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Argument
Aproape toate rapoartele interne i internaionale asupra stadiului democraiei i
statului de drept în România afirm c fenomenul corupiei este o problem
important în calea dezvoltrii democratice. Din perspectiva studiilor Bncii
Mondiale, corupia împiedic, de asemenea, dezvoltarea economic.
Aadar, corupia afecteaz negativ ambele componente cheie, atât cea politic, cât
i cea economic, ale procesului de integrare a României în Uniunea European.
Într-o societate democratic, principiile transparenei trebuie s fie atent respectate.
Cetenii trebuie s fie informai i trebuie s dispun de instrumente de evaluare a
performanelor instituiilor publice.
În contextul luptei anticorupie, prin acest set de instrumente, ne-am propus s
prezentm cetenilor i societii civile o metodologie i câteva instrumente prin
care pot evalua performanele instituiilor anticorupie. Aceast metodologie i
aceste instrumente au fost testate în practic, iar rezultatele acestui test sunt
cuprinse în raportul de monitorizare „Performana instituiilor anticorupie i
integritatea achiziiilor publice”, în scopul de a v ajuta în propriile dvs.
monitorizri.
Am constatat deseori c instituiile publice raporteaz succese deosebite în lupta
împotriva corupiei dar nu exist analize independente care s confirme sau s
infirme aceste rapoarte i s identifice aspecte ce trebuie ameliorate. Am plecat de
la faptul c instrumentele legale de monitorizare a instituiilor publice exist dar
sunt slab folosite în mod sistematic i dup o metodologie coerent de ctre
organizaiile societii civile, mai ales la nivel local. Activitatea de monitorizare i
sesizare a instituiilor anticorupie de ctre organizaiile societii civile este i mai
slab.
Acest set de instrumente i metodologiile propuse au rolul de a v ajuta, îndruma i
motiva s devenii activi în lupta anticorupie: s evaluai performana instituiilor
anticorupie din judeul dvs. dar i s acionai activ, prin sesizri, oridecâteori
aflai sau suntei victimele unor acte de corupie – fie ca simpli ceteni sau ziariti,
oameni de afaceri ori reprezentani ai unor organizaii neguvernamentale.
Instituiile nu vor fi i nu pot fi performante fr o real implicare civic.
Sperm s folosii cât de mai des metodologia acestui manual chiar dac o parte
considerabil din legislaia anticorupie se afl în schimbare. Utilizarea acestui set
de instrumente trebuie s fie corelat cu o analiz a ultimelor modificri legislative.
Acest manual nu face referire la o instituie anticorupie recent creat – Direcia
General Anticorupie (DGA) din cadrul Ministerului Administraiei i Internelor.
Pentru mai multe detalii despre funciile i modalitatea de sesizare a D.G.A. v
rugm s consultai pagina de Internet www.mai.gov.ro.
Acesta este unul dintre cele patru produse ale proiectului „Dezvoltarea i aplicarea
mecanismelor de monitorizare a instituiilor anticorupie”, finanat de Uniunea
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European prin programul Phare Societatea Civil 2003, numrul 2003/005551.01.05/04/16”. Pentru o viziune unitar asupra procesului de monitorizare a
instituiilor anticorupie, v rugm s consultai i urmtoarele manuale
(disponibile pe www.crj.ro): Ghid practic privind procedurile de sesizare i Ghid
anticorupie – monitorizarea conflictelor de interese i a incompatibilitilor. În
ultimul ghid menionat vei regsi o cuprinztoare anex legislativ.
Radu Nicolae
Coordonator proiect

6

INSTRUMENTE DE MONITORIZARE A INSTITUŢIILOR ANTICORUPŢIE

1. Monitorizarea Direciei Naionale Anticorupie i a
parchetelor
1.1. Dispoziii legale
Unul dintre obiectivele importante stabilite prin Programul Naional de
Prevenire a Corupiei, aprobat prin H.G. nr. 1065 din 25 octombrie 2001 a fost
crearea unei structuri specializate de combatere a corupiei.
