“ ºi incompatibilitãþi. Art. 10, „Conflictul de interese“,
prevede cã: „Atunci când reprezentantul ales are un interes personal direct sau
indirect în problemele examinate de consiliile locale sau regionale, sau de un
organ executiv (local sau regional) acesta trebuie sã-ºi declare interesele înaintea deliberãrii ºi votãrii problemei. Reprezentantul ales nu trebuie sã ia parte
la nici o deliberare sau votare a unei probleme în care acesta are un interes personal direct sau indirect“. În privinþa „incompatibilitãþilor“, art. 11 „Limitarea
cumulului de funcþii“ stabileºte cã: „Reprezentantul ales trebuie sã respecte
toate reglementãrile în vigoare care limiteazã deþinerea a douã sau mai multe
funcþii politice în acelaºi timp. Reprezentantul ales nu trebuie sã deþinã alte
mandate politice dacã aceasta îl împiedicã sã îºi exercite mandatul în calitatea
sa de reprezentant ales. Reprezentantul ales nu trebuie sã exercite funcþii, mandate sau responsabilitãþi care presupun un control al funcþiilor sale de reprezentant ales sau pe care el însuºi, ca reprezentant ales, trebuie sã le controleze“.
Aºa cum se va vedea în continuare, în cadrul secþiunii imediat urmãtoare,
în reglementarea din legea românã prevederile privind „conflictele de
interese“, dar mai ales cele referitoare la „incompatibilitãþi“, sunt în mod evident mai concrete, fapt impus, obiectiv, de împrejurarea cã acestea vizeazã un
context legislativ ºi instituþional precis determinat. De asemenea, cum se va
vedea în continuare în aceastã secþiune, legea românã este încã destul de
deficitarã prin raportare la normele – cadru conþinute în reglementãrile
europene amintite.