Prin Ordonana de urgen nr. 43 din 4 aprilie 2002, a fost înfiinat, la nivel
naional, Parchetul Naional Anticorupie, ca o structur autonom în cadrul
Ministerului Public, conceput ca un parchet specializat, cu atribuii în combaterea
infraciunilor de corupie pe întreg teritoriul rii.
Prin Ordonana de urgen nr. 134 din 29 septembrie 2005, adoptat cu
modificri prin legea nr. 54/2006, Parchetul Naional Anticorupie a fost
reorganizat în Direcia Naional Anticorupie, conceput ca o structur în cadrul
Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie.
La nivel central, Direcia Naional Anticorupie are competene în
efectuarea urmririi penale în cauzele privind infraciunile de corupie, în funcie
de calitatea persoanelor care le-au comis, de cuantumul prejudiciului material
cauzat prin infraciune, precum i în cazul în care infraciunile sunt îndreptate
împotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene, dup cum urmeaz:
a) infraciunile prevzute în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea i sancionarea faptelor de corupie, cu modificrile i completrile
ulterioare, dac, indiferent de calitatea persoanelor care le-au comis, au cauzat o
pagub material mai mare decât echivalentul în lei a 200.000 euro ori o perturbare
deosebit de grav a activitii unei autoriti publice, instituii publice sau oricrei
alte persoane juridice ori dac valoarea sumei sau a bunului care formeaz obiectul
infraciunii de corupie este mai mare decât echivalentul în lei a 10.000 euro;
b) infraciunile prevzute în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea i sancionarea faptelor de corupie, dac, indiferent de valoarea
pagubei materiale ori de gravitatea perturbrii aduse unei autoriti publice,
instituii publice sau oricrei alte persoane juridice ori de valoarea sumei sau a
bunului care formeaz obiectul infraciunii de corupie, sunt comise de ctre:
deputai; senatori; membri ai Guvernului, secretari de stat ori subsecretari de stat i
asimilaii acestora; consilieri ai minitrilor; judectorii Înaltei Curi de Casaie i
Justiie i ai Curii Constituionale; ceilali judectori i procurori; membrii
Consiliului Superior al Magistraturii; preedintele Consiliului Legislativ i
lociitorul acestuia; Avocatul Poporului i adjuncii si; consilierii prezideniali i
consilierii de stat din cadrul Administraiei Prezideniale; consilierii de stat ai
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primului – ministru; membrii i controlorii financiari ai Curii de Conturi i ai
camerelor judeene de conturi; guvernatorul, prim-viceguvernatorul i
viceguvernatorul Bncii Naionale a României; preedintele i vicepreedintele
Consiliului Concurenei; ofieri, amirali, generali i mareali; ofieri de poliie;
preedinii i vicepreedinii consiliilor judeene; primarul general i viceprimarii
municipiului Bucureti; primarii i viceprimarii municipiilor; consilierii judeeni;
prefecii i subprefecii; conductorii autoritilor i instituiilor publice centrale i
locale i persoanele cu funcii de control din cadrul acestora, cu excepia
conductorilor autoritilor i instituiilor publice de la nivelul oraelor i
comunelor i a persoanelor cu funcii de control din cadrul acestora; avocaii;
comisarii Grzii Financiare; personalul vamal; persoanele care dein funcii de
conducere, de la director inclusiv, în cadrul regiilor autonome de interes naional,
al companiilor i societilor naionale, al bncilor i societilor comerciale la care
statul este acionar majoritar, al instituiilor publice care au atribuii în procesul de
privatizare i al unitilor centrale financiar – bancare; persoanele prevzute la art.