2.3 Reglementãri interne privind conflictele
de interese ºi incompatibilitãþile
Conflictele de interese, incompatibilitãþile ºi regimul lor sunt reglementate
în Cartea I, Titlul IV din Legea nr. 161/2003 privind unele mãsuri pentru
asigurarea transparenþei în exercitarea demnitãþilor publice, a funcþiilor publice ºi în mediul de afaceri, prevenirea ºi sancþionarea corupþiei. În Anexa nr.
1 sunt redate extrase din Legea nr. 161/2003 ale capitolelor privind conflictele de interese, incompatibilitãþile ºi modificãrile aduse Legii nr.
115/1996 pentru declararea ºi controlul averilor.
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Art. 69 alin. (1) stabileºte cã dispoziþiile privind conflictele de interese ºi
incompatibilitãþile se aplicã persoanelor care exercitã urmãtoarele demnitãþi
publice ºi funcþii publice: Preºedinte al României, deputat ºi senator, consilier
prezidenþial ºi consilier de stat din Administraþia Prezidenþialã; prim-ministru,
ministru, ministru delegat, secretar de stat, subsecretar de stat ºi funcþiile asimilate acestora, prefect ºi subprefect, magistraþi, aleºi locali, funcþionari publici. Art. 115 prevede cã „Alte cazuri de incompatibilitãþi ºi interdicþii sunt
cele stabilite prin legi speciale“. În înþelesul textului de lege alte asemenea
cazuri de conflicte de interese sunt cele reglementate, de exemplu, prin Legea
nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare sau pentru magistraþi, prin Codul
de procedurã civilã ºi Codul de procedurã penalã (prevederile referitoare la
incompatibilitãþi, abþinere ºi recuzare).
2.3.1. Conflicte de interese
În privinþa conflictului de interese, Legea nr. 161/2003 îl defineºte drept
acea „situaþie în care persoana ce exercitã o demnitate publicã sau o funcþie
publicã are un interes personal de naturã patrimonialã, care ar putea influenþa
îndeplinirea cu obiectivitate a atribuþiilor care îi revin potrivit Constituþiei ºi
altor acte normative“ (art. 70). Aºa cum se poate constata din compararea
definiþiei din legea internã cu cea din reglementãrile europene similare (cu
deosebire din Recomandarea nr. R(2000)10 a Comitetului Miniºtrilor – vezi
Secþiunea 2.3 a Ghidului), legea internã este în mod vãdit lacunarã.
În cadrul a trei secþiuni distincte, Legea nr. 161 prescrie, în materia conflictelor de interese, comportamentul a trei categorii de „oficiali“, dupã cum
urmeazã:
a) membri ai Guvernului ºi persoane deþinând alte funcþii publice de
autoritate din administraþia publicã centralã ºi localã
Cu privire la aceastã categorie de „oficiali“, Art. 72 dispune urmãtoarele:
„(1) Persoana care exercitã funcþia de membru al Guvernului, secretar de
stat, subsecretar de stat sau funcþii asimilate acestora, prefect ori subprefect
este obligatã sã nu emitã un act administrativ sau sã nu încheie un act juridic
ori sã nu ia sau sã nu participe la luarea unei decizii în exercitarea funcþiei publice de autoritate, care produce un folos material pentru sine, pentru soþul sãu
ori rudele sale de gradul I. (2) Obligaþiile prevãzute în alin. (1) nu privesc
emiterea, aprobarea sau adoptarea actelor normative“.
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Întrucât cunoaºterea dispoziþiile art. 73 – 75 este strict necesarã în procesul
de monitorizare a conflictelor de interese la nivelul acestei categorii de „oficiali“, le vom reproduce în continuare integral:
„Art. 73. – (1) Încãlcarea obligaþiilor prevãzute în art. 72 alin. (1) constituie abatere administrativã, dacã nu este o faptã mai gravã, potrivit legii.
(2) Actele administrative emise sau actele juridice încheiate prin încãlcarea
obligaþiilor prevãzute în art. 72 alin. (1) sunt lovite de nulitate absolutã.
(3) Verificarea sesizãrilor privind încãlcarea obligaþiilor prevãzute în art. 72
alin. (1) se face de cãtre Corpul de control al primului-ministru. Rezultatul
verificãrilor se prezintã primului-ministru, care dispune, prin decizie, asupra
mãsurilor ce se impun.
(4) Dacã din verificãrile efectuate potrivit alin. (3) rezultã cã cel în cauzã a
realizat foloase materiale prin sãvârºirea abaterii administrative prevãzute la
alin. (1), primul-ministru dispune, dupã caz, sesizarea organelor de urmãrire
penalã competente sau a comisiilor competente de cercetare a averii, constituite potrivit Legii nr. 115/1996 pentru declararea ºi controlul averii demnitarilor, magistraþilor, a unor persoane cu funcþii de conducere ºi de control ºi a
funcþionarilor publici.
(5) Decizia primului-ministru poate fi atacatã la Curtea de Apel Bucureºti Secþia de contencios administrativ, în termen de 15 zile de la comunicare.
Hotãrârea curþii de apel este supusã recursului.
(6) Hotãrârea judecãtoreascã irevocabilã sau, dupã caz, decizia primului-ministru, neatacatã în termenul prevãzut la alin. (5), se publicã în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
(7) Persoana care a sãvârºit o abatere administrativã constatatã potrivit alin.
(3)-(6) este decãzutã din dreptul de a mai exercita o funcþie publicã dintre cele
prevãzute la art. 72 alin. (1) pentru o perioadã de 3 ani de la data publicãrii
hotãrârii judecãtoreºti sau, dupã caz, a deciziei primului-ministru.
Art. 74. – (1) În cazul conflictului de interese prevãzut în prezenta secþiune,
primul-ministru poate fi sesizat de orice persoanã sau se poate sesiza din
oficiu.
(2) Persoanei care a sesizat conflictul de interese i se comunicã, în scris,
modul de soluþionare a sesizãrii, în termen de 30 de zile de la data soluþionãrii
acesteia.
Art. 75. – Persoana care se considerã vãtãmatã într-un drept al sãu ori
într-un interes legitim ca urmare a existenþei unui conflict de interese prevãzut
în prezenta secþiune se poate adresa instanþei de judecatã competente, potrivit
legii, în funcþie de natura actului emis sau încheiat.“
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Referitor la dispoziþiile art. 73 alin. (3), prin care s-a stabilit cã verificarea
sesizãrilor este fãcutã de cãtre Corpul de Control al Guvernului, este de precizat cã, începând din data de 25 martie 2004 aceastã instituþie a fost desfiinþatã (Ordonanþa de urgenþã nr. 11/2004 privind stabilirea unor mãsuri de
reorganizare în cadrul administraþiei publice centrale), fãrã ca atribuþiile sale
în materia aplicãrii Legii nr. 161/2003 sã fi fost preluate de altã instituþie sau
autoritate publicã. Prin urmare, pânã la o eventualã reglementare viitoare a
acestei situaþii, pe baza principiului potrivit cãruia legea trebuie interpretatã
în sensul aplicãrii ºi nu al neaplicãrii ei, recomandãm ca sesizãrile privind
conflictele de interese sã fie adresate primului ministru.
b) aleºii locali
În principiu, referitor la „aleºii locali“, art. 76 stabileºte practic aceleaºi
interdicþii (ºi consecinþe în cazul încãlcãrii acestora) ca ºi în cazul membrilor
Guvernului ºi persoanelor deþinând alte funcþii publice de autoritate din
administraþia publicã centralã ºi localã. Aleºii locali la care se referã, explicit,
textul de lege sunt primarii ºi viceprimarii, primarul general ºi viceprimarii
municipiului Bucureºti. În privinþa celorlalte categorii de „aleºi locali“, art. 77
dispune: „Conflictele de interese pentru preºedinþii ºi vicepreºedinþii consiliilor judeþene sau consilierii locali ºi judeþeni sunt prevãzute în art. 47 din
Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare“. Potrivit articolului amintit, „Nu poate lua parte la deliberare ºi la adoptarea hotãrârilor consilierul care, fie personal, fie prin soþ, soþie,
afini sau rude pânã la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în
problema supusã dezbaterilor consiliului local. Hotãrârile adoptate de consiliul local cu încãlcarea dispoziþiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constatã de cãtre instanþa de contencios administrativ. Acþiunea poate fi introdusã
de orice persoanã interesatã“. Ulterior Legilor nr. 215/2001 ºi 161/2003, a fost
adoptatã ºi a intrat în vigoare Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleºilor
locali. În materie de conflicte de interese, Legea amintitã aduce completãri
celorlalte douã acte normative, fiind în principal mai precisã cu privire la definirea interesului personal al aleºilor locali. Astfel, Legea amintitã prevede cã:
„Art. 75. – Aleºii locali au un interes personal într-o anumitã problemã,
dacã au posibilitatea sã anticipeze cã o decizie a autoritãþii publice din care fac
parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:
a) soþ, soþie, rude sau afini pânã la gradul al doilea inclusiv;
b) orice persoanã fizicã sau juridicã cu care au o relaþie de angajament,
indiferent de natura acestuia;
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c) o societate comercialã la care deþin calitatea de asociat unic, funcþia de
administrator sau de la care obþin venituri;
d) o altã autoritate din care fac parte;
e) orice persoanã fizicã sau juridicã, alta decât autoritatea din care fac parte,
care a fãcut o platã cãtre aceºtia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale
acestora;
f) o asociaþie sau fundaþie din care fac parte.
Art. 77. – (1) Consilierii judeþeni ºi consilierii locali nu pot lua parte la
deliberarea ºi adoptarea de hotãrâri dacã au un interes personal în problema
supusã dezbaterii.
(2) În situaþiile prevãzute la alin. (1), consilierii locali ºi consilierii judeþeni
sunt obligaþi sã anunþe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl
au în problema respectivã.
(3) Anunþarea interesului personal ºi abþinerea de la vot se consemneazã în
mod obligatoriu în procesul-verbal al ºedinþei.“
Legea privind Statutul aleºilor locali (Cap. VIII – Registrul de interese)
aduce completãri ºi precizãri în plus faþã de reglementãrile anterioare ºi cu
privire la obligaþia aleºilor locali de a-ºi declara interesele (proceduri, termene,
conþinutul declaraþiei de avere etc.; vezi Anexa nr. 2, extrase din Legea nr.
393/2004). Ulterior adoptãrii Legilor nr. 161/2003 ºi 393/2004 a fost adoptatã
O.U.G. nr. 14/2005 (vezi Anexa nr. 3), care a stabilit un nou format al declaraþiilor de interese, ceea ce înseamnã cã, sub acest aspect, dispoziþiile respectivei Ordonanþe de urgenþã sunt aplicabile ºi aleºilor locali.
În cazul aleºilor locali, este prevãzut cã sesizãrile privind neregulile în
materia conflictelor de interese se adreseazã prefectului – art. 76, alin. (4) din
Legea nr. 161/2003.
c) funcþionarii publici
Datã fiind specificitatea exercitãrii funcþiei publice, Legea nr. 161 (art. 79,
alin. (1), lit. a) – c), defineºte astfel cazurile de conflicte de interese:
„Funcþionarul public este în conflict de interese dacã se aflã în una dintre
urmãtoarele situaþii: a) este chemat sã rezolve cereri, sã ia decizii sau sã participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice ºi juridice cu care are
relaþii cu caracter patrimonial; b) participã în cadrul aceleiaºi comisii, constituite conform legii, cu funcþionari publici care au calitatea de soþ sau rudã de
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gradul I; c) interesele sale patrimoniale, ale soþului sau rudelor sale de gradul
I pot influenþa deciziile pe care trebuie sã le ia în exercitarea funcþiei publice.
În cazul existenþei unui conflict de interese, Legea dispune cã funcþionarul
public este obligat sã se abþinã de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii ºi sã-l informeze de îndatã pe ºeful ierarhic
cãruia îi este subordonat direct. Întrucât Legea nu reglementeazã în mod
explicit, din interpretarea acesteia rezultã cã eventualele încãlcãri ale normelor
privind conflictele de interese vor fi sesizate conducãtorului autoritãþii sau
instituþiei publice ori ºefului ierarhic cãruia îi este subordonat direct
funcþionarul public în cauzã. În sfârºit, Legea prevede cã în cazurile în care un
funcþionar public rezolvã o cerere, ia o decizie sau participã la luarea unei
decizii deºi se afla în conflict de interese, va rãspunde „disciplinar, administrativ, civil ori penal, potrivit legii“.
Ulterior adoptãrii Legii nr. 161/2003, a intrat în vigoare Legea nr. 7/2004
privind Codul de conduitã a funcþionarilor publici (vezi secþiunea 4.5 din
Ghid). Cele câteva completãri pe care Legea le aduce în materia conflictelor
de interese ale funcþionarilor publici se impun coroborate cu prevederile specifice ale Legii nr. 161/2003.
2.3.2. Incompatibilitãþi
Incompatibilitãþile în exercitarea demnitãþilor publice ºi a funcþiilor publice
sunt reglementate în cadrul Capitolului III, Titlul IV, Cartea I din Legea nr.
161. Din cele patru secþiuni ale Capitolului III, vor fi incluse în Ghid numai
acele dispoziþii strict necesare celor care îºi propun sã monitorizeze
respectarea legii sub acest aspect (în Anexa nr. 1 a Ghidului este redat integral
textul Capitolului III al Legii nr. 161/2003). Secþiunile 2 – 5 reglementeazã
regimul incompatibilitãþilor cu privire la patru categorii de oficiali, astfel:
a) deputaþi ºi senatori
Preluând normele constituþionale în materie, art. 81 al Legii nr. 161 prevede
cã este incompatibilã cu calitatea de deputat sau de senator „exercitarea oricãrei funcþii publice de autoritate, cu excepþia celei de membru al Guvernului“.
De asemenea în acord cu dispoziþiile Constituþiei României – art. 71 alin. (3)
potrivit cãrora „Alte incompatibilitãþi se stabilesc prin lege organicã“ – Legea
nr. 161 stabileºte: „Calitatea de deputat ºi senator este, de asemenea, incompatibilã cu: a) funcþia de preºedinte, vicepreºedinte, director general, director,
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administrator, membru al consiliului de administraþie sau cenzor la societãþile
comerciale, inclusiv bãncile sau alte instituþii de credit, societãþile de asigurare
ºi cele financiare, precum ºi la instituþiile publice; b) funcþia de preºedinte sau
de secretar al adunãrilor generale ale acþionarilor sau asociaþilor la societãþile
comerciale prevãzute la lit. a); c) funcþia de reprezentant al statului în
adunãrile generale ale societãþilor comerciale prevãzute la lit. a); d) funcþia de
manager sau membru al consiliilor de administraþie ale regiilor autonome,
companiilor ºi societãþilor naþionale; e) calitatea de comerciant persoanã fizicã; f) calitatea de membru al unui grup de interes economic; g) o funcþie publicã încredinþatã de un stat strãin, cu excepþia acelor funcþii prevãzute în acordurile ºi convenþiile la care România este parte. Alin. (2) al art. 82 stabileºte
cine ºi în ce condiþii poate aproba deputatului sau senatorului derogãri de la
dispoziþiile privind incompatibilitãþile.
Ulterior adoptãrii sale, rãspunzând cerinþelor GRECO (vezi secþiunea 2.2 a
Ghidului), Legea nr. 161/2003 a fost completatã prin Ordonanþa de urgenþã nr.
77/2003 (Ordonanþã de urgenþã aprobatã prin Legea nr. 280/2004). O.U.G. nr.
77/2003 a introdus, dupã art. 82 din Legea nr. 161/2003, un articol nou, articolul 821, cu urmãtorul cuprins:
„Art. 821. – (1) Deputatul sau senatorul care, pe durata exercitãrii mandatului de parlamentar, doreºte sã exercite ºi profesia de avocat nu poate sã
pledeze în cauzele ce se judecã de cãtre judecãtorii sau tribunale ºi nici nu
poate acorda asistenþã juridicã la parchetele de pe lângã aceste instanþe.
(2) Deputatul sau senatorul aflat în situaþia prevãzutã la alin. (1) nu poate
acorda asistenþã juridicã învinuiþilor sau inculpaþilor ºi nici nu îi poate asista
în instanþe în cauzele penale privind:
a) infracþiunile de corupþie, infracþiunile asimilate infracþiunilor de
corupþie, infracþiunile în legãturã directã cu infracþiunile de corupþie, precum
ºi infracþiunile împotriva intereselor financiare ale Comunitãþilor Europene,
prevãzute în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea ºi sancþionarea
faptelor de corupþie, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
b) infracþiunile prevãzute în Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului ºi consumului ilicit de droguri, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
c) infracþiunile privind traficul de persoane ºi infracþiunile în legãturã cu
traficul de persoane, prevãzute în Legea nr. 678/2001 privind prevenirea ºi
combaterea traficului de persoane, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
d) infracþiunea de spãlare a banilor, prevãzutã în Legea nr. 656/2002 pentru
prevenirea ºi sancþionarea spãlãrii banilor, cu modificãrile ulterioare;
e) infracþiunile contra siguranþei statului, prevãzute în art. 155–173 din
Codul penal;
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f) infracþiunile care împiedicã înfãptuirea justiþiei, prevãzute în art. 259–272
din Codul penal;
g) infracþiunile contra pãcii ºi omenirii, prevãzute în art. 356–361 din Codul
penal.
(3) Deputatul sau senatorul aflat în situaþia prevãzutã la alin. (1) nu poate
sã pledeze în cauzele civile sau comerciale împotriva statului, a autoritãþilor
sau instituþiilor publice, a companiilor naþionale ori a societãþilor naþionale în
care acestea sunt pãrþi. De asemenea, nu poate sã pledeze în procese intentate
statului român, în faþa instanþelor internaþionale.
(4) Prevederile alin. (1)–(3) nu se aplicã în cauzele în care avocatul este
parte în proces sau acordã asistenþã ori reprezentare soþului sau rudelor
pânã la gradul IV inclusiv.“
Din interpretarea coroboratã a dispoziþiilor Legii nr. 161/2003, pe de o
parte, ºi a Regulamentului Camerei Deputaþilor ºi Regulamentului Senatului,
pe de altã parte, rezultã cã prerogativele principale în materia respectãrii reglementãrilor privind incompatibilitãþile deputaþilor ºi senatorilor revin fiecãruia
dintre cele douã Birouri permanente ale celor douã Camere. În consecinþã,
solicitãrile de informaþii sau sesizãrile având ca obiect situaþiile de incompatibilitate a deputaþilor ºi senatorilor urmeazã sã fie adresate preºedinþilor
Camerelor.
b) membri ai Guvernului ºi persoane deþinând alte funcþii publice de
autoritate din administraþia publicã centralã ºi localã
În categoria menþionatã, Legea include: membrii Guvernului; secretarii
de stat, subsecretarii de stat ºi funcþiile asimilate acestora; prefecþii ºi subprefecþii.
Potrivit art. 84 alin. 1, „Funcþia de membru al Guvernului este incompatibilã cu: a) orice altã funcþie publicã de autoritate, cu excepþia celei de deputat
sau de senator ori a altor situaþii prevãzute de Constituþie; b) o funcþie de
reprezentare profesionalã salarizatã în cadrul organizaþiilor cu scop comercial;
c) funcþia de preºedinte, vicepreºedinte, director general, director, administrator, membru al consiliului de administraþie sau cenzor la societãþile comerciale, inclusiv bãncile sau alte instituþii de credit, societãþile de asigurare ºi
cele financiare, precum ºi la instituþiile publice; d) funcþia de preºedinte sau de
secretar al adunãrilor generale ale acþionarilor sau asociaþilor la societãþile
comerciale prevãzute la lit. c); e) funcþia de reprezentant al statului în
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adunãrile generale ale societãþilor comerciale prevãzute la lit. c); f) funcþia de
manager sau membru al consiliilor de administraþie ale regiilor autonome,
companiilor ºi societãþilor naþionale; g) calitatea de comerciant persoanã
fizicã; h) calitatea de membru al unui grup de interes economic; i) o funcþie
publicã încredinþatã de un stat strãin, cu excepþia acelor funcþii prevãzute în
acordurile ºi convenþiile la care România este parte.
Funcþia de secretar de stat, de subsecretar de stat ºi funcþiile asimilate acestora sunt incompatibile cu exercitarea altei funcþii publice de autoritate, precum
ºi cu exercitarea funcþiilor prevãzute la alin. (1) lit. b) – i), reprodus mai sus.
ªi în cazul acestei categorii de oficiali, Legea prevede – art. 84 alin. 3 – cine
ºi în ce condiþii poate aproba derogãri în exercitarea fucþiilor publice amintite.
În ceea ce priveºte prefecþii ºi subprefecþii, art. 85 alin (1) enumerã calitãþile/funcþiile cu care aceºtia sunt incompatibili în exercitarea funcþiilor lor
oficiale: a) calitatea de deputat sau senator; b) funcþia de primar ºi viceprimar,
primar general ºi viceprimar al municipiului Bucureºti; c) funcþia de consilier
local sau consilier judeþean; d) o funcþie de reprezentare profesionalã salarizatã în cadrul organizaþiilor cu scop comercial; e) funcþia de preºedinte,
vicepreºedinte, director general, director, administrator, membru al consiliului
de administraþie sau cenzor la societãþile comerciale, inclusiv bãncile sau alte
instituþii de credit, societãþile de asigurare ºi cele financiare, precum ºi la instituþiile publice; f) funcþia de preºedinte sau de secretar al adunãrilor generale
ale acþionarilor sau asociaþilor la societãþile comerciale prevãzute la lit. e); g)
funcþia de reprezentant al statului în adunãrile generale ale societãþilor comerciale prevãzute la lit. e); h) funcþia de manager sau membru al consiliilor de
administraþie ale regiilor autonome, companiilor ºi societãþilor naþionale; i)
calitatea de comerciant persoanã fizicã; j) calitatea de membru al unui grup de
interes economic; k) o funcþie publicã încredinþatã de un stat strãin, cu
excepþia acelor funcþii prevãzute în acordurile ºi convenþiile la care România
este parte.
La data de 12 iulie 2004, a fost adoptatã Legea nr. 340/2004 privind instituþia prefectului. Potrivit Legii, începând cu data de 1 ianuarie 2006, prefectul
ºi subprefectul vor face parte din categoria înalþilor funcþionari publici. În
aceastã calitate, prefectul ºi subprefectul vor mai fi supuºi ºi altor douã incompatibilitãþi, instituite prin Legea amintitã: pe de o parte, „Prefectul ºi subprefectul nu pot fi membri ai unui partid politic, sub sancþiunea eliberãrii lor din
funcþie“ (art. 22 alin. 3), iar pe de altã parte, ei „sunt datori sã se abþinã de la
participarea la acþiuni politice“ (art. 17).
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Din interpretarea art. 86, rezultã cã solicitãrile de informaþii sau sesizãrile
cu privire la cazurile de incompatibilitãþi se adreseazã, în cazul membrilor
Guvernului, primului ministru iar în cazul celorlalte categorii de „oficiali“ –
ministrului administraþiei publice.
c) aleºii locali
În ce priveºte funcþiile de primar ºi viceprimar, primar general ºi viceprimar al municipiului Bucureºti, preºedinte ºi vicepreºedinte al consiliului
judeþean, acestea sunt, potrivit art. 87 alin (1), incompatibile cu: a) funcþia de
consilier local; b) funcþia de prefect sau subprefect; c) calitatea de funcþionar
public sau angajat cu contract individual de muncã, indiferent de durata acestuia; d) funcþia de preºedinte, vicepreºedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraþie ori cenzor sau orice
funcþie de conducere ori de execuþie la societãþile comerciale, inclusiv bãncile
sau alte instituþii de credit, societãþile de asigurare ºi cele financiare, la regiile
autonome de interes naþional sau local, la companiile ºi societãþile naþionale,
precum ºi la instituþiile publice; e) funcþia de preºedinte sau de secretar al
adunãrilor generale ale acþionarilor sau asociaþilor la o societate comercialã; f)
funcþia de reprezentant al unitãþii administrativ-teritoriale în adunãrile generale ale societãþilor comerciale de interes local sau de reprezentant al statului
în adunarea generalã a unei societãþi comerciale de interes naþional; g) calitatea de comerciant persoanã fizicã; h) calitatea de membru al unui grup de
interes economic; i) calitatea de deputat sau senator; j) funcþia de ministru,
secretar de stat, subsecretar de stat sau o altã funcþie asimilatã acestora; k)
orice alte funcþii publice sau activitãþi remunerate, în þarã sau în strãinãtate, cu
excepþia funcþiei de cadru didactic sau a funcþiilor în cadrul unor asociaþii, fundaþii sau alte organizaþii neguvernamentale. Alin. 2 al aceluiaºi articol interzice
primarilor ºi viceprimarilor, primarului general ºi viceprimarilor municipiului
Bucureºti sã deþinã, pe durata exercitãrii mandatului, funcþia de consilier
judeþean.
Funcþia de consilier local sau consilier judeþean este incompatibilã, potrivit
art. 88 alin (1) cu: a) funcþia de primar sau viceprimar; b) funcþia de prefect
sau subprefect; c) calitatea de funcþionar public sau angajat cu contract individual de muncã în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeþean ori al prefecturii din judeþul respectiv; d)
funcþia de preºedinte, vicepreºedinte, director general, director, manager, asociat, administrator, membru al consiliului de administraþie sau cenzor la regiile autonome ºi societãþile comerciale de interes local înfiinþate sau aflate sub
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autoritatea consiliului local ori a consiliului judeþean respectiv sau la regiile
autonome ºi societãþile comerciale de interes naþional care îºi au sediul sau
care deþin filiale în unitatea administrativ-teritorialã respectivã; e) funcþia de
preºedinte sau de secretar al adunãrilor generale ale acþionarilor sau asociaþilor
la o societate comercialã de interes local ori la o societate comercialã de
interes naþional care îºi are sediul sau care deþine filiale în unitatea administrativ-teritorialã respectivã; f) funcþia de reprezentant al statului la o societate
comercialã care îºi are sediul ori care deþine filiale în unitatea administrativ-teritorialã respectivã; g) calitatea de deputat sau senator; h) funcþia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat ºi funcþiile asimilate acestora.
Acelaºi articol, alin. 2, prevede cã o persoanã nu poate exercita în acelaºi timp
un mandat de consilier local ºi un mandat de consilier judeþean.
În conformitate cu art. 89 alin. 1 ºi 2, toate persoanele având calitatea de
„ales local“, precum ºi „soþul sau rudele de gradul I“ nu pot fi „acþionari semnificativi la o societate comercialã înfiinþatã de consiliul local, respectiv de
consiliul judeþean“. Termenul de „acþionar semnificativ“ este definit prin alin.
(3) drept „persoana care exercitã drepturi aferente unor acþiuni care, cumulate,
reprezintã cel puþin 10% din capitalul social sau îi conferã cel puþin 10% din
totalul drepturilor de vot în adunarea generalã“. De interes în acþiunile de monitorizare a respectãrii reglementãrilor în materie de incompatibilitãþi sunt ºi
prevederile art. 90, alin (1) ºi (2): Consilierii locali ºi consilierii judeþeni, precum ºi soþul sau rudele de gradul I ale acestora, care au funcþia de preºedinte,
vicepreºedinte, director general, director, manager, administrator, membru al
consiliului de administraþie sau cenzor ori alte funcþii de conducere, precum ºi
calitatea de acþionar sau asociat la societãþile comerciale cu capital privat sau
cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unitãþi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestãri de servicii, de executare de
lucrãri, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autoritãþile
administraþiei publice locale din care fac parte, cu instituþiile sau regiile
autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului
local sau judeþean respectiv ori cu societãþile comerciale înfiinþate de consiliile locale sau consiliile judeþene respective. Este important de reþinut cã,
potrivit art. 93, alin (1), prevederile art. 90 se aplicã ºi persoanelor încadrate
cu contract individual de muncã în aparatul propriu al consiliului local sau al
consiliului judeþean ori la regiile autonome aflate sub autoritatea consiliilor
respective sau la societãþile înfiinþate de consiliile locale sau consiliile
judeþene respective.
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Dispoziþii referitoare la momentul în care intervine starea de incompatibilitate, la sancþiunile pe care le atrage încãlcarea interdicþiilor stabilite prin art.
90, precum ºi modalitãþile de ieºire din aceasta, sunt cuprinse în art. 91 al Legii
nr. 161/2003 (pentru detalii se va vedea Anexa nr. 1).
d) funcþionarii publici
Incompatbilitãþile privind funcþionarii publici sunt reglementate de cãtre
art. 94, 95 ºi 98, dupã cum urmeazã (în continuare sunt reproduse textele referitoare strict la cazurile de incompatibilitate; pentru dispoziþiile privind ieºirea
din starea de incompatibilitate, sancþiunile pe care le atrage încãlcarea interdicþiilor referitoare la incompatibilitãþi, precum ºi modalitãþile de ieºire din
aceasta, se va vedea Anexa nr. 1, Anexã în care se gãseºte reprodusã integral
secþiunea reglementând incompatibilitãþile funcþionarilor publici – art. 94 – 98):
Art. 94. – (1) Calitatea de funcþionar public este incompatibilã cu orice altã
funcþie publicã decât cea în care a fost numit, precum ºi cu funcþiile de demnitate publicã.
(2) Funcþionarii publici nu pot deþine alte funcþii ºi nu pot desfãºura alte
activitãþi, remunerate sau neremunerate, dupã cum urmeazã:
a) în cadrul autoritãþilor sau instituþiilor publice;
b) în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepþia cazului în care funcþionarul public este suspendat din funcþia publicã, în condiþiile legii, pe durata
numirii sale;
c) în cadrul regiilor autonome, societãþilor comerciale ori în alte unitãþi cu
scop lucrativ, din sectorul public sau privat, în cadrul unei asociaþii familiale
sau ca persoanã fizicã autorizatã;
d) în calitate de membru al unui grup de interes economic.
Art. 95. – (1) Nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care
funcþionarii publici respectivi sunt soþi sau rude de gradul I.
(2) Prevederile alin. (1) se aplicã ºi în cazul în care ºeful ierarhic direct are
calitatea de demnitar.
Prin Legea nr. 171/2004, art. 94 al Legii nr. 161/2003 a fost completat cu
un nou alineat - (21) – stabilind cã “Nu se aflã în situaþie de incompatibilitate,
în sensul prevederilor alin. (2) lit. a) ºi c), funcþionarul public care este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiþiile legii, sã reprezinte sau sã participe în calitate de reprezentant al autoritãþii ori instituþiei publice în cadrul
unor organisme sau organe colective de conducere constituite în temeiul
actelor normative în vigoare.“
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Privitor la incompatibilitãþile de ordin „politic“ ale funcþionarilor publici,
trebuie reþinut cã aceºtia pot fi membri ai partidelor politice legal constituite
însã le este interzis „sã fie membri ai organelor de conducere ale partidelor
politice ºi sã exprime sau sã apere în mod public poziþiile unui partid politic“
(art. 98, alin. 1 ºi 2). Alin. 3 al aceluiaºi articol prevede cã înalþii funcþionari
publici nu pot fi membri ai unui partid politic. Potrivit art. 11 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã, categoria
înalþilor funcþionari publici cuprinde persoanele care sunt numite în una dintre urmãtoarele funcþii publice: secretar general al Guvernului ºi secretar
general adjunct al Guvernului; consilier de stat; secretar general ºi secretar
general adjunct din ministere ºi alte organe de specialitate ale administraþiei
publice centrale; prefect; subprefect; secretar general al prefecturii, secretar
general al judeþului ºi al municipiului Bucureºti; director general din cadrul
ministerelor ºi al celorlalte organe de specialitate ale administraþiei publice
centrale. La data de 12 iulie 2004, a fost adoptatã Legea nr. 340 privind instituþia prefectului. Art. 42 al Legii stabileºte cã incompatibilitatea dintre funcþiile de prefect ºi subprefect ºi calitatea de membru al unui partid politic devine
efectivã începând cu data de 1 ianuarie 2006.
Din interpretarea textului de lege (cu deosebire a art. 98, alin. 4 ºi 5), rezultã
cã sesizãrile vizând nerespectarea dispoziþiilor referitoare la incompatibilitãþile funcþionarilor publici se adreseazã ºefilor ierarhici ai acestora.
Ulterior adoptãrii Legii nr. 161/2003, a intrat în vigoare Legea nr. 7/2004
privind Codul de conduitã a funcþionarilor publici (vezi secþiunea 4.5 din
Ghid). Cele câteva completãri pe care Legea le aduce în materia incompatibilitãþilor funcþionarilor publici se impun coroborate cu prevederile specifice ale
Legii nr. 161/2003.
e) alte categorii de persoane care exercitã demnitãþi publice ºi funcþii
publice
Art. 99, alin. (1) al Capitolul IV prevede cã, în privinþa conflictelor de
interese ºi a incompatibilitãþilor, unui numãr de „oficiali“ din cadrul
autoritãþilor ºi instituþiilor aflate exclusiv sub control parlamentar, enumeraþi
mai jos, le sunt aplicabile dispoziþiile referitoare la „miniºtri ºi, respectiv, secretari de stat, precum ºi incompatibilitãþile prevãzute în legi speciale“. Aceºti
oficiali sunt:
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a) membrii Curþii de Conturi;
b) preºedintele Consiliului Legislativ ºi preºedinþii de secþie;
c) Avocatul Poporului ºi adjuncþii sãi;
d) membrii Consiliului Concurenþei;
e) membrii Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare;
f) guvernatorul, prim-viceguvernatorul, viceguvernatorii, membrii consiliului de administraþie ºi angajaþii cu funcþii de conducere ai Bãncii Naþionale a
României;
g) directorul Serviciului Român de Informaþii, prim-adjunctul ºi adjuncþii
sãi;
h) directorul Serviciului de Informaþii Externe ºi adjuncþii sãi;
i) membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor;
j) membrii Consiliului Naþional al Audiovizualului;
k) membrii consiliilor de administraþie ºi ai comitetelor directoare ale
Societãþii Române de Radiodifuziune ºi Societãþii Române de Televiziune;
l) membrii Colegiului Consiliului Naþional pentru Studierea Arhivelor
Securitãþii;
m) directorul general ºi membrii consiliului director al Agenþiei Naþionale
de Presã ROMPRES
Potrivit dispoziþiilor art. 99, Birourile permanente ale celor douã Camere
ale Parlamentului au competenþe în legãturã cu cazurile de incompatibilitate a
„oficialilor“ enumeraþi mai sus. Astfel rezultã cã ºi sesizãrile referitoare la
asemenea cazuri se adreseazã celor douã Birouri/Preºedinþilor celor douã
Camere.
Consilierilor prezidenþiali ºi consilierilor de stat din Administraþia
Prezidenþialã li se aplicã dispoziþiile referitoare la „miniºtri ºi, respectiv, secretari de stat“, conform art. 100.
Este de precizat cã prin Ordonanþa de urgenþã nr. 40/2003, Legea nr
161/2003 a fost completatã cu art. 1001, potrivit cãruia “În mod excepþional,
pentru persoanele numite de Preºedintele României, de cãtre Parlament la
propunerea Preºedintelui României sau, potrivit legii, de cãtre Consiliul
Suprem de Apãrare a þãrii, Birourile permanente ale Camerelor, în ºedinþã
comunã, pot aproba, la sesizarea Preºedintelui României, îndeplinirea în continuare a funcþiei care a generat cazul de incompatibilitate, dacã un interes
public impune aceasta.“
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f) magistraþii
Un capitol special, Capitolul V, reglementeazã incompatibilitãþile ºi conflictele de interese de care sunt þinuþi magistraþii. Reiterând norma constituþionalã cuprinsã în art. 125 alin. 3 al legii noastre fundamentale, art.. 101 din
Legea 161 stabileºte cã „Funcþia de judecãtor ºi procuror este incompatibilã cu
orice altã funcþie publicã sau privatã, cu excepþia funcþiilor didactice din
învãþãmântul superior“. Articolul urmãtor dispune cã Magistraþilor le este
interzis: „a) sã desfãºoare activitãþi de arbitraj în litigii civile, comerciale sau
de altã naturã; b) sã aibã calitatea de asociat, membru în organele de conducere, administrare sau control la societãþi civile, societãþi comerciale, inclusiv
bãnci sau alte instituþii de credit, societãþi de asigurare sau financiare, companii naþionale, societãþi naþionale ori regii autonome; c) sã desfãºoare activitãþi comerciale, direct sau prin persoane interpuse; d) sã aibã calitatea de
membru al unui grup de interes economic“.
De asemenea, magistraþilor le este interzis „sã facã parte din partide
politice, sã desfãºoare activitãþi cu caracter politic iar în exercitarea atribuþiilor, sã se abþinã de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice“.
Relevante sunt, de asemenea, dispoziþiile art. 105, alin. 1, în conformitate cu
care magistraþilor le este interzis sã participe la judecarea unei cauze, în calitate de judecãtor sau procuror: a) dacã sunt soþi sau rude pânã la gradul IV
inclusiv între ei; b) dacã ei, soþii sau rudele lor pânã la gradul IV inclusiv au
vreun interes în cauzã. Ulterior adoptãrii ºi intrãrii în vigoare a Legii nr. 161,
a fost adoptatã ºi a intrat în vigoare Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor: Titlul I, Cap.II al Legii nr. 303/2004 stabileºte „interdicþiile ºi
incompatibilitãþile“ privitoare la magistraþi. Întrucât ambele legi sunt organice,
iar Legea nr. 303/2004 nu a abrogat nici una din dispoziþiile – mai complete –
ale Legii nr. 161/2003, urmeazã ca în materie de incompatibilitãþi ºi conflicte
de interese ale magistraþilor sã se facã aplicarea coroboratã a celor douã acte
normative (ambele legi organice).
Din interpretarea coroboratã a textelor de lege amintite, rezultã cã sesizãrile
privind eventuale încãlcãri ale legii se adreseazã preºedintelui instanþei, în
cazul judecãtorilor, respectiv procurorului general/prim-procurorului în subordinea cãruia funcþioneazã, în cazul procurorilor.
2.3.3. Declaraþii de interese
Reglementãri privind declaraþiile de interese sunt cuprinse ºi în Cap. VI al
Titlului IV – „Dispoziþii comune“. Potrivit art. 111, persoanele care exercitã
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demnitãþile publice ºi funcþiile publice prevãzute în prezentul titlu vor depune
o declaraþie de interese. La data de 3 martie 2005, Guvernul României a adoptat Ordonanþa de urgenþã nr. 14, prin care s-au stabilit funcþiile ºi activitãþile
care se includ în declaraþia de interese, un nou format al declaraþiilor de
interese, precum ºi obligaþia oficialilor ca în termen de 60 de zile de la data
intrãrii în vigoare a Ordonanþei sã depunã noi declaraþii de interese în formatul nou-stabilit (a se vedea Anexa nr. 3).
Se impune semnalat faptul cã se menþine în continuare o deficienþã importantã a reglementãrilor în materie, pe care oficialii au „speculat-o“ constant în
interes propriu. Conþinutul declaraþiilor de interese este stabilit deficitar, în
sensul cã prin aceste declaraþii oficialii au obligaþia sã declare numai interesele personale, ºi nu ºi pe cele ale „soþilor ºi rudelor de gradul I“, aºa cum acestea sunt avute în vedere de art. 72 ºi urmãtoarele ale Legii nr. 161/2003.
Declaraþiile de interese se depun în termen de 15 zile de la data validãrii
mandatului ori, dupã caz, de la data numirii în funcþie. „Oficialii“ au obligaþia
sã actualizeze declaraþiile de interese în termen de 30 de zile de la data
începerii, modificãrii sau încetãrii funcþiilor sau activitãþilor care se înscriu în
declaraþiile de interese. Art. 113 prevede cã declaraþiile de interese sunt publice ºi se depun dupã cum urmeazã:
a) Preºedintele României, la ºeful Cancelariei Administraþiei Prezidenþiale;
b) deputaþii ºi senatorii, la secretarul general al Camerei din care aceºtia fac
parte;
c) consilierii prezidenþiali ºi consilierii de stat din Administraþia Prezidenþialã, la ºeful Cancelariei Administraþiei Prezidenþiale;
d) membrii Guvernului, secretarii de stat ºi subsecretarii de stat, la secretarul general al Guvernului;
e) persoanele care îndeplinesc funcþii asimilate celei de ministru, secretar
de stat sau subsecretar de stat, la secretarul general al autoritãþii publice sub
controlul cãreia se aflã;
f) magistraþii, la preºedintele instanþei sau la conducãtorul parchetului la
care funcþioneazã; preºedinþii instanþelor ºi conducãtorii parchetelor, la
preºedinþii instanþelor ºi, respectiv, conducãtorii parchetelor superioare;
preºedintele Curþii Supreme de Justiþie, procurorul general al Parchetului de
pe lângã Curtea Supremã de Justiþie ºi procurorul general al Parchetului
Naþional Anticorupþie, la Consiliul Superior al Magistraturii;
g) prefecþii ºi subprefecþii, la secretarul general al prefecturii;
h) aleºii locali, la secretarul unitãþii administrativ-teritoriale;
i) funcþionarii publici, la compartimentul de resurse umane din cadrul autoritãþilor publice, instituþiilor publice sau, dupã caz, al unitãþilor din care fac parte.
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Acelaºi articol (alin. 2) stabileºte cã numele persoanelor care, în mod nejustificat, nu depun declaraþia de interese potrivit art. 112, se publicã pe paginile
de Internet ale Parlamentului, Guvernului, ministerelor, celorlalte autoritãþi ori
instituþii publice centrale, prefecturilor sau consiliilor judeþene, dupã caz.
Precizarea din textul de lege potrivit cãreia declaraþiile de interese „sunt
publice“ înseamnã cã accesul la aceste acte este public, în înþelesul ºi dupã
procedurile prevãzute de Legea nr. 544/2001 a liberului acces la informaþiile
de interes public (a se vedea secþiunea 4.1 din Ghid). Monitorizãrile fãcute de
mai multe ONG-uri, între care ºi Centrul de Resurse Juridice, cu privire la
aplicarea Legii nr. 161/2003 au evidenþiat faptul cã principalele autoritãþi publice din România – Parlamentul, Administraþia Prezidenþialã, Guvernul, instituþiile ºi autoritãþile aflate în subordinea/controlul Parlamentului sau
Guvernului – au adoptat buna practicã a publicãrii declaraþiilor de interese pe
paginile proprii de internet.
În sfârºit, art. 114 al Legii nr. 161/2003 instituie, în sarcina „oficialilor“,
interdicþia de a folosi în interes privat, inclusiv prin publicitate: simbolurile
care au legãturã cu exerciþiul demnitãþii sau funcþiei lor; numele însoþit de calitatea persoanei care exercitã demnitãþile publice ºi funcþiile publice; numele,
vocea sau semnãtura persoanelor respective; informaþiile care nu sunt publice,
obþinute în legãturã cu exercitarea atribuþiilor.