81 din Legea nr. 78/2000, cu modificrile i completrile ulterioare (funcionarii sau
persoanele care îi desfoar activitatea pe baza unui contract de munc ori alte
persoane care exercit atribuii similare în cadrul unei organizaii publice
internaionale la care România este parte; membrii adunrilor parlamentare ale
organizaiilor internaionale la care România este parte; funcionarii sau persoanele
care îi desfoar activitatea pe baza unui contract de munc ori alte persoane care
exercit atribuii similare în cadrul Comunitilor Europene; persoanele care
exercit funcii judiciare în cadrul instanelor internaionale a cror competen este
acceptat de România, precum i, funcionarii de la grefele acestor instane;
funcionarii unui stat strin; membrii adunrilor parlamentare sau administrative
ale unui stat strin); lichidatorii judiciari; executorii Autoritii pentru Valorificarea
Activelor Statului. (art. 13 alin. 1 din O.G. nr. 43/2002, modificat prin art. 16 din
O.G. nr. 134/2005);
c) infraciunile împotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene
(art. 13 alin. 11 din O.G. nr. 43/2002, introdus prin art. 17 alin. 11 din O.G. nr.
134/2005);
d) infraciunile prevzute la art. 215 alin. 1, 2, 3 i 5, art. 246, 247, 248 i
2481 din Codul penal, infraciunile prevzute la art. 175, 177 i 178 – 181 din
Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificrile i
completrile ulterioare, i în Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea i combaterea
evaziunii fiscale, în toate cazurile, dac aceste infraciuni au cauzat o pagub
material mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro (art. 13 alin. 12 din
O.G. nr. 43/2002, introdus prin art. 17 alin. 12 din O.G. nr. 134/2005);
e) infraciunile prevzute la pct. a, b, c i d, svârite de ctre militarii în
activitate, indiferent de gradul militar pe care îl au persoanele cercetate (art. 13
alin. 3 din O.G. nr. 43/2002, modificat prin art. 18 alin. 3 din O.G. nr. 134/2005).
Pe plan local, la nivelul parchetelor de pe lâng curile de apel au fost
înfiinate servicii teritoriale ale Direciei Naionale Anticorupie, i, respectiv,
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birouri, la nivelul câtorva parchete de pe lâng tribunale, toate aparinând
structurii centrale a Direciei Naionale Anticorupie.
La nivel local, efectuarea urmririi penale în cauzele privind infraciunile
de corupie este de competena parchetelor de pe lâng instane, potrivit
dispoziiilor Codului de procedur penal.
Sunt de competena parchetelor de pe lâng instane, potrivit dispoziiilor
Codului de procedur penal, infraciunile prevzute în Legea nr. 78/2000, cu
modificrile i completrile ulterioare, care nu sunt date, conform O.G. nr.
43/2002, aa cum a fost modificat prin O.G. nr. 134/2005 (aprobat cu modificri
prin Legea nr. 54/2006), în competena Direciei Naionale Anticorupie.

1.2. Instrumente de monitorizare
1.2.1.

Legea 544/2001 privind accesul liber la informaiile de interes

public;
“Un guvern democratic fr informaii publice sau alte mijloace de a le
obine nu este decât un Preambul al unei Farse sau al unei Tragedii sau poate a
amândurora. Cunoaterea va stpâni întotdeauna ignorana i oamenii ce doresc
s fie proprii lor conductori trebuie s ne înarmeze cu puterea pe care o d
cunoaterea” James Medison
Articolul 31 din Constituia României stipuleaz dreptul cetenilor români
de a avea acces liber la informaii, astfel: „Dreptul persoanei de a avea acces la
orice informaie de interes public nu poate fi îngrdit. Autoritile publice, potrivit
competenelor ce le revin, sunt obligate s asigure informarea corect a cetenilor
asupra treburilor publice i asupra problemelor de interes personal”.
În februarie 2002, Consiliul Europei a adoptat Recomandarea statelor
membre privind accesul la documentele publice i astfel a recomandat ca, prin
propriile prescripii, s fie protejat interesul individului de a controla eficace
activitatea organelor de stat.
Cadrul legal general privind liberul acces la informaiile de interes public
este cuprins în Legea nr. 544/2001, care stabilete c acesta constituie unul dintre
principiile fundamentale ale relaiilor dintre persoane i autoritile publice, în
conformitate cu Constituia României i cu documentele internaionale ratificate de
Parlamentul României.