2.4 Propuneri actuale privind modificarea legislaþiei controlului
averilor, incompatibilitãþilor ºi conflictelor de interese
În propunerea privind conþinutului Tratatului de aderare a României la
Uniunea Europeanã este inclusã, la art. 38, o clauzã de salvgardare:
„Consiliul poate, cu majoritate calificatã, pe baza recomandãrilor Comisiei,
sã ia decizia specificatã în paragraful 1 (n.a. amânarea integrãrii cu un an) în
relaþia cu România, dacã se constatã deficienþe majore în îndeplinirea de cãtre
România a unuia sau mai multor angajamente ºi cerinþe cuprinse în Anexa IX,
punctul 1“.
Una dintre mãsurile cuprinse în clauza de salvgardare constã în „reducerea
considerabilã a numãrului autoritãþilor care au atribuþii de prevenire sau investigare a corupþiei, pânã la sfârºitul lui 2005, astfel încât sã fie evitate suprapunerile în ceea ce priveºte responsabilitãþile“. Aceastã mãsurã este specificatã
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în documetul pus la dispoziþia publicului de cãtre Ministerul Integrãrii
Europene sub denumirea de Clauza de salvgardare.
În spiritul acestei idei existã trei proiecte de modificare legislativã a
regimului controlului averilor, incompatibilitãþilor ºi conflictelor de interese.
În aceastã secþiune vom prezenta succint cele trei propuneri: Proiectul de Lege
nr. 652/2004 înregistrat la Senat, propunerile auditului independent al
Strategiei Naþionale Anticorupþie 2001–2004 ºi propunerile fostului
vicepremier Adriean Videanu.
Rapoartele organizaþiilor neguvernamentale semnaleazã slaba implementare a legislaþiei privind controlul averii, incompatibilitãþile ºi conflictele de
interese dar ºi caracterul incomplet al reglementãrilor.
2.4.1 Proiect de lege nr. 652/2004
Acest proiect de lege, adoptat de Camera Deputaþilor, a fost iniþiat de
Guvernul României ºi propune modificarea Legii nr. 161/2003 prin:
– extinderea prevederilor privind conflictul de interese ºi regimul
incompatibilitãþilor oricãrei alte persoane care exercitã permanent sau
temporar, cu orice titlu, indiferent cum a fost învestitã, o însãrcinare de
orice naturã, retribuitã sau nu, în serviciul unei autoritãþi publice, instituþii publice, instituþii sau altã persoanã juridicã de interes public sau
care are atribuþii privind administrarea, folosirea sau exploatarea
bunurilor proprietate publicã, a serviciilor de interes public, precum
ºi a bunurilor de orice fel care, potrivit legii, sunt de interes public“
(art. 69, al.4);
– extinderea definiþiei conflictului de interese la „situaþia în care persoana ce exercitã o demnitate publicã sau o funcþie publicã, potrivit
dispoziþiilor art. 69, are sau ar putea avea un interes personal de naturã
patrimonialã sau nepatrimonialã, care ar putea influenþa îndeplinirea cu
obiectivitate ºi imparþialitate a atribuþiilor care îi revin, potrivit
Constituþiei ºi altor acte normative, precum ºi interesul public“ (art. 70,
al. 1); de asemenea, „orice persoanã din cele prevãzute la art. 69 este
obligatã sã nu emitã un act administrativ sau sã nu încheie un act
juridic ori sã nu ia o decizie sau sã nu participe la luarea unei decizii în
exercitarea demnitãþii publice sau a funcþiei publice, care produce sau
ar putea produce un folos material sau de altã naturã, direct sau prin
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interpuºi, pentru sine, pentru soþul sãu, ori rudele sale de pânã la gradul
IV inclusiv, în condiþiile art. 70“(art. 72, al.1); astfel, faþã de reglementãrile în vigoare, prevederile legale se extind ºi asupra intereselor
nepatrimoniale atât ale persoanei în cauzã, ale soþului acesteia dar ºi
ale rudelor pânã la gradul IV (în prezent doar rudele de gradul I);
– crearea unei noi instituþii anticorupþie care sã preia atribuþiile pe care,
în prezent, le exercitã mai multe instituþii ºi desfiinþarea celor din urmã.
Astfel, „în vederea desfãºurãrii operative a activitãþii de cercetare ºi
constatare a conflictelor de interese ºi a incompatibilitãþilor persoanelor prevãzute la art. 69, se propune înfiinþarea Consiliului
Naþional de Integritate“(art. 721); acest Consiliu ar urma sã fie un
organism autonom, cu personalitate juridicã, suspus controlului
Parlamentului ºi sã aibã o structurã unicã la nivel naþional; consiliul ar
urma sã fie format din 11 membri cu mandat de 6 ani ce nu poate fi
reînnoit: 7 judecãtori, 2 procurori ºi 2 consilieri juridici din cadrul
Ministerului Justiþiei; iniþial, CNI urma sã se ocupe ºi de controlul
averii dar aceastã prevedere nu se mai regãseºte în forma adoptatã de
Camera Deputaþilor.
2.4.2 Auditul Freedom House
Auditul independent al Strategiei Naþioanle Anticorupþie 2001 – 2004, realizat de Freedom House la solicitarea Ministerului Justiþiei, cuprinde o serie de
propuneri privind o mai bunã coordonare a luptei anticorupþie. Astfel, auditul
propune înfiinþarea unui Consiliu de Integritate cu atribuþii de coordonare a
luptei împotriva corupþiei dar ºi de verificare a integitãþii demnitarilor ºi
funcþionarilor publici. Din Consiliu ar trebui sã facã parte patru miniºtri sau
secretari de stat, doi reprezentanþi ai opoziþiei politice parlamentare, unul al
puterii judecãtoreºti ºi doi ai societãþii civile. Sub Consiliu ar funcþiona o
Agenþie de Integritate care s-ar ocupa de activitatea de verificare.
2.4.3 Iniþiativa fostului vicepremier Adrian Videanu
Iniþiativa a fost lansatã la data de 12 ianuarie 2005 ºi îºi propune sã combatã evaziunea fiscalã ºi îmbogãþirea ilicitã. Astfel, de la 1 iunie 2005 fiecare
cetãþean român ar urma sã fie obligat sã-ºi declare averea pe care o deþine în
prezent. Declaraþiile nu vor fi documente publice ºi vor fi depuse la organul
fiscal. Declaraþii de avere ar urma sã fie corelate cu veniturile obþinute legal de
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fiecare persoanã. Legea va acþiona pentru viitor astfel cã nu va fi controlat
modul în care cetãþenii ºi-au dobândit pânã acum averea ci cum o vor dobândi de acum încolo.
De pildã, dacã un cetãþean a declarat o anumitã avere la 1 iulie 2005 ºi anumite venituri de-a lungul anului 2006, va trebui sã se justifice în situaþia în
care, în aceastã perioada, plusul de avere dobândit va depãºi veniturile sale
legale.