Accesul la informaie în probleme ce in de activitatea parchetelor i de
actul de înfptuire a justiiei, în genere, este de interes public i este astfel supus
acestor reglementri legale. Potrivit art. 6 din aceast lege, orice persoan are
dreptul s solicite i s obin de la autoritile i instituiile publice, în condiiile
legii, informaiile de interes public, prin urmare, inclusiv în probleme ce privesc
activitatea parchetelor, respectiv, înfptuirea actului de justiie, autoritile publice
fiind obligate s asigure persoanelor, la cererea acestora, informaiile de interes
public solicitate, în scris sau verbal.
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La solicitarea informaiilor respective, autoritile i instituiile publice au
obligaia s rspund în scris în termen de 10 zile sau, dup caz, în cel mult 30 de
zile de la înregistrarea solicitrii, în funcie de dificultatea, complexitatea, volumul
lucrrilor documentare i de urgena solicitrii.
În cazul nerespectrii de ctre instituia public a acestei proceduri, între
solicitant i instituia respectiv apare un litigiu, situaie în care, persoana a crei
cerere nu a fost rezolvat are dreptul de a se adresa autoritii judectoreti.
Sunt situaii în care o solicitare de informaie poate fi refuzat. O astfel de
situaie apare dac dezvluirea informaiei ar afecta în mod negativ
confidenialitatea procedurilor autoritilor publice prevzute de lege, relaiile
internaionale, sigurana naional sau securitatea public ori cursul justiiei,
dreptul unei persoane de a beneficia de o judecat dreapt sau dreptul unei
autoriti publice de a conduce o anchet de natur penal sau disciplinar.
Solicitarea mai poate fi refuzat i când s-ar afecta negativ confidenialitatea
informaiilor comerciale i industriale, drepturile de proprietate intelectual, a unor
date personale i/sau a unor dosare aparinând unei persoane fizice dac aceast
persoan nu a consimit la publicarea informaiilor, dac o astfel de
confidenialitate este prevzut de lege.
Dac autoritatea public creia îi este adresat cererea refuz solicitarea pe
motiv c nu deine informaia respectiv, ea trebuie, cât mai rapid posibil, s
informeze solicitantul cu privire la autoritatea public la care crede c este posibil
s se gseasc informaia respectiv ori s transfere cererea acelei autoriti,
informând în acelai timp solicitantul.
În toate situaiile în care solicitarea a fost fcut în scris sau solicitantul
cere acest lucru, refuzul trebuie fcut în scris i motivat, oferind în acelai timp,
informaii privitoare la posibilitatea depunerii unei reclamaii la conductorul
autoritii sau al instituiei publice respective, care trebuie s fie fcut într-un
termen de 30 de zile de la luarea la cunotin de ctre persoana lezat.
Dac dup cercetarea administrativ reclamaia se dovedete întemeiat,
rspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea
reclamaiei i va conine atât informaiile de interes public solicitate iniial, cât i
menionarea sanciunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.
În cazul în care o persoan se consider vtmat în drepturile sale privind
liberul acces la informaiile de interes public, aceasta poate face plângere la secia
de contencios administrativ a tribunalului în a crei raz teritorial domiciliaz sau
în a crei raz teritorial se afl sediul autoritii ori al instituiei publice, care
trebuie fcut într-un termen de 30 de zile de la data expirrii termenului la care ar
fi trebuit s primeasc rspunsul ori, în mod greit, cererea a fost refuzat, parial
sau în totalitate ori a primit un rspuns inadecvat.
Instana poate obliga autoritatea sau instituia public s furnizeze
informaiile de interes public solicitate i s plteasc daune morale i/sau
patrimoniale. Hotrârea tribunalului este supus recursului, iar decizia Curii de
apel, dat în recurs, este definitiv i irevocabil.
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Atât plângerea, cât i recursul se judec în instan în procedur de urgen
i sunt scutite de tax de timbru.
1.2.2. Ce este i ce nu este public în activitatea parchetelor
Practic, accesul la informaiile de interes public reprezint regula, iar
limitarea accesului, excepia.
Astfel, potrivit Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaiile de
interes public, se excepteaz de la accesul liber al cetenilor, informaiile privind
procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dac se pericliteaz rezultatul
anchetei, se dezvluie surse confideniale ori se pun în pericol viaa, integritatea
corporal, sntatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de
desfurare (art. 12 alin. 1 lit. e din lege), precum i, informaiile privind
procedurile judiciare, dac publicitatea acestora aduce atingere asigurrii unui
proces echitabil ori interesului legitim al oricreia dintre prile implicate în proces
(art. 12 alin.1 lit. f din lege).
Printr-o interpretare per a contrario a textului legii, orice alte informaii
care privesc activitatea autoritilor/instituiilor cu atribuii legale în materia
prevenirii, descoperirii i sancionrii faptelor de corupie i care nu sunt exceptate
prin lege, în mod expres, de la accesul liber al cetenilor, fac parte din categoria
informaiilor de interes public, ce pot fi solicitate de ctre orice persoan interesat.
Înalta Curte de Casaie i Justiie a României a stabilit cu claritate, printr-o
enumerare limitativ, care sunt categoriile de informaii exceptate de la accesul
liber al cetenilor prevzute de art. 12(1) din Legea nr. 544/2001, stabilite în
concordan cu specificul activitii instanelor judectoreti, dup cum urmeaz:
1. Informaiile clasificate, potrivit legii, din domeniul aprrii naionale,
siguranei i ordinii publice;
2. Informaiile privind deliberrile completului de judecat;
3. Informaiile privind activitile comerciale sau financiare ale persoanelelor
juridice sau fizice aflate în dosarele instanelor de judecat, dac prin
publicarea acestora se aduce atingere principiului concurenei loiale;
4. Informaiile cu privire la datele personale ale prilor din procesele aflate
pe rolul instanelor, cu excepia situaiei când afecteaz capacitatea de
exercitare a unei funcii publice;
5. Informaiile din timpul cercetrii disciplinare a magistrailor;
6. Informaiile privind procedura în timpul anchetei penale, dac se dezvluie
surse confideniale ori se pun în pericol viaa, integritatea corporal,
sntatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de
desfurare;
7. Informaiile privind procedurile judiciare, altele decât cele privind
respectarea principiului publicitii, dac prin aceasta se afecteaz regula
procesului echitabil ori a interesului legitim al prilor implicate în proces;
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8.

Informaiile din dosarele cu minori i tineri, atunci când edina de
judecat a fost declarat nepublic i se impune protecia minorilor i
tinerilor;
9. Informaiile aflate în dosarele ale cror cauze au fost sau sunt judecate în
edin secret, precum i cele privind autorizarea efecturii percheziiilor
sau confirmarea i autorizarea interceptrilor i înregistrrilor
convorbirilor telefonice;
10. Informaiile privind documentele i evidenele speciale ale instanei care
presupun confidenialitate.
Nu exist un text similar care s stabileasc categoriile de informaii
exceptate de la accesul liber al cetenilor, aplicat pe specificul activitii
parchetelor, îns, acest text, emanat de la instana suprem din România, respectiv,
de la Înalta Curte de Casaie i Justiie poate fi aplicat i activitii instituiilor
aparinând Ministerului Public.
Suedia este prima ar din lume al crei Parlament a adoptat o lege a
accesului la informaia de interes public (Legea libertii presei, 1766). Legea
prevedea c documentele oficiale trebuie „le cerere, puse la dispoziia oricrei
persoane”, fr perceperea vreunei taxe. Deciziile autoritilor de a refuza accesul
la documente oficiale poate fi atacat la tribunalele administrative generale i, în
ultim instan, la Curtea Suprem Administrativ. Avocatul Poporului
(Ombudsman), care funcioneaz pe lâng Parlament deine anumite funcii de
supraveghere în domeniul liberului acces la informaie.
În Ungaria sunt reglementate în cadrul aceluiai act normativ (Legea nr.