3. CUM MONITORIZEZI
Acest capitol îºi propune sã prezinte câteva metode prin care cei interesaþi
pot monitoriza implementarea legislaþiei privind conflictele de interese ºi
incompatibilitãþile precum ºi incidenþa acestor fenomene.
În primul rând trebuie sã facem distincþia dintre monitorizare ºi evaluare.
Monitorizarea constã în producerea de informaþii privind un anumit fenomen
sau privind funcþionarea unor anumite politici publice sau instituþii, precum ºi
consecinþele acestora. Monitorizarea, prin producerea de date, contribuie la
procesul de evaluare. Obiectivul evaluãrii nu este strângerea de informaþii ci
aprecierea unor aspecte ale formulãrii ºi implementãrii politicilor publice6.
Monitorizarea îndeplineºte patru funcþii: de „concordanþã, auditare, contabilizare ºi explicaþie“7.
Funcþia de concordanþã se referã la conformitatea dintre acþiunile întreprinse în realitate ºi standardele cuprinse în reglementãri. Funcþia de audit se
referã la faptul cã monitorizarea poate determina în ce mãsurã grupurile þintã
ale unei politici au beneficiat într-adevãr de resursele puse la dispoziþia lor prin
aceea politicã. Funcþia de contabilizare permite analiza schimbãrilor produse
de o anumitã politicã publicã. Monitorizarea permite ºi explicaþia diferenþelor
în efectele unor politici.
Prezentarea rezultatelor
Rezultatele pot fi prezentate în procente ºi numere absolute atunci când
avem analize cantitative. Rezultatele pot fi prezentate ºi sub forma studiilor de
caz. În analizele calitative se va þine cont de mecanismele identificate, de
tipurile de rãspuns ºi de modurile de raportare la anumite chestiuni.
Sfaturi practice
 Alege cu atenþie grupul þintã pe care doreºti sã-l monitorizezi. Nu poþi
monitoriza întregul comportament al administraþiei publice sau al demnitarilor din România, atât din motive de timp cât ºi din motive de resurse.
6
7
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Miroiu, Adrian – Introducere în analiza politicilor publice, Editura Punct, 2001, p. 168
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Poti monitoriza toate instituþiile de un anumit tip din România sau toþi
oficialii care fac parte dintr-o anumitã categorie dar cel mai bine este sã
decupezi un eºantion reprezentativ.
 Alege grupul þintã pe care doreºti sã-l monitorizezi astfel încât sã poþi
face comparaþii. De pildã, CRJ a monitorizat aceeaºi instituþie publicã în
mai multe judeþe/regiuni de dezvoltare pentru a scoate în evidenþa diferenþele regionale. Desparte datele pentru a face comparaþii între bãrbaþi ºi
femei, între partide politice sau între rural ºi urban în privinþa compartamentului monitorizat. În privinþa genului, interpretarea trebuie sã se facã
þinând cont ºi de ponderea bãrbaþilor ºi femeilor în grupul monitorizat.
 Alege ce comportament te intereseazã sã monitorizezi. Ex: depunerea în
termen a declaraþiilor de avere de la începutul sau de la sfârºitul mandatului; sau numãrul de abþineri de la decizie în situaþii de conflict de interese.
 Construieºte-þi un plan de monitorizare care sã cuprindã tipul de date pe
care te vei baza, în ce mãsurã aceste date sunt ele relevante pentru scopul
monitorizãrii, cum ºi în ce timp le poþi obþine, ce metode aplici pentru a le
obþine, cum le centralizezi. Chiar dacã analizele cantitative sunt cele mai
uºor de înþeles ºi bine primite de jurnaliºti ºi public, analiza calitativã este
ºi ea importantã. Gândeºte-te dacã trimiterea unor cereri de informaþii de
interes public sau realizarea unor interviuri sau a unor „focus group“-uri te
ajutã în monitorizare.
 Alege cu grijã perioada de monitorizare. Þine cont de diverse evenimente care sunt programate. Evalueazã riscul unor schimbãri legislative
sau politice care þi-ar putea încurca planurile. Informeazã-te cu privire la
proiectele de legi aflate în dicuþia Parlamentului ºi care odatã adoptate ar
interfera cu planurile tale iniþiale de monitorizare. Întotdeuna vor apãrea ºi
evenimente neprevãzute precum schimbarea condiþiilor economice, conflicte, demisii.
 Monitorizeazã acelaºi grup mai multe perioade de timp. Dacã este posibil încearcã sã monitorizezi grupul pe care l-ai ales de-a lungul unei
perioade mai mari de timp pentru a pune în evidenþã evoluþia comportamentului de la o perioadã la alta. Gândeºte-te dacã metodele tale înregistreazã ºi schimbãrile mici în comportament.
 Monitorizarea poate fi politizatã de aceea aceasta nu trebuie sã fie pãrtinitoare. Ai grijã sã nu implici în monitorizare parteneri / consultanþi /
activiºti care au o preferinþã politicã care sã le afecteze obiectivitatea.
Rezultatele obþinute pot fi folosite pe post de armã politicã.
 Identificã variabile care pot fi ajustate / îmbunãtãþite ºi care ar avea un efect
de reducere / dezvoltare a tipului de comportament pe care îl monitorizezi.
 Adu dovezi care sã-þi susþinã recomandãrile.
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Exemplu metodã
Informaþiile cuprinse în raportul „Comisiile de cercetare a averilor“ au
fost colectate de la Curþile de Apel utilizând prevederile Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informaþiile de interes public. Au fost
redactate ºi trimise, în trei etape, trei tipuri de scrisori cu întrebãri privind
activitatea comisiilor de cercetare a averilor. Rãspunsurile au fost centralizate pe numãr de cazuri de cercetare a averii la nivel naþional ºi pe
regiuni, pe tip de rezolvare a cererii de cercetare a averii ºi pe tip de instituþii care au despus cereri de cercetare a averii.

Accesul la baza de date on-line a Registrului Comerþului este un instrument
important în monitorizarea cazurilor de conflicte de interese ºi incompatibilitãþi. Din pãcate aceastã bazã de date nu este actualizatã în timp real, de aceea
este posibil sã existe diferenþe între starea de fapt ºi informaþii din baza de
date. Pentru acurateþe, datele din baza de date a Registrului Comerþului ar trebui confruntate cu rãspunsurile primite prin cereri de informaþii publice sau cu
declaraþiile de avere ºi de interese, acolo unde acestea existã.

4. CE LEGI TE AJUTÃ ÎN MONITORIZARE

4.1 Legea nr. 544/2001 privind liberul
acces la informaþiile de interes public
Pentru ca o organizaþie neguvernamentalã sau pur ºi simplu un cetãþean sã
poatã monitoriza dacã un oficial anume sau chiar o instituþie sau autoritate
publicã respectã reglementãrile legale în materie de „incompatibilitãþi“, „conflicte de interese“, „declararea ºi controlul averilor“ etc, cel mai adesea este
necesarã solicitarea ºi obþinerea de informaþii de la autoritãþi/instituþii publice.
Concret, de exemplu, Legea nr. 161/2003 stabileºte cã fiecare oficial are obligaþia sã depunã o declaraþie de avere ºi una de interese. Primul act este unul
pe care instituþiile ºi autoritãþile publice au obligaþia sã-l publice fie în
Monitorul Oficial al României, fie pe pagina proprie de internet. Aºa cum s-a
arãtat deja, potrivit Legii nr. 161/2003, declaraþiile de interese pe care oficialii
au obligaþia sã le depunã „sunt publice“, fãrã a exista obligaþia publicãrii lor,
asemeni declaraþiilor de avere. Organizaþiile neguvenamentale sau oricare altã
persoanã juridicã sau fizicã au dreptul de a solicita informaþii privind declaraþiile de avere ºi de interese, asemenea informaþii fiind, potrivit legii speciale
în materie, „informaþii de interes public“. Orice persoanã are dreptul de a
solicita fotocopii de pe declaraþiile de avere sau de interese indiferent dacã
acestea au fost publicate în Monitorul Oficial sau pe internet, ºi indiferent dacã
persoana respectivã are sau nu acces la internet sau la publicaþiile Monitorului
Oficial. Aºa cum se va arãta în continuare, aceasta rezultã din împrejurarea cã
Legea nr. 544/2001 a liberului acces la informaþiile de interes public (reprodusã în Anexa nr. 4) nu distinge între situaþiile în care respectivele informaþii
au fost publicate ºi cele în care n-au fost publicate, între cele în care persoana
care face solicitarea are acces ºi cele în care persoana nu are acces la pagina
de internet sau Monitorul Oficial.
Cunoaºterea ºi utilizarea corectã a prevederilor Legii liberului acces la
informaþiile publice este foarte importantã în monitorizarea respectãrii
normelor legale privind „incompatibilitãþile“ ºi „conflictele de interese“
(Legea anticorupþie nr. 161/2003, mai ales) ºi „declararea ºi controlul averilor“
oficialilor (Legea nr. 115/1996 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare).
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Obligaþia de a comunica informaþiile publice care le sunt solicitate (sau în
cazul anumitor categorii de informaþii, comunicarea lor din oficiu) revine
tuturor autoritãþilor ºi instituþiilor publice, astfel cum acestea sunt definite prin
art. 2 lit. a) din Lege: „prin autoritate sau instituþie publicã se înþelege orice
autoritate sau instituþie publicã, precum ºi orice regie autonomã care utilizeazã
resurse financiare publice ºi care îºi desfãºoarã activitatea pe teritoriul
României, potrivit Constituþiei. Informaþiile de interes public sunt definite de
Lege astfel: „orice informaþie care priveºte activitãþile sau rezultã din activitãþile unei autoritãþi publice sau instituþii publice, indiferent de suportul ori de
forma sau de modul de exprimare a informaþiei“ – art. 2 lit. b). Este evident cã
informaþiile privitoare la „incompatibilitãþile“, „conflictele de interese“,
„declararea ºi controlul averilor“ oficialilor constituie informaþii de interes public prin aceea cã ele privesc activitatea instituþiilor ºi autoritãþilor publice astfel cum aceasta (ºi conduita oficialilor aparþinând acestor instituþii ºi autoritãþi)
este reglementatã prin legile speciale în domeniu – Legea anticorupþie nr.
161/2003 ºi Legea nr. 115/1996 privind declararea ºi controlul averilor.
Potrivit dispoziþiilor Legii nr. 544, informaþiile de interes public se comunicã fie din oficiu (fãrã a fi nevoie de vreo cerere), fie la cererea, verbalã sau
scrisã, a solicitantului (solicitantul poate fi orice persoanã fizicã sau juridicã,
românã sau strãinã). Accesul la informaþiile de interes public este gratuit. De
la acest principiu existã o singurã excepþie, aceea prevãzutã de art. 9 alin (1)
al Legii, potrivit cãruia: „În cazul în care solicitarea de informaþii implicã
realizarea de copii de pe documentele deþinute de autoritatea sau instituþia
publicã, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în condiþiile
legii“.
Aºa cum s-a menþionat deja, instituþiile ºi autoritãþile publice au obligaþia
de a publica declaraþiile de avere ale personalului propriu pe pagina de internet
sau în Monitorul Oficial. Prin aceastã dispoziþie a sa – art. 4 alin. (2) – Legea
nr. 115/1996 include aceastã informaþie de interes public în categoria informaþiilor comunicate din oficiu. De asemenea cum s-a precizat deja, persoana
care solicitã informaþii are dreptul de a solicita ºi de a primi de la
autoritatea/instituþia publicã fotocopii de pe aceste documente chiar dacã ele
au fost publicate/comunicate din oficiu. În acest sens existã soluþii ºi în
jurisprudenþã (sentinþa civilã nr. 577/F din 27 iunie 2002 pronunþatã de
Tribunalul Bucureºti în dosarul nr. 782/2002), instanþa hotãrând cã obligaþia
instituþiilor/autoritãþiilor publice de a comunica din oficiu unele informaþii de
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interes public nu exclude obligaþia acestora de a comunica informaþiile ºi în
scris, la cererea solicitantului, conform articolului 6 din Legea nr. 544/20018.
Hotãrârea judecãtoreascã amintitã confirmã inadecvarea „adãugãrii la lege“ pe
care Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 o fac prin dispoziþiile art. 21 alin. (2): „În cazul în care informaþia solicitatã este deja comunicatã din oficiu în una dintre formele precizate la art. 5 din Legea nr. 544/2001,
se asigurã de îndatã, dar nu mai târziu de 5 zile, informarea solicitantului
despre acest lucru, precum ºi sursa unde informaþia solicitatã poate fi gãsitã“.
Pentru a obþine informaþiile dorite, este necesar ca persoana sã adreseze o
cerere instituþiei/autoritãþii publice. Cererea poate fi fãcutã atât în scris cât ºi
verbal, potrivit art. 6 alin. 2 al Legii 544/2001 („verbal“ însemnând, desigur ºi
telefonic). Conform aceluiaºi articol – alin. (3), de aceastã datã – „Solicitarea
în scris a informaþiilor de interes public cuprinde urmãtoarele elemente:
a) autoritatea sau instituþia publicã la care se adreseazã cererea;
b) informaþia solicitatã, astfel încât sã permitã autoritãþii sau instituþiei publice identificarea informaþiei de interes public;
c) numele, prenumele ºi semnãtura solicitantului, precum ºi adresa la care
se solicitã primirea rãspunsului“.
În cazul în care persoana face solicitarea la sediul instituþiei, ea trebuie sã
se adreseze compartimentului/biroului de informare ºi relaþii publice sau
funcþionarului special desemnat în acest scop. Rãspunsul la solicitarea fãcutã
se comunicã pe loc, în cadrul unui program afiºat la sediul instituþiei/autoritãþii
publice. Dacã informaþiile solicitate nu sunt disponibile imediat, solicitantul
este îndrumat sã le cearã în scris.
Experienþa de pânã acum a organizaþiilor neguvernamentale, inclusiv a
celor din care fac/au fãcut parte autorii Ghidului a relevat faptul cã este preferabil ca cererile scrise sã fie expediate prin poºtã, cu confirmare de primire,
sau depuse la sediul instituþiei solicitându-se numãr de înregistrare. Cererea
poate fi de asemenea expediatã prin fax sau e-mail, ºi în acest caz fiind necesarã pãstrarea dovezii de trimitere a cererii. Atunci când se solicitã fotocopii
ale unor documente, este necesar ca acestea sã fie indicate cât mai precis ºi
sã fie precizatã disponibilitatea de a plãti costurile serviciilor de copiere a
documentelor.
8