63/1992), atât accesul liber la informaiile de interes public, cât i protecia datelor
personale. Comisarul Parlamentului pentru Protecia Datelor i Accesul la
Informaie supervizeaz aplicarea Legii 63/1992, acionând în acelai timp ca un
Ombudsman pentru protecia datelor personale i pentru liberul acces la informaia
de interes public. El este responsabil pentru întocmirea i întreinerea Registrului
pentru Protecia Datelor Personale i pentru pronunarea unor opinii juridice
privind legislaia relevant i asupra fiecrei categorii de secrete de stat. În
conformitate cu Legea Secretului de Stat din 1995, Comisarului Parlamentului i s-a
mai conferit i prerogativa de a schimba încadrarea unor documente clasificate
drept secrete de stat.
Parlamentul Republicii Cehe a adoptat în 1999 o lege a accesului liber la
informaie inspirat dup modelul legii similare din Statele Unite. Legea
garanteaz accesul cetenilor la toate documentele instituiilor publice, ale
administraiilor locale i ale altor instituii precum, Camera Avocailor i Camera
Medicilor, fiind exceptate informaiile clasificate, secretele comerciale i datele
personale.
În Frana, legea cadru care reglementeaz accesul la informaie este Legea
nr. 78-753/17.05.1978 privind libertatea accesului la documentele administrative,
care garanteaz dreptul de acces la documentele instituiilor publice. Conform legii,
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toate documentele sunt publice, cu excepia datelor ce conin deliberri ale
instituiilor guvernamentale, a datelor privind sigurana naional, a informaiilor
protejate prin Legea proteciei datelor personale i a altor documente protejate prin
lege. Comisia pentru accesul la documentele administrative are funcia de a
superviza aplicare legii.
1.2.3. Bilanul Direciei Naionale Anticorupie i al parchetelor
Conform O.G. nr. 43/2002, art. 3 (1) e), privind Direcia Naional Anticorupie, cu
modificrile i completrile ulterioare, se prevede elaborarea raportului anual
privind activitatea Direciei Naionale Anticorupie i prezentarea acestuia
Consiliului Superior al Magistraturii i ministrului justiiei, nu mai târziu de luna
februarie a anului urmtor, iar ministrul justiiei va prezenta Parlamentului
concluziile asupra raportului de activitate a Direciei Naionale Anticorupie;
Acesta este un instrument util în activitatea de monitorizare întrucât ofer date
statistice i exemple de cazuri, ce pot fi verificate. Raportul anual al DNA nu
detaliaz anumite informaii privind activitatea structurilor sale teritoriale, care ar
putea face obiectul unei monitorizri.
1.2.4. Interviul
Un alt instrument ce ar putea fi folosit în cadrul unui proces de monitorizare este
interviul. Se pot realiza interviuri cu procurorii care conduc structurile teritoriale
ale DNA, în cadrul programului acestora de audiene.
Interviul este o metod calitativ de cercetare social cu ajutorul creia se pot
obine informaii mai detaliate despre un subiect. Interviurile pot fi deosebit de
folositoare dup ce în prealabil respondentul a fost rugat s completeze un
chestionar. Aceast metodologie a fost testat în cadrul acestui instrument:
serviciile teritoriale ale DNA au fost rugate s completeze chestionare privind
propria activitate pentru ca, dupa culegerea acestor informaii, s aib loc interviul
cu procurorul ef al serviciului teritorial.
Înainte de a începe proiectarea unui ghid de interviu trebuie s avei foarte clar
definite obiectivele monitorizrii.
Interviurile pot fi de mai multe tipuri:
- Interviul direct (informal, jurnalistic, engl. personal interviewing) este o
discuie liber, nu exist un ghid cu întrebri predeterminate, interviul este
flexibil i deschis.
- Interviul semi-structurat (engl. - semi-structured interview) în care exist o
gil de teme i o list de întrebri (pregtire prealabil) dar i posibilitatea
de a iniia alte întrebri. Intrebrile sunt deschise lsând libertatea
formulrii rspunsului.
- Interviul structurat este cel în care intervievatorul pregtete un ghid de
interviu cu întrebri standard care vor fi utilizate în timpul interviului.
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Ghidul este respectat integral i conine i întrebri închise – în care
variantele de rspuns sunt date, predeterminate.
Pentru a asigura comparabilitatea datelor obinute din interviuri dar i pentru a
pstra un anumit grad de creativitate a rspunsului (în scopul de a se aduna cât mai
multe informaii, opinii, probleme) se recomand utilizarea în procesele de
monitorizare a interviului semi-structurat.
Exist ase tipuri de întrebri ce pot fi adresate1
- comportamentale: ce face sau ce a fcut o persoan;
- despre opinii/valori: ceea ce crede o persoan despre un anumit subiect;
- despre sentimente;
- informaionale (privind cunoaterea): informaii despre un anumit subiect;
- privind simurile: ceea ce au vzut, atins, auzit, gustat sau mirosit
persoanele;
- demografice: despre vârst, educaie etc
Mai jos sunt prezentate câteva sfaturi de urmat atunci când realizm un interviu2
a. Pregtirea pentru interviu
- Alegei o locaie linitit, fr mult zgomot;
- Explicai scopul interviului;
- Discutai chestiunile de confidenialitate – cine va avea acces la rspunsuri, cum
vor fi analizate rspunsurile, cum i dac identitatea lor va fi dezvluit. Obinei
permisiunea de a prelaua citate;
- Explicai formatul interviului;
- Indicai durata interviului;
- Oferii-le datele voastre de contact i rugai-i s ia legtura cu dvs. dac au
întrebri, nelmuriri.
- Întrebai-i dac au nelmuriri înaintea începerii interviului;
- Nu v bazai pe memorie pentru a v aminti rspunsurile: cerei permisiunea s
înregistrai interviul sau, dac nu este posibil, cerei permisiunea s aducei pe
cineva cu dvs. care s noteze rspunsurile în timpul interviului.
b. Desfurarea interviului
- Verificai ocazional aparatul de înregistrat;
- Punei o singur întrebare o dat;
- Încercai s rmânei neutri, pe cât posibil (nu afiai reacii emoionale puternice
la rspunsurile pe care le primii);
- Încurajai rspunsurile (ex. prin micarea aprobatoare a capului)
- Fii ateni asupra modului în care luai notie (dac v repezii s luai o not,
poate prea c suntei surprins sau impresionat de rspuns; acest fapt va influena
rspunsurile viitoare);
- Punctai tranziia de la un subiect la altul: „pân acum am vorbit despre acest
subiect, de acum încolo a dori s vorbim despre....”
1

Conform lui Michael Patton - "Qualitative Evaluation and Research Methods", Sage
Publications, 1990
2
Adaptare dup articolul “General Guidelines for Conducting Interviews” de Carter
McNamara, MBA, PhD
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- Nu pierdei controlul interviului – aceasta se poate întâmpla dac intervievatul
sare la alt subiect, rspunde mult timp la o întrebare iar timpul alocat este limitat
sau chiar începe s adreseze întrebri operatorului de interviu.
c. Imediat dup interviu
- Verificai aparatul de înregistrat;
- Recitii notele scrise pentru a clarifica anumite cuvinte prescurtate sau
indescifrabile, a numerota paginile i a completa anumite fraze care nu au sens.
- Scriei observaiile realizate în timpul interviului.
În scopul de a v ajuta în elaborarea unui ghid de interviu, v prezentm drept
model ghidul de interviu folosit în monitorizarea serviciilor teritoriale ale Direciei
Naionale Anticorupie i formatul de raport de interviu (vezi Anexa 1).
1.2.5. Participarea în instane la sedinele de judecat;
Un alt instrument ce poate fi utilizat în monitorizarea performanelor parchetelor
este participarea la sedinele de judecat publice.
Publicitatea procesului reprezint o garanie oferit de lege, care protejeaz
justiiabilii de o judecat secret, care iese de sub controlul public: ea constituie, de
asemenea, unul din mijloacele de pstrare a încrederii în instanele judectoreti.
Publicitatea sedinei de judecat confer transparen activitii judectoreti, care,
la rîndul sau, este un element indispensabil al funcionrii instituiilor democratice
într-un stat de drept3. Publicitatea edinei de judecat este garantat i de
Convenia European a Drepturilor Omului (art. 6).