Asociaþia pentru Apãrarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki, Ghid
practic pentru accesul la informaþiile de interes public, 2002
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Dacã solicitarea nu este de competenþa instituþiei/autoritãþii publice
sesizate, aceasta nu trebuie s-o restituie persoanei, ci, în termen de 5 zile de la
primire, o va trimite instituþiei/autoritãþii competente ºi va informa solicitantul
despre aceasta (art. 24 din Normele metodologice de aplicare a Legii
nr. 544/2001 privind liberul acces la informaþiile de interes public, aprobate
prin Hotãrârea Guvernului nr.123 din 7 februarie 2002).
Ca termene stabilite prin lege, pentru instituþii, pentru comunicarea informaþiilor solicitate sunt de reþinut urmãtoarele:
– în termen de 5 zile de la primirea cererii instituþia publicã transmite
în scris refuzul comunicãrii informaþiilor ºi motivarea acestuia;
– în termen de 10 zile de la primirea cererii se comunicã în scris informaþiile solicitate sau, în cazul în care au fost cerute informaþii complexe, faptul cã ele vor fi comunicate în scris în termen de 30 de zile
de la data înregistrãrii cererii;
– în termen de 30 zile de la înregistrare se comunicã în scris informaþiile complexe, pentru care identificarea ºi comunicarea necesitã o duratã
de timp ce depãºeºte 10 zile;
– un termen special de comunicare a informaþiilor este cel privind
cererile de informaþii publice formulate de cãtre ziariºti - art. 8 alin (5):
„Informaþiile de interes public solicitate verbal de cãtre mijloacele de
informare în masã vor fi comunicate, de regulã, imediat sau în cel mult
24 de ore“.
Nerespectarea termenelor legale pentru comunicarea în scris a refuzului sau
a informaþiei echivaleazã cu refuzul nejustificat de rezolvare a cererii ºi,
implicit de aplicare a legii liberului acces la informaþiile de interes public.
Chiar dacã, în cele din urmã, refuzul sau informaþia vor fi comunicate, dar cu
depãºirea termenelor legale, cel vinovat de întârziere nu poate fi absolvit de
rãspunderea disciplinarã. Nici instituþia/autoritatea publicã nu va fi scutitã de
obligaþia de a plãti solicitantului, pe baza unei hotãrâri judecãtoreºti daune
materiale sau morale pentru vãtãmarea cauzatã prin nerespectarea Legii.
Împotriva refuzului nejustificat, explicit sau tacit, de comunicare a informaþiilor sau pentru orice altã încãlcare a dreptului persoanei de liber acces la informaþiile de interes public (comunicarea informaþiilor într-o formã inaccesibilã,
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neclarã, vagã, incompletã, comunicare tardivã a informaþiilor sau a refuzului,
necomunicarea prelungirii termenului de la 10 la 30 zile etc.) solicitantul are
la dispoziþie douã cãi de atac: reclamaþia administrativã ºi plângerea în
instanþã.
Reclamaþia administrativã se adreseazã conducãtorului autoritãþii/instituþiei
publice din care face parte angajatul care a refuzat aplicarea prevederilor legii
liberului acces la informaþiile de interes public. Se formuleazã în termen de 30
zile de la data la care solicitantul informaþiei a luat cunoºtinþã de încãlcarea
dreptului. Este de reþinut cã în situaþia în care solicitantul nu primeºte rãspuns
la cerere dupã trecerea a 10 zile de la data înregistrãrii ei ºi nici rãspunsul cã
termenul a fost prelungit de la 10 la 30 zile, reclamaþia administrativã se trimite în termen de 30 zile de la expirarea termenului de 10 zile. Trebuie procedat
astfel deoarece necomunicarea în termen echivaleazã cu refuzul nejustificat al
rezolvãrii cererii. În cazul în care persoana primeºte în termen de 10 zile de la
înregistrarea cererii comunicarea cã termenul a fost prelungit la 30 zile, termenul pentru introducerea reclamaþiei administrative începe sã curgã dupã
expirarea celor 30 zile. Potrivit modelului recomandat prin Normele
metodologice, reclamaþia va trebui sã cuprindã referiri cât mai concrete la
obiectul cererii iniþiale, la numãrul ºi data înregistrãrii, numele funcþionarului
care a rãspuns cererii (în cazul în care acest lucru s-a întâmplat). Este de
asemenea util sã se precizeze care sunt motivele din care persoana considerã
cã legea a fost încãlcatã.
Atât din formularea Legii nr. 544 cât ºi a Normelor metodologice,
rezultã cã reclamantul primeºte rãspuns la reclamaþia administrativã numai
în cazul în care aceasta este admisã. Rãspunsul este scris ºi se comunicã în
termen de 15 zile de la data depunerii reclamaþiei ºi trebuie sã cuprindã atât
informaþiile solicitate, cât ºi sancþiunile disciplinare luate împotriva
funcþionarului vinovat de încãlcarea Legii nr. 544.
În ceea ce priveºte plângerea în instanþã, potrivit actualelor dispoziþii ale
Legii nr. 544/2001 plângerea se adreseazã, în primã instanþã, tribunalului.
Este posibil ca, odatã cu intrarea în vigoare a noii Legi a contenciosului
administrativ, nr. 554 din 2 decembrie 2004, prima instanþã sã devinã
„tribunalele administrativ-fiscale“, instituite prin recenta Lege, Competenþa
teritorialã este alternativã, la alegerea petentului: tribunalul în a cãrui razã
teritorialã domiciliazã sau tribunalul în a cãrui razã teritorialã se aflã sediul
autoritãþii/instituþiei publice.
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Spre deosebire de Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ,
Legea nr. 544/2001 nu prevede ca plângerea în instanþã sã fie precedatã în mod
obligatoriu de reclamaþia administrativã. O astfel de condiþionare este, însã,
afirmatã în art. 36 din Normele metodologice, care astfel adaugã la Legea nr.
544/2001. Totodatã trebuie precizat cã aceastã condiþionare este contradictorie
cu prevederile art. 32 al aceloraºi Norme, potrivit cãrora „În cazul în care o
persoanã considerã cã dreptul privind accesul la informaþiile de interes public
a fost încãlcat, aceasta se poate adresa cu reclamaþie administrativã conducãtorului autoritãþii sau instituþiei publice cãreia i-a fost solicitatã informaþia“.
Clarificãri sub acest aspect a adus una din soluþiile de jurisprudenþã în care
instanþa a hotãrât cã „persoana vãtãmatã în drepturile sale nu are obligaþia sã
se adreseze cu reclamaþie administrativã conducãtorului instituþiei, putând
formula plângere direct la instanþa de contencios administrativ competentã“
(decizia civilã nr. 589 din 28 noiembrie 2002 pronunþatã de Curtea de Apel
Bucureºti Secþia de Contencios Administrativ în dosarul Stan vs Preºedinþia
României, nr. 1775/2002). Din aceste considerente, autorii Ghidului considerã
formularea reclamaþiei administrative drept facultativã.
Persoana care doreºte sã se adreseze instanþei, solicitantul, indiferent dacã
a formulat sau nu reclamaþia administrativã trebuie sã o facã în termen de 30
de zile de la data expirãrii termenelor pentru comunicarea refuzului sau informaþiei, prevãzute în articolul 7 din Legea nr. 544/2001. Este foarte important
sã se reþinã cã plângerea este scutitã de taxa de timbru.
În plângere se va cere instanþei sã constate cã informaþiile solicitate sunt de
interes public ºi sã oblige autoritatea/instituþia publicã sã comunice în scris
informaþiile solicitate. De asemenea, trebuie cerut ca instanþa sã fixeze un termen în care informaþiile sã fie comunicate solicitantului. Acesta poate cere ºi
obligarea autoritãþii/instituþiei publice la plata unor sume de bani cu titlu de
daune morale sau/ºi materiale (patrimoniale). Trebuie indicatã valoarea
daunelor, pentru fiecare categorie, în ce constã, cum s-au produs, cum pot fi
dovedite.
În legãturã cu dovedirea „interesului în cauzã“, este suficient ºi argumentul
„simplei curiozitãþi, pentru obþinerea unei informaþii de interes public, ceea ce
înseamnã cã solicitantului nu trebuie sã i se impunã sã facã dovada unui interes
direct, personal în legãturã cu acea informaþie.
Plângerea se judecã în procedurã de urgenþã. Aceasta impune instanþei
fixarea unor termene mai scurte faþã de regulã, o mai mare reþinere în acordarea de amânãri, judecarea ºi în timpul vacanþei judecãtoreºti, redactarea cu
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operativitate a hotãrârilor. Hotãrârea tribunalului este supusã recursului (de
asemenea scutit de taxe de timbru), care se judecã la Curtea de apel (probabil la secþiile de contencios administrativ ºi fiscal al Curþii de apel, instituite
potrivit noii Legi a contenciosului administrativ nr 554/2004). Termenul de
introducere a recursului este cel din dreptul comun, de 15 zile de la comunicarea hotãrârii. Decizia Curþii de apel este definitivã ºi irevocabilã iar instituþiile/autoritãþile publice au obligaþia de a o pune în aplicare.

4.2 Ordonanþa nr. 27/2002 privind reglementarea
activitãþii de soluþionare a petiþiilor
Legea nr. 161/2003 (prin art. 78, de exemplu) instituie dreptul persoanelor
care se considerã vãtãmate într-un drept al lor ori într-un interes legitim, ca
urmare a încãlcãrii de cãtre „oficiali“ a dispoziþiilor Legii, sã se adreseze
instanþei de judecatã. Totodatã, în temeiul normelor constituþionale, cetãþenii
au dreptul sã adreseze autoritãþilor ºi instituþiilor publice reclamaþii, sesizãri,
cereri ºi propuneri iar autoritãþile ºi instituþiile publice au obligaþia sã rãspundã
în termenele ºi în condiþiile stabilite prin lege.
Monitorizarea respectãrii legislaþiei privind conflictele de interese ºi
incompatibilitãþile „oficialilor“ presupune inclusiv formularea de cereri de
acces la informaþii publice (potrivit Legii nr. 544/2001), dar ºi formularea de
petiþii cãtre conducãtorii instituþiilor ºi autoritãþile publice. Actul normativ
care reglementeazã „activitatea de soluþionare a petiþiilor“ este Ordonanþa nr.
27/2002 (aprobatã prin Legea nr. 233/2002). Aºa cum s-a mai arãtat deja9,
reglementarea privind petiþiile reprezintã, în ceea ce priveºte calificarea
cererilor de acces la informaþii, dreptul comun în materie, respectiv acolo unde
Legea nr. 544/2001 nu precizeazã altã procedurã, se aplicã prevederile
Ordonanþei nr. 27/2002 (reprodusã în Anexa nr. 5). Dar acest din urmã act normativ ajutã în activitatea de monitorizare a respectãrii Legii nr. 161/2003
inclusiv pentru formularea de petiþii prin care conducãtorii autoritãþilor ºi
instituþiilor publice sunt sesizaþi cu privire la încãlcãri ale legii, respectiv li se
solicitã sã dispunã mãsurile legale prevãzute pentru asemenea cazuri.
Petiþiile adresate instituþiilor ºi autoritãþilor publice cu privire la modul în
care sunt respectate prevederile legii în materie de conflicte ºi incompatibilitãþi pot sã vizeze un numãr mare de aspecte concrete. Câteva exemple:
9

Institutul pentru Politici Publice, Institutul Român de Training, „Acces la informaþii ºi
transparenþã decizionalã în administraþia publicã“, 2004
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preºedintelui Senatului i se poate adresa o sesizare semnalând faptul cã sunt
indicii cã unul dintre senatori se aflã într-o situaþie de incompatibilitate;
prim-procurorului parchetului i se adreseazã o reclamaþie în urma unor
indicii cã unul dintre funcþionarii publici aparþinând unei regii autonome
judeþene a comis infracþiunea de fals atunci când în declaraþia de interese nu
a înscris unul sau mai multe interese care, potrivit legii, trebuiau declarate;
conducãtorului instituþiei i se reclamã faptul cã persoana care pãstreazã
declaraþiile de interese ale personalului din instituþia respectivã i-a refuzat
accesul la aceste acte.
Potrivit Ordonanþei nr. 27/2002, sesizãrile, reclamaþiile ºi cererile astfel
adresate conducãtorilor autoritãþilor ºi instituþiilor publice sunt numite generic
petiþii.
Ordonanþa prevede cã pentru soluþionarea legalã a petiþiilor ce le sunt
adresate conducãtorii autoritãþilor ºi instituþiilor publice sunt obligaþi sã organizeze un compartiment distinct pentru relaþii cu publicul, care sã primeascã,
sã înregistreze, sã se îngrijeascã de rezolvarea petiþiilor ºi sã expedieze rãspunsurile cãtre petiþionari.
Dintre prevederile cele mai importante ale Ordonanþei nr. 27/2002, utile
celor care doresc sã le utilizeze în monitorizarea conflictelor de interese ºi a
incompatibilitãþilor, trebuie reþinute urmãtoarele:
– petiþiile greºit îndreptate vor fi trimise în termen de 5 zile de la
înregistrare autoritãþilor sau instituþiilor publice care au ca atribuþii
rezolvarea problemelor sesizate, urmând ca petiþionarul sã fie
înºtiinþat despre aceasta (art. 61);
– autoritãþile ºi instituþiile publice au obligaþia sã comunice
petiþionarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrãrii petiþiei,
rãspunsul, indiferent dacã soluþia este favorabilã sau nefavorabilã (art.
8 alin. 1);
– în situaþia în care aspectele sesizate prin petiþie necesitã o cercetare
mai amãnunþitã, conducãtorul autoritãþii sau instituþiei publice poate
prelungi termenul de 30 de zile cu cel mult 15 zile (art. 9);
– în cazul în care prin petiþie sunt sesizate anumite aspecte din activitatea unei persoane, aceasta nu poate fi soluþionatã de persoana în
cauzã sau de cãtre un subordonat al acesteia (art. 11);
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– constituie abatere disciplinarã ºi se sancþioneazã potrivit prevederilor
Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici sau, dupã caz,
potrivit legislaþiei muncii urmãtoarele fapte: nerespectarea termenelor
de soluþionare a petiþiilor, prevãzute în prezenta ordonanþã; intervenþiile sau stãruinþele pentru rezolvarea unor petiþii în afara cadrului legal;
primirea direct de la petiþionar a unei petiþii în vederea rezolvãrii, fãrã
a fi repartizatã de ºeful compartimentului (art. 15);
– modul de soluþionare a petiþiilor adresate Parlamentului ºi Preºedintelui României se face potrivit reglementãrilor proprii (art. 151).
Potrivit dreptului comun în materie, Legea nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ, orice persoanã care se considerã vãtãmatã într-un drept al sãu
ori într-un interes legitim, de cãtre o autoritate publicã, printr-un act administrativ sau prin nesoluþionarea în termenul legal a unei cereri se poate adresa
instanþei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului,
recunoaºterea dreptului pretins sau a interesului legitim ºi repararea pagubei.
Prevederile Legii nr. 554/2004 pot fi folosite inclusiv de persoanele care – în
monitorizarea Legii nr. 161/2003, prin utilizarea dreptului de petiþionare –
considerã cã autoritãþile publice le-au încãlcat unul sau mai multe drepturi ori
interese legitime. În mod concret, o persoanã care considerã cã sesizarea sau
reclamaþia sa nu a fost soluþionatã corespunzãtor de autoritatea publicã cãreia
i s-a adresat în legãturã cu una sau mai multe nereguli vizând conflictele de
interese sau incompatibilitãþile „unor oficiali“ au dreptul sã se plângã instanþei
de contencios administrativ. În mod ºi mai concret, dacã sesizarea/reclamaþia
a primit o soluþie nesatisãcãtoare pentru petent, înainte de a se adresa instanþei
de contencios administrativ acesta are obligaþia de a formula o „plângere prealabilã“ pentru reexaminarea/revizuirea actului administrativ contestat.
„Plângerea prealabilã“ se adreseazã autoritãþii/organului ierarhic superior, în
termen de 30 de zile de la data comunicãrii actului. Dacã ºi în urma celui de-al
doilea rãspuns, persoana este nemulþumitã de soluþia datã cererii/reclamaþiei
sale, are dreptul sã se adreseze instanþei de judecatã.
La câteva din dispoziþiile mai importante ale Legii nr. 554/2004, în principal cu privire la instanþele de contencios administrativ competente sã
judece cereri de genul celor amintite aici, se fac referiri în cadrul secþiunii
4.4 din Ghid.
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4.3 Legea nr. 115/1996 pentru declararea ºi controlul averilor
Actul normativ care reglementeazã acest domeniu este Legea nr. 115/1996
pentru declararea ºi controlul averii demnitarilor, magistraþilor, a unor persoane cu funcþii de conducere ºi de control ºi a funcþionarilor publici.
Legea nr. 115/1996 a intrat în vigoare la data de 28 octombrie 1996. Pânã
în prezent, ea fost modificatã prin trei acte normative: Legea nr. 161/2003 ºi
Ordonanþele de urgenþã nr. 40/2003 ºi 24/2004 (modificãrile cele mai importante au fost fãcute prin Legea nr. 161/2003). În Anexa nr. 6 vor fi reproduse
atât Legea nr. 115/1996 cât ºi modificãrile aduse acesteia prin cele douã
Ordonanþe de urgenþã (aceastã soluþie se impune întrucât Legea nr. 116/1996,
astfel cum a fost modificatã ºi completatã, nu a fost republicatã, deºi OU nr.
24/2004 dispunea în acest sens). O.U.G. nr. 14/2005 este reprodusã în
Anexa nr. 3.
Câteva dintre cele mai importante prevederi ale Legii nr. 115/1996 sunt
urmãtoarele:
– persoanele care au obligaþia sã îºi declare averea sunt: Preºedintele
României, deputaþii, senatorii, membrii Guvernului, consilierii prezidenþiali, consilierii de stat, secretarii de stat, subsecretarii de stat, precum ºi asimilaþii acestora, magistraþii ºi asimilaþii acestora, consilierii
judeþeni ºi locali, primarii, viceprimarii, prefecþii, subprefecþii, persoanele cu funcþii de conducere ºi de control ºi funcþionarii publici care
îºi desfãºoarã activitatea în cadrul autoritãþilor publice centrale ori
locale sau în cadrul instituþiilor publice ori de interes public, personalul
încadrat la cabinetul demnitarului, membrii consiliilor de administraþie
ºi persoanele care deþin funcþii de conducere, de la director în sus, în
cadrul regiilor autonome de interes naþional sau local, al companiilor ºi
societãþilor naþionale, societãþilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraþiei publice locale este acþionar, instituþiilor publice
implicate în realizarea procesului de privatizare, Bãncii Naþionale a
României, bãncilor la care statul este acþionar majoritar, persoanele
care sunt numite în funcþie de cãtre Preºedintele României, Parlament
sau Primul-ministru - art. 2 al Legii, astfel cum a fost modificat ºi completat prin Legea nr. 161/2003; persoanele care candideazã pentru
funcþia de Preºedinte al României, deputat, senator, consilier judeþean,
consilier local sau primar au ºi ele obligaþia sã îºi declare averea;
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declaraþia de avere se depune la Biroul Electoral Central sau, dupã caz,
la biroul electoral de circumscripþie, o datã cu declaraþia de acceptare
a candidaturii, în douã exemplare (art. 61, introdus prin O.U.G. nr.
24/2004);
– declaraþia de avere se face în scris, pe propria rãspundere; formatul
declaraþiei de avere a fost modificat succesiv dupã adoptarea Legii nr.
161/2003, ultimul format fiind cel stabilit prin O.U.G. nr. 14/2005 (a se
vedea Anexa nr. 3); declaraþia de avere se depune în termen de 15 zile
de la data numirii sau alegerii în funcþie; în situaþia funcþiilor eligibile,
care presupun validarea, depunerea declaraþiei se face înaintea acesteia. (art. 3, alin. 1 ºi 2);
– declaraþia de avere se publicã pe paginile de Internet ale
Parlamentului, Guvernului, ministerelor, celorlalte autoritãþi ori instituþii publice centrale, prefecturilor sau consiliilor judeþene, dupã caz,
ori în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, în termen de 30 de
zile de la data depunerii (art. 4, alin. 2, astfel cum a fost modificat prin
Legea nr. 161/2003);
– persoanele menþionate mai sus au obligaþia ca, anual, în situaþia în
care dobândesc bunuri de natura celor prevãzute în formularul declaraþiei de avere, sã îºi actualizeze declaraþia de avere; de asemenea, la
încheierea mandatului sau la încetarea activitãþii, ele au obligaþia sã
depunã o nouã declaraþie privind averea pe care o deþin la data respectivã (art. 6, alin. 1, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 161/2003);
– neactualizarea declaraþiei de avere, din motive imputabile, pânã la
data de 31 decembrie a fiecãrui an, în situaþia dobândirii altor bunuri,
sau nedepunerea unei noi declaraþii în termen de 15 zile de la încetarea
activitãþii ori, dupã caz, de la expirarea a 4 ani de la ultima declaraþie
conduce la declanºarea din oficiu a procedurii de control (art. 6, alin.
4, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 161/2003);
– în cazul în care între averea declaratã la data învestirii sau numirii în
funcþie ºi cea dobânditã pe parcursul exercitãrii funcþiei se constatã
diferenþe vãdite ºi existã dovezi certe cã unele bunuri ori valori nu
puteau fi dobândite din veniturile legale realizate de persoana în cauzã
sau pe alte cãi licite, averea este supusã controlului (art. 7);
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– pe lângã fiecare curte de apel va funcþiona o comisie de cercetare a
averilor (art. 8);
– cercetarea averii Preºedintelui României, a deputaþilor, senatorilor,
membrilor Guvernului, secretarului general al Guvernului, conducãtorilor autoritãþilor publice numiþi de Preºedinte, de Parlament sau de
primul-ministru, a judecãtorilor Curþii Constituþionale, consilierilor de
conturi, membrilor Colegiului jurisdicþional al Curþii de Conturi ºi
procurorilor financiari de pe lângã aceasta, a magistraþilor de la Curtea
Supremã de Justiþie ºi de la parchetul de pe lângã aceasta, de la
Parchetul Naþional Anticorupþie, precum ºi de la curþile de apel ºi de la
parchetele de pe lângã acestea, aflaþi în funcþie, se face de cãtre o
comisie specialã (art. 21, alin. 1, astfel cum a fost modificat prin Legea
nr. 161/2003);
– cererea de cercetare a averilor poate fi fãcutã de cãtre: a) procurorul
general al parchetului de pe lângã curtea de apel sau conducãtorul
autoritãþii publice la care a funcþionat ori funcþioneazã cel a cãrui avere
este supusã cercetãrii; b) persoanele care ocupã funcþii sau demnitãþi
publice ºi cãrora li s-au adus imputãri publice cu privire la provenienþa
averii pe care o deþin; persoanele menþionate la lit. a) pot fi sesizate de
cãtre orice cetãþean care are cunoºtinþã ºi care furnizeazã indicii certe
cã un oficial a dobândit bunuri de valoare pe care nu le-ar fi putut
dobândi din veniturile legale realizate de persoanele în cauzã sau pe
alte cãi licite; cererile de cercetare se adreseazã comisiei de cercetare
de pe lângã curtea de apel în raza cãreia domiciliazã persoana a cãrei
avere este supusã controlului (art. 9, alin. 2 – 4).
Relevanþa acestei Legi pentru procesul de monitorizare a conflictelor de
interese ºi incompatibilitãþile oficialilor constã în special din faptul cã datele
ºi informaþiile rezultate din aplicarea concretã a Legii declarãrii ºi controlului
averilor pot sã constituie date ºi informaþii utile procesului de monitorizare
avut în vedere prin Ghidul de faþã, dupã cum urmeazã:
– dacã pe timpul monitorizãrii conflictelor de interese ºi incompatibilitãþilor, existã informaþii despre oficiali care fie nu au depus declaraþiile
de avere cerute de Lege, fie nu le-au actualizat, fie acestea conþin date
incomplete sau neadevãrate cu privire la averea realã a oficialilor ºi
familiilor lor, organizaþia/persoana care monitorizeazã au în acest fapt
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un indiciu cã ar putea sã existe probleme inclusiv cu eventuale situaþii
de incompatibilitate ºi conflicte de interese ale respectivilor oficiali;
– declaraþiile de avere ale oficialilor – mai ales în cel mai recent format, stabilit prin O.U.G. 14/2005 – conþin date care pot fi utile monitorizãrii; astfel, oficialii au, între altele, obligaþia sã facã precizãri cu
privire la: „calitatea de asociat sau acþionar la societãþi comerciale
române ori strãine, dacã valoarea pãrþilor sociale sau a acþiunilor
depãºeºte echivalentul a 5.000 euro“ (în formatul actual al declaraþiilor
de avere, astfel cum acesta a fost stabilit prin Ordonanþa de urgenþã nr.
24/2004, oficialii au obligaþia sã precizeze inclusiv denumirea societãþii comerciale, numãrul de pãrþi sociale sau de acþiuni precum ºi
valoarea pãrþilor sociale sau a acþiunilor); prin compararea datelor
înscrise în declaraþiile de interese ºi în declaraþiile de avere, se pot
obþine concluzii relevante în procesul de monitorizare; monitorizãrile
de pânã acum au evidenþiat cazuri în care oficialii au „omis“ sã înscrie
în declaraþiile de interese, interese pe care ei le aveau ºi le înscriseserã
în declaraþiile de avere;
– alte date utile monitorizãrii ºi identificãrii unor eventuale cazuri de
incompatibilitate sau conflict de interese pot fi gãsite ºi alte capitole ale
declaraþiilor de avere: „alte bunuri producãtoare de venituri nete care
însumate depãºesc echivalentul a 5.000 euro pe an“; „alte activitãþi cu
scop lucrativ, care produc un venit anual a cãrui valoare depãºeºte
echivalentul a 5.000 euro“;
– utile monitorizãrii pot fi de asemenea informaþiile rezultate din activitatea comisiilor de cercetare prevãzute de Legea nr. 115/1996; prin
coroborarea datelor rezultate din procesul de monitorizare cu cele din
activitatea comisiilor amintite pot fi obþinute concluzii relevante cu
privire la eventuala dobândire a averilor oficialilor inclusiv prin încãlcarea dispoziþiilor legale în materie de conflicte de interese ºi incompatibilitãþi.

4.4 Legea nr. 52/2003 privind transparenþa
decizionalã în administraþia publicã
Organizaþiilor neguvernamentale ºi cetãþenilor care îºi propun monitorizarea conflictelor de interese (ºi a eventualelor cazuri de dobândiri de „averi“
prin încãlcarea reglementãrilor legale în materie de „conflicte de interese) le
poate fi utilã ºi Legea nr. 52/2003 privind transparenþa decizionalã în administraþia publicã. Pe acelaºi temei legal, al liberului acces la informaþiile de
interes public (Legea nr. 544/2001) orice persoanã are dreptul sã cearã ºi sã
primeascã informaþii privitoare la legalitatea luãrii deciziilor administrative ºi
a adoptãrii actelor normative. Desigur, cu ocazia verificãrilor fãcute cu privire
la legalitatea luãrii deciziilor administrative ºi a adoptãrii actelor normative,
cei care monitorzeazã pot sã identifice ºi cazuri în care oficialii s-au aflat în
situaþii de incompatibilitate nedeclarate ºi în care au luat/participat la luarea de
decizii administrative ori au participat la adoptarea de acte normative.
Astfel cum sunt enunþate de chiar textul Legii, principiile care stau la baza
transparenþei decizionale în administraþia publicã au în vedere: informarea în
prealabil a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmeazã sã
fie dezbãtute de autoritãþile administraþiei publice precum ºi asupra proiectelor
de acte normative; consultarea cetãþenilor ºi a asociaþiilor legal constituite în
procesul de elaborare a proiectelor de acte normative; participarea activã a
cetãþenilor la luarea deciziilor administrative ºi în procesul de elaborare a
proiectelor de acte normative.
Este important de reþinut cã, potrivit art. 4 din Lege, autoritãþile administraþiei publice cãrora le sunt aplicabile normele „transparenþei decizionale“
sunt:
a) autoritãþile administraþiei publice centrale: ministerele, alte organe
centrale ale administraþiei publice din subordinea Guvernului sau a
ministerelor, serviciile publice descentralizate ale acestora, precum ºi
autoritãþile administrative autonome;
b) autoritãþile administraþiei publice locale: consiliile judeþene, consiliile locale, primãrii, instituþiile ºi serviciile publice de interes local sau
judeþean.
Aºa cum se poate observa, Legea nu este aplicabilã Guvernului sau
Parlamentului.
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De asemenea, este exceptat de la prevederile Legii „procesul de elaborare a
actelor normative ºi ºedinþelor în care sunt prezentate informaþii privind:
a) apãrarea naþionalã, siguranþa naþionalã ºi ordinea publicã, interesele
strategice economice ºi politice ale þãrii, precum ºi deliberãrile
autoritãþilor, dacã fac parte din categoria informaþiilor clasificate,
potrivit legii;
b) valorile, termenele de realizare ºi datele tehnico-economice ale
activitãþilor comerciale sau financiare, dacã publicarea acestora aduce
atingere principiului concurenþei loiale, potrivit legii;
c) datele personale, potrivit legii“.
Legea nr. 52/2003 instituie douã drepturi principale ale cetãþenilor ºi a
asociaþiilor legal constituite: primul, de participare la procesul de elaborare a
actelor normative iar al doilea de participare la procesul de luare a deciziilor.
Din formularea actualã a Legii reiese cã cetãþenii strãini sau apatrizii, inclusiv cei rezidenþi în România, nu se pot folosi de mecanismele instituite prin
Legea transparenþei. Ei pot apela la organizaþiile legal constituite pentru a beneficia de drepturile prevãzute de lege. Însã în privinþa „informãrii“, aºa cum se
va observa în continuare, prevederile Legii se referã la „persoane“, ºi nu la
„cetãþeni“, ceea ce înseamnã cã atât cetãþenii strãini ºi apatrizii cât ºi toate persoanele juridice pot primi informaþiile despre proiectele de acte normative (dar
de consultat, numai cetãþenii ºi organizaþiile neguvernamentale pot fi consultate). Este de asemenea de precizat cã Legea dã dreptul de participare numai
organizaþiilor „de reprezentare civicã“, adicã a organizaþiilor neguvernamentale, sindicatelor ºi altor organizaþii non-profit consituite legal. Nu pot folosi
direct mecanismele acestei Legi societãþile comerciale sau partidele politice.
Acestea pot sã intervinã prin intermediul unor persoane fizice (membri ai partidului, de exemplu), fie prin intermediul unor organizaþii neguvernamentale
constituite pentru a le reprezenta interesele.
Referitor la participarea la procesul de elaborare a actelor normative, vom
reproduce acea parte a textului Legii (art. 6) având relevanþa cea mai mare
prin raportare la scopul Ghidului:
„(1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative
autoritatea administraþiei publice are obligaþia sã publice un anunþ
referitor la aceastã acþiune în site-ul propriu, sã-l afiºeze la sediul
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propriu, într-un spaþiu accesibil publicului, ºi sã-l transmitã cãtre massmedia centralã sau localã, dupã caz. Autoritatea administraþiei publice
va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au
depus o cerere pentru primirea acestor informaþii.
(2) Anunþul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi
adus la cunoºtinþã publicului, în condiþiile alin. (1), cu cel puþin 30 de
zile înainte de supunerea spre analizã, avizare ºi adoptare de cãtre
autoritãþile publice. Anunþul va cuprinde o notã de fundamentare, o
expunere de motive sau, dupã caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptãrii actului normativ propus, textul complet al proiectului
actului respectiv, precum ºi termenul limitã, locul ºi modalitatea în care
cei interesaþi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare
de recomandare privind proiectul de act normativ.
(4) La publicarea anunþului autoritatea administraþiei publice va stabili
o perioadã de cel puþin 10 zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii
publice.
(5) Conducãtorul autoritãþii publice va desemna o persoanã din cadrul
instituþiei, responsabilã pentru relaþia cu societatea civilã, care sã
primeascã propunerile, sugestiile ºi opiniile persoanelor interesate cu
privire la proiectul de act normativ propus.
(7) Autoritatea publicã în cauzã este obligatã sã decidã organizarea
unei întâlniri în care sã se dezbatã public proiectul de act normativ,
dacã acest lucru a fost cerut în scris de cãtre o asociaþie legal constituitã sau de cãtre o altã autoritate publicã.
(8) În toate cazurile în care se organizeazã dezbateri publice, acestea
trebuie sã se desfãºoare în cel mult 10 zile de la publicarea datei ºi
locului unde urmeazã sã fie organizate. Autoritatea publicã în cauzã
trebuie sã analizeze toate recomandãrile referitoare la proiectul de act
normativ în discuþie“.
Cât priveºte participarea la procesul de luare a deciziilor, reglementat
prin art. 7 al Legii, principalele dispoziþii sunt:
„Art. 7. – Participarea persoanelor interesate la lucrãrile ºedinþelor publice se va face în urmãtoarele condiþii:
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a) anunþul privind ºedinþa publicã se afiºeazã la sediul autoritãþii publice, inserat în pagina de internet proprie ºi se transmite cãtre massmedia, cu cel puþin 3 zile înainte de desfãºurare;
b) acest anunþ trebuie adus la cunoºtinþa cetãþenilor ºi a asociaþiilor
legal constituite care au prezentat sugestii ºi propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes
public care urmeazã sã fie abordat în ºedinþã publicã;
c) anunþul va conþine data, ora ºi locul de desfãºurare a ºedinþei publice, precum ºi ordinea de zi.
Art. 10. – Minuta ºedinþei publice, incluzând ºi votul fiecãrui membru,
cu excepþia cazurilor în care s-a hotãrât vot secret, va fi afiºatã la sediul autoritãþii publice în cauzã ºi publicatã în pagina proprie de internet.
Art. 11. – (1) Autoritãþile publice prevãzute la art. 4 sunt obligate sã
elaboreze ºi sã arhiveze minutele ºedinþelor publice. Atunci când se
considerã necesar, ºedinþele publice pot fi înregistrate“.
Aºa cum s-a arãtat anterior, în conformitate cu dispoziþiile Legii nr.
161/2003, referitoare la conflictele de interese, oficialii au obligaþia de a nu
emite acte administrative sau dispoziþii, de a nu încheia acte juridice ºi de a nu
participa la luarea unor decizii care ar produce foloase materiale pentru ei,
pentru soþii lor ori pentru rudele lor de gradul I. Organizaþiile neguvernamentale sau cetãþenii care îºi propun sã monitorizeze respectarea prevederilor
Legii în acest domeniu au posibilitatea utilizãrii Legii transparenþei
decizionale. În ceea ce priveºte participarea la procesul de elaborare a actelor
normative, precum ºi participarea la procesul de luare a deciziilor, Legea transparenþei decizionale oferã câteva oportunitãþi speciale în sensul amintit.
Una dintre cele mai importante oportunitãþi este dreptul oricãrei persoane
de a solicita ºi primi informaþii privind procesul de elaborare a actelor normative ºi de luare a deciziilor. Acest drept rezultã nu numai din dispoziþiile legii
speciale, Legea liberului acces la informaþii, dar chiar ºi din textul Legii
transparenþei. Astfel, art. 11 alin. (2) al Legii stabileºte cã „Înregistrãrile
ºedinþelor publice, cu excepþia celor prevãzute la art. 6, vor fi fãcute publice,
la cerere, în condiþiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaþiile
de interes public“. Din coroborarea acestui alineat cu alin. (1) al aceluiaºi articol – citat anterior ºi potrivit cu care autoritãþile publice sunt obligate sã elaboreze ºi sã arhiveze minutele ºi/sau înregistrãrile ºedinþelor publice –, rezultã
cã orice persoanã poate sã solicite ºi sã primeascã informaþii cu privire la
modul concret în care au fost luate deciziile administrative (respectiv au fost
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elaborate actele normative). Informaþiile astfel solicitate ºi primite pot sã ajute
persoanele respective în sensul în care ele conþin date privind eventualele
conflicte de interese sau chiar incompatibilitãþi în care s-au putut afla unii sau
alþii dintre oficiali în exercitarea poziþiilor lor publice.
Urmãrirea procesului de elaborare a actelor normative ºi de luare a deciziilor, inclusiv dupã ce deciziile administrative au fost deja luate sau actele normative elaborate ºi adoptate, este una din cãile prin care se poate constata dacã
pe parcursul acestui proces oficialii s-au aflat într-o situaþie de incompatibilitate sau conflict de interese. Ocolirea procedurilor prescrise de lege poate sã
fie un indiciu cã, în luarea unei decizii, sau în elaborarea ºi votarea unui act
normativ unul sau mai mulþi oficiali ar fi putut avea un interes pe care sã-l fi
apãrat inclusiv prin evitarea unei dezbateri publice. Astfel, faptul cã o organizaþie neguvernamentalã sau o persoanã constatã cã o ºedinþã publicã a consiliului local nu a fost anunþatã în prealabil – în conformitate cu art. 7 alin. (1)
al Legii transparenþei – poate sã constituie un indiciu cã în ºedinþa respectivã
au fost adoptate decizii în care unul sau mai mulþi consilieri locali au avut unul
sau mai multe interese dintre cele prohibite prin normele conflictului de
interese din Legea anticorupþie. Desigur cã este vorba numai de un indiciu,
clarificarea pânã la capãt a situaþiei presupunând ºi alþi paºi, recomandaþi în
aceastã secþiune dar ºi în altele din Ghid. Asemenea indicii ar putea sã
rezulte inclusiv din refuzul unor autoritãþi de a furniza informaþiile solicitate
cu privire la anunþurile publicate/care trebuiau publicate în cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative – art. 6 alin. (1) – (4) din
Legea transparenþei.
Cãile de atac pe care persoana refuzatã de autoritatea publicã le are la dispoziþie sunt cele prezentate în cadrul secþiunii 4.2.
Legea „transparenþei“ prevede ºi ea cãi de atac specifice, la dispoziþia
„oricãror persoane care se considerã vãtãmate în drepturile lor, prevãzute de
prezenta Lege“. Art. 13 alin. (1) al Legii dispune cã persoanele respective pot
face „plângere în condiþiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare“ iar la alin (2) se prevede cã „Plângerea
ºi recursul se judecã în procedurã de urgenþã ºi sunt scutite de taxã de timbru“.
În legãturã cu aceastã cale de atac este de precizat, din nou, cã ulterior
adoptãrii Legii transparenþei, mai precis la data de 6 ianuarie 2005 a intrat în
vigoare o nouã Lege a contenciosului administrativ nr. 554 din 2 decembrie
2004, publicatã în M.O. nr. 1154 din 7 decembrie 2004. Potrivit dispoziþiilor
noii Legi (art. 7 lit d), “Litigiile privind actele administrative emise sau
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încheiate de autoritãþile publice locale ºi judeþene, se soluþioneazã, în fond, de
tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind actele administrative emise
sau încheiate de autoritãþile publice centrale, se soluþioneazã, în fond, de secþiile
de contencios administrativ ºi fiscal ale curþilor de apel, dacã prin lege specialã
nu se prevede altfel. Recursul împotriva sentinþelor pronunþate de tribunalele
administrativ-fiscale se judecã de secþiile de contencios administrativ ºi fiscal
ale curþilor de apel, iar recursul împotriva sentinþelor pronunþate de secþiile de
contencios administrativ ºi fiscal ale curþilor de apel se judecã de Secþia de
contencios administrativ ºi fiscal a Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie, dacã prin
lege specialã nu se prevede altfel. Reclamantul se poate adresa instanþei de la
domiciliul sãu sau celei de la domiciliul pârâtului. Dacã reclamantul a optat
pentru instanþa de la domiciliul pârâtului, nu se poate invoca excepþia necompetenþei teritoriale“. Cât priveºte termenele de introducere a acþiunii, lit e) a
aceluiaºi articol din noua Lege stabileºte cã “Cererile prin care se solicitã anularea unui act administrativ individual sau recunoaºterea dreptului pretins ºi
repararea pagubei cauzate se pot introduce în termen de 6 luni de la10: a) data
primirii rãspunsului la plângerea prealabilã sau, dupã caz, data comunicãrii
refuzului, considerat nejustificat, de soluþionare a cererii; b) data expirãrii termenului legal de soluþionare a cererii, fãrã a depãºi termenul prevãzut la alin.
(2)11; c) data încheierii procesului-verbal de finalizare a procedurii concilierii,
în cazul contractelor administrative“. Pânã la data la care se vor constitui noile
instanþe prevãzute de noua Lege a contenciosului administrativ, competente
sã judece plângeri pe temeiul Legii transparenþei vor fi în continuare, în fond
tribunalele judeþene, în cazul actelor autoritãþilor locale ºi judeþene, ºi Curþile
de apel, pentru cazul actelor autoritãþilor centrale (lista acestor instanþe ºi a
datelor lor de contact este prezentatã în Anexa nr. 7).

4.5 Statutul funcþionarilor publici ºi Codul
de conduitã a funcþionarilor publici
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici (republicatã în
Monitorul Oficial, Partea I nr. 251 din 22/03/2004) nu cuprinde reglementãri
în plus faþã de Legea nr. 161/2003 cu privire la conflictele de interese ºi
regimul incompatibilitãþilor funcþionarilor publice. Deºi relativ puþin
10 Art.

11 alin (1) din Legea 554/2004
Textul art. 11 alin (2) este urmãtorul: Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ unilateral, cererea poate fi introdusã ºi peste termenul prevãzut la alin. (1), dar nu mai
târziu de un an de la data emiterii actului.
11
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numeroase, asemenea prevederi se regãsesc în Legea nr. 7/2004 privind Codul
de conduitã a funcþionarilor publici, intratã în vigoare la data de 8 martie 2004.
Astfel, art. 11 („Folosirea imaginii proprii“) prevede cã „În considerarea
funcþiei publice deþinute, funcþionarilor publici le este interzis sã permitã utilizarea numelui sau imaginii proprii în acþiuni publicitare pentru promovarea
unei activitãþi comerciale, precum ºi în scopuri electorale“. De asemenea, art.
19 („Limitarea participãrii la achiziþii, concesionãri sau închirieri“) stabileºte
cã „Orice funcþionar public poate achiziþiona un bun aflat în proprietatea privatã a statului sau a unitãþilor administrativ-teritoriale, supus vânzãrii în
condiþiile legii, cu excepþia urmãtoarelor cazuri: a) când a luat cunoºtinþã, în
cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuþiilor de serviciu, despre valoarea ori
calitatea bunurilor care urmeazã sã fie vândute; b) când a participat, în
exercitarea atribuþiilor de serviciu, la organizarea vânzãrii bunului respectiv; c)
când poate influenþa operaþiunile de vânzare sau când a obþinut informaþii la
care persoanele interesate de cumpãrarea bunului nu au avut acces“. În sfârºit,
actul normativ amintit (art. 21) prevede cã Agenþia Naþionalã a Funcþionarilor
Publici sau comisia de disciplinã poate fi sesizatã de orice persoanã cu privire
la încãlcarea prevederilor prezentului cod de conduitã.

4.6 Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleºilor locali
Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleºilor locali conþine ºi el un numãr de
prevederi referitoare la regimul incompatibilitãþilor ºi conflictelor de interese
specifice acestei categorii de oficiali (în plus faþã de reglementãrile Legii nr.
161/2003, în aceastã categorie este inclus ºi „delegatul sãtesc“).
Art. 9 al Legii prevede ºi el incompatibilitatea drept un caz de „încetare de
drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului“ aleºilor locali.
Spre deosebire de Legea nr. 161/2003, care prevede încetarea mandatului
de consilier local sau consilier judeþean pentru cazuri de incompatibilitate,
Legea nr. 393/2004 (art. 9, alin. 3) stabileºte cã acest lucru se face „de cãtre
consiliul local, respectiv de consiliul judeþean, prin hotãrâre, la propunerea primarului ori, dupã caz, a preºedintelui consiliului judeþean sau a oricãrui consilier“. Întrucât ambele Legi sunt organice, sub acest aspect rezultã cã sunt
aplicabile dipoziþiile Legii nr. 393/2004, ulterioarã Legii nr. 161/2003. Din
interpretarea textului de lege amintit mai rezultã, de asemenea, cã sesizarea
privind cazurile de incompatibilitate a consilierilor locali sau judeþeni se
adreseazã primarului, respectiv preºedintelui consiliului judeþean, dupã caz.
56

În cazul primarului, cel care constatã încetarea de drept a mandatului
înainte de termen, ca urmare a stãrii de incompatibilitate, este prefectul (art.
16, alin. 1), ceea ce înseamnã cã în aceste cazuri sesizãrile vor fi adresate de
asemenea prefectului. În Anexa nr. 2 sunt reproduse extrase din Legea nr.
393/2004 (Secþiunea 1 ºi Secþiunea a 2-a, cuprinzând inclusiv art. 9, alin. 3 ºi
art. 16, alin. 1, menþionate mai sus).
În materia conflictelor de interese ale aleºilor locali, Legea nr. 393/2004
cuprinde un capitol special – Cap. VIII, Registrul de interese – reprodus în
Anexa nr. 2). În activitatea de monitorizare a conflictelor de interese ale
aleºilor locali, este necesarã interpretarea coroboratã a dispoziþiilor acestei
Legi, pe de o parte, iar pe de altã parte ale Legii nr. 161/2003, respectiv O.U.G.
nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru declaraþia de avere ºi pentru declaraþia de interese.

4.7 Ordonanþa de urgenþã nr. 60/2001 privind achiziþiile publice
(aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 212/2002)
Cei mai importanþi specialiºti ai luptei împotriva corupþiei sunt practic unanimi în a aprecia cã „Puþine activitãþi genereazã tentaþii mai mari sau oferã
oportunitãþi mai ridicate pentru corupþie decât sectorul achiziþiilor publice“12.
Cunoaºterea principalelor reglementãri legale privind achiziþiile publice
este utilã activitãþilor de monitorizare a conflictelor de interese ºi incompatibilitãþilor oficialilor din mai multe puncte de vedere. Vizând, între altele, sã
evite obþinerea de contracte publice prin încãlcarea reglementãrilor legale
referitoare la conflictele de interese ºi incompatibilitãþi, O.U.G. nr. 60/2001 a
inclus printre principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziþie
publicã ºi pe acela al „tratamentului egal“ al tuturor furnizorilor de
produse/executanþilor de lucrãri/prestatori de servicii. Acelaºi sens îl au ºi
prevederile art. 10 al O.U.G., potrivit cãrora „Contractele de achiziþie publicã
se atribuie de regulã prin aplicarea procedurilor de licitaþie deschisã sau
restrânsã“ (douã dintre mai multele proceduri pentru prin care „autoritãþile
contractante“ pot sã facã atribuirea unui contract de achiziþie publicã).
Deosebit de relevante pentru activitãþile de monitorizare la care se referã
Ghidul de faþã sunt prevederile art. 53 ale O.U.G. nr. 60/2001, reglementând
12

Asociaþia Românã pentru Transparenþã, „Ghidul Transparency International, Sisteme
de integritate publicã“ (volum editat de Jeremy Pope), Bucureºti, 2002
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trei cazuri de conflicte de interese specifice procedurilor de atribuire a contractelor de achiziþii publice. Textul amintit stabileºte cã: „Nu au dreptul sã fie
membri în comisia de evaluare sau în juriu urmãtoarele persoane: a) soþul sau
o rudã pânã la gradul al treilea inclusiv ori un afin pânã la gradul al treilea
inclusiv cu unul dintre ofertanþi/candidaþi/concurenþi; b) persoanele care în
ultimii 3 ani au avut contracte de muncã sau de colaborare cu unul dintre ofertanþi/candidaþi/concurenþi ori care au fãcut parte din consiliul de administraþie
sau din orice alt organ de conducere sau de administraþie al acestora; c) persoanele care deþin pãrþi sociale sau acþiuni din capitalul social subscris al unuia
dintre ofertanþi/candidaþi/concurenþi“.
Vizând de asemenea evitarea conflictelor de interese ºi concurenþa neloialã,
articolele 75 ºi 76 ale O.U.G. nr. 60/2001 interzic în mod imperativ ca persoanele fizice sau juridice care au participat în orice fel la întocmirea documentaþiei pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei sau care fac parte din
comisia de evaluare constituitã pentru atribuirea contractului de achiziþie publicã respectiv, sã fie „ofertante, ofertante asociate sau subcontractante“. În
plus, se prevede cã persoana sau instituþia contractantul nu are dreptul de a
angaja cu carte de muncã sau prin convenþie civilã, în scopul îndeplinirii contractului de achiziþie publicã, persoane fizice sau juridice care au participat la întocmirea documentaþiei pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei sau care au fãcut
parte din comisia de evaluare constituitã pentru atribuirea contractului în cauzã,
pe parcursul unei perioade de cel puþin 6 luni de la încheierea contractului.
Verificarea modului în care au fost atribuite contractele de achiziþii publice
poate fi partea cea mai consistentã – ºi mai „fructuoasã“ – a monitorizãrii conflictelor de interese ºi incompatibilitãþilor. Experienþa din România din ultimii
ani a arãtat cã oficialii sunt tentaþi cel mai adesea sã-ºi foloseascã poziþiile
publice în obþinerea de avantaje private pe seama „banului public“, îndeosebi
prin obþinerea privilegiatã a contractelor de achiziþii publice pentru firmele lor,
ale familiilor lor, ale rudelor sau colegilor de partid.
În prezent, în România existã un cadru legal în general adecvat verificãrii
modului în care sunt atribuite contractele de achiziþii publice (ºi a eventualitãþii ca lucrul acesta sã se întâmple cu încãlcarea normelor legale în materie
de conflicte de interese ºi incompatibilitãþi). Legea nr. 544/2001 privind
liberul acces la informaþiile de interes public, Ordonanþa nr. 27/2002 privind
reglementarea activitãþiii de soluþionare a petiþiilor, Legea nr. 52/2003 privind
transparenþa decizionalã în administraþia publicã, respectiv Legea nr. 554/2004
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privind contenciosul administrativ, la care s-au fãcut referiri anterior, constituie un temei legal solid în acest sens. În mod concret, primele trei legi (ale
transparenþei administraþiei publice) dau dreptul cetãþenilor de a obþine orice
informaþii în legãturã cu procedurile ºi cu toate celelalte condiþii în care au fost
atribuite contractele de licitaþie publicã. Aceste informaþii nu pot fi refuzate de
„autoritãþile contractante“ cu argumentul cã ar fi exceptate de la liberul acces
la informaþiile de interes public întrucât constituie informaþii privind activitãþile comerciale sau financiare a cãror publicitate aduce atingere principiului
concurenþei loiale (art. 12, alin 1, lit. c din Legea nr. 544/2001). Odatã atribuit
contractul de achiziþii publice, principiul concurenþei loiale nu mai poate fi
afectat prin publicitatea acelor informaþii de interes pentru acþiunile de monitorizare avute în vedere de prezentul Ghid, de exemplu: valoarea contractului
de achiziþii publice, documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei,
identitatea ofertanþilor ºi în ce a constat oferta lor (cu deosebire a ofertantului
a cãrui ofertã a fost stabilitã ca fiind câºtigãtoare) etc. Odatã obþinute aceste
informaþii, ele pot fi coroborate cu alte date obþinute cu ocazia monitorizãrii
(din declaraþiile de avere, de interese sau de la Oficiul Registrului Comerþului)
putându-se stabili în special dacã în firma ofertantului câºtigãtor au avut
interese unul sau mai mulþi oficiali ºi dacã respectivii oficiali au fãcut, în beneficiul propriilor interese, acte sau fapte interzise prin reglementãrile privind
conflictele de interese. În cazul în care pe timpul monitorizãrii se constatã cã
autoritãþile publice au afectat vreunul din drepturile ºi interesele legitime ale
cetãþenilor – dreptul de acces la informaþiile publice, dreptul de a participa la
luarea deciziilor, legalitatea cheltuirii fondurilor publice etc. – pot fi urmate
procedurile contenciosului administrativ, astfel cum acestea sunt prescrise prin
legea nr. 544/2001, respectiv prin Legea nr. 554/2004.

5. UNDE SESIZEZI
În secþiunile 2 ºi 4 ale Ghidului, au fost fãcute precizãri/recomandãri cu
privire la autoritãþile competente legal sã primeascã ºi sã soluþioneze sesizãrile
având ca obiect încãlcãri ale prevederilor legale, respectiv vãtãmarea unor
drepturi ºi interese legitime ale cetãþenilor.
Pentru a uºura lucrul cu acest Ghid, în cadrul acestei secþiuni va fi fãcutã o
recapitulare sintetizatã a respectivelor precizãri/recomandãri, asfel:
a) solicitãrile de informaþii ºi sesizãrile privind conflictele de interese ale
membrilor Guvernului ºi persoane deþinând alte funcþii publice de autoritate
din administraþia publicã centralã ºi localã (secþiunea 2.3.1.a din Ghid) vor fi
adresate primului ministru; aºa cum s-a arãtat în secþiunea amintitã, aceastã
soluþie se impune din cauza faptului cã ulterior adoptãrii Legii nr. 161/2003,
autoritatea având competenþe specifice, Corpul de control al primului-ministru, a fost desfiinþat fãrã a fi desemnatã a altã instituþie care sã-i preia
respectivele competenþe;
b) solicitãrile de informaþii ºi sesizãrile privind conflictele de interese ale
aleºilor locali (secþiunea 2.3.1.b din ºi Anexa nr. 2 din Ghid) se adreseazã
prefectului;
c) solicitãrile de informaþii ºi sesizãrile privind conflictele de interese ale
funcþionarilor publici (secþiunea 2.3.1.c ºi 4.5 din Ghid) se adreseazã conducãtorului autoritãþii sau instituþiei publice ori ºefului ierarhic cãruia îi este subordonat direct funcþionarul public în cauzã; de asemenea, este de reþinut cã,
potrivit art. 21 al Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduitã a funcþionarilor
publici, Agenþia Naþionalã a Funcþionarilor Publici sau comisia de disciplinã
poate fi sesizatã de orice persoanã cu privire la încãlcarea prevederilor Codului
de conduitã;
d) solicitãrile de informaþii ºi sesizãrile privind incompatibilitãþile deputaþilor ºi senatorilor (secþiunea 2.3.2.a din Ghid) se adreseazã preºedintelui
Camerei din care fac parte respectivii parlamentari;
e) solicitãrile de informaþii ºi sesizãrile privind incompatibilitãþile membrilor Guvernului ºi persoanelor deþinând alte funcþii publice de autoritate din
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administraþia publicã centralã ºi localã (secþiunea 2.3.2.b din Ghid) se
adreseazã, în cazul membrilor Guvernului, primului ministru iar în cazul
celorlalte categorii de „oficiali“ – ministrului Administraþiei Publice;
f) solicitãrile de informaþii ºi sesizãrile privind incompatibilitãþile aleºilor
locali (secþiunile 2.3.2.c ºi 4.6 din Ghid) se adreseazã primarului, în cazul consilierilor locali, respectiv preºedintelui consiliului judeþean, în cazul consilierilor judeþeni (soluþia rezultã din interpretarea art. 9, alin. 3 din Legea nr.
393/2004 privind Statutul aleºilor locali, text de lege reprodus în Anexa nr. 2);
în cazul primarilor cererile de informaþii ºi sesizãrile se adreseazã prefectului
(soluþia rezultã din interpretarea art. 16, alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind
Statutul aleºilor locali, text de lege reprodus în Anexa nr. 2);
g) solicitãrile de informaþii ºi sesizãrile privind incompatibilitãþile
funcþionarilor publici (secþiunile 2.3.2.d ºi 4.5. din Ghid) se adreseazã ºefilor
ierarhici ai acestora; de asemenea, este de reþinut cã, potrivit art. 21 al Legii nr.
7/2004 privind Codul de conduitã a funcþionarilor publici, Agenþia Naþionalã
a Funcþionarilor Publici sau comisia de disciplinã poate fi sesizate de orice
persoanã cu privire la încãlcarea prevederilor Codului de conduitã;
h) solicitãrile de informaþii ºi sesizãrile privind incompatibilitãþile „altor
categorii de persoane care exercitã demnitãþi publice ºi funcþii publice“ (din
cadrul autoritãþilor ºi instituþiilor aflate exclusiv sub control parlamentar –
secþiunea 2.3.2.e din Ghid) se adreseazã celor douã Birouri Permanente/Preºedinþilor celor douã Camere.
i) solicitãrile de informaþii ºi sesizãrile privind incompatibilitãþile magistraþilor (secþiunea 2.3.2.f din Ghid) se adreseazã preºedintelui instanþei, în
cazul judecãtorilor, respectiv procurorului general/prim-procurorului în subordinea cãruia funcþioneazã, în cazul procurorilor;
j) persoanele care, în acþiunile de monitorizare a conflictelor de interese ºi
incompatibilitãþilor, solicitã informaþii de interes public în temeiul Legii nr.
544/2001 ºi se considerã vãtãmate în drepturile lor, consacrate prin Legea
amintitã, pot face plângere la instanþa de contencios administrativ, dupã procedurile speciale prevãzute de aceastã Lege (a se vedea secþiunea 4.1 din
Ghid);
k) persoanele care, în acþiunile de monitorizare a conflictelor de interese ºi
incompatibilitãþilor, se considerã vãtãmate în drepturile lor consacrate prin
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alte legi – cum ar fi cele privind transparenþa decizionalã în administraþia
publicã (nr. 52/2003), reglementarea activitãþiii de soluþionare a petiþiilor
(O.U.G. nr. 27/2002), declararea ºi controlul averilor (Legea nr. 115/1996),
achiziþiile publice (O.U.G. nr. 60/2001) etc – pot face plângere la instanþa de
contencios administrativ, dupã procedurile prevãzute de Legea contenciosului
administrativ nr. 554/2004 (a se vedea, informativ, secþiunea 4.4 din Ghid);
l) persoanele care, cu ocazia monitorizãrii conflictelor de interese sau cu
orice altã ocazie au indicii despre sãvârºirea unor fapte de corupþie, pot
sesiza:
l.1 – Inspectoratului General al Poliþiei (Bucureºti, str. ªtefan cel Mare
nr. 13 – 15, sectorul 2, tel. 021.208.25.25) sau Inspectoratelor Judeþene de
Poliþie;
l.2 – Parchetul Naþional Anticorupþie (Bucureºti, str. ªtirbei Vodã nr.
79 – 81, sectorul 1, tel. 021.312.51.48), Serviciile Teritoriale ale PNA (Alba
Iulia, Bacãu, Braºov, Bucureºti, Cluj, Constanþa, Craiova, Galaþi, Iaºi, Oradea,
Piteºti, Ploieºti, Suceava, Târgu Mureº ºi Timiºoara) sau Birourile Teritoriale
ale PNA (Slobozia, Târgu-Jiu, Satu-Mare); este de reþinut cã sunt de competenþa PNA infracþiunile prevãzute în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea ºi sancþionarea faptelor de corupþie sãvârºite în una dintre urmãtoarele condiþii: a) dacã, indiferent de calitatea persoanelor care le-au comis,
au cauzat o pagubã materialã mai mare decât echivalentul în lei a 10.000 euro
ori o perturbare deosebit de gravã a activitãþii unei autoritãþi publice, instituþii
publice sau oricãrei alte persoane juridice ori dacã valoarea sumei sau a
bunului care formeazã obiectul infracþiunii de corupþie este mai mare decât
echivalentul în lei a 3.000 euro; b) dacã, indiferent de valoarea pagubei materiale ori de gravitatea perturbãrii aduse unei autoritãþi publice, instituþii publice
sau oricãrei alte persoane juridice ori de valoarea sumei sau a bunului care
formeazã obiectul infracþiunii de corupþie, sunt comise de cãtre deputaþi, senatori, membri ai Guvernului, secretari de stat ori subsecretari de stat ºi asimilaþii acestora, judecãtorii Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie ºi ai Curþii
Constituþionale, preºedintele ºi vicepreºedintele Consiliului Legislativ,
Avocatul Poporului ºi adjuncþii sãi, consilierii prezidenþiali ºi consilierii de stat
din cadrul Administraþiei Prezidenþiale, consilierii de stat ai primului-ministru,
membrii, procurorii ºi controlorii financiari ai Curþii de Conturi ºi ai camerelor
judeþene de conturi, guvernatorul ºi viceguvernatorul Bãncii Naþionale a
României, preºedintele ºi vicepreºedintele Consiliului Concurenþei, ceilalþi
magistraþi, ofiþeri, amirali, generali ºi mareºali, ofiþeri de poliþie ºi agenþi de
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poliþie, indiferent de gradul profesional, preºedinþii ºi vicepreºedinþii consiliilor judeþene, primarul general ºi viceprimarii municipiului Bucureºti, primarii
ºi viceprimarii sectoarelor municipiului Bucureºti, primarii ºi viceprimarii
municipiilor, oraºelor ºi comunelor, consilierii judeþeni ºi locali, prefecþi, subprefecþi, persoane cu funcþii de conducere ale autoritãþilor ºi instituþiilor publice centrale ºi locale, precum ºi cele de control ale acestora, notarii publici,
avocaþii, comisarii Gãrzii Financiare, membrii consiliilor de administraþie ºi
persoanele care deþin funcþii de conducere, de la director inclusiv, în cadrul
regiilor autonome de interes naþional, al companiilor ºi societãþilor naþionale,
al bãncilor ºi societãþilor comerciale la care statul este acþionar majoritar, al
instituþiilor publice care au atribuþii în procesul de privatizare ºi al unitãþilor
centrale financiar-bancare, persoanele prevãzute la art. 81 din Legea nr.
78/2000, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, lichidatorii judiciari, personalul vamal, executorii judecãtoreºti ºi executorii Autoritãþii pentru
Valorificarea Activelor Statului.