Art. 12 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar prevede c “edinele
de judecat sunt publice, în afar de cazurile prevzute de lege. Pronunarea
hotrârilor se face în edin public, cu excepia cazurilor prevzute de lege”.
Acest instrument poate fi folosit pentru mai multe tipuri de monitorizri4, inclusiv
pentru monitorizarea activitii parchetelor în cazurile de corupie. În timpul unor
asemenea edine pot fi evaluate tipul i numrul de excepii ridicate de pri,
precum i dac acestea au fost admise sau respinse, felul în care sunt inute
edinele, aciunile procurorului de edin etc. Informaiile trebuie culese pe baza
unei grile de observaie.
Folosind o metodologie similar, se pot monitoriza soluiile de neîncepere a
urmrii penale dispuse de mai multe parchete într-o anumit perioad.
1.2.6. Monitorizarea de pres
Instrumentele de mai sus pot fi susinute printr-o monitorizare de pres. Astfel pot
fi identificate cele mai cunoscute cazuri de corupie, care sunt în atenia parchetului
sau sunt în instana de judecat, dar i posibile cazuri de corupie noi (identificate
3

Centrul de analiz i prevenire a corupiei – www.capc.md
De pild organizaia american MADD (Mothers Against Drunk Driving) a dezvoltat o
metodologie de monitorizare a instanelor de judecat: www.madd.org
4
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ca urmare a unor anchete jurnalistice). Astfel, dup documentarea serioas a
cazului preluat din pres – prin utilizarea instrumentelor descrise mai sus, precum
i a altor instrumente - ex: baza de date a Registrului Comerului, cei care
monitorizeaz pot depune denunuri la parchet. Modul în care parchetul rezolv
respectivele sesizri poate fi evaluat printr-o gril de observaie a cazului.
Monitorizarea de pres trebuie s respecte o metodologie de investigare. Dup
stabilirea scopului monitorizrii, perioadei monitorizrii i a publicaiilor
monitorizate se va proceda la descrierea fiecrui indicator al monitorizrii:
a. Tipul articolului: articolele pot fi de informare sau de opinie.
b. Actorii, care pot fi funcionari publici, demnitari, alei locali etc
c. Tipul faptei – definirea aciunilor care sunt de interes pentru monitorizare:
corupie, conflict de interese, dare/luare de mit etc
d. Fapte semnalate (S)/documentate (D)/investigate (I)
Pe baza indicatorilor utilizai se va defini o baz de date care va fi completat de
voluntari/persoanele responsabile cu monitorizarea.

1.3. Infraciunile de corupie
În accepiunea general, corupia este o manifestare, o abatere de la
moralitate, de la datorie, de la cinste, care exprim o grav degradare,
descompunere moral, venalitate (Dicionarul explicativ al limbii române).
Corupia este în esen un abuz de putere, de funcie, din partea celor
investii cu exerciiul acestora, svârit în scopul obinerii de avantaje materiale ori
de alte foloase.
Nici Codul penal în vigoare, nici prevederile penale din legi speciale, nu au
dat o definiie a conceptului penal de „corupie” ori a aceluia de „infraciuni de
corupie”.
Pentru prima dat în legislaia român, prin prevederile Legii nr. 78/2000,
conceptul penal de corupie a fost limitat la doar patru infraciuni: luarea de mit
(art. 254 Cod pen.), darea de mit (art. 255 Cod pen.), primirea de foloase
necuvenite (art. 256 Cod pen.) i traficul de influen (art. 257 Cod pen.).
Totodat, Legea nr. 78/2000, în capitolul 3 denumit „Infraciuni”, conine
prevederi referitoare la trei categorii de infraciuni: de corupie (seciunea a 2-a),
infraciuni asimilate infraciunilor de corupie (seciunea a 3-a) i infraciuni în
legtur direct cu infraciunile de corupie (seciunea a 4-a).
Ulterior, prin Legea nr. 161/2003, conceptul penal de corupie a fost extins,
cuprinzând i alte dou infraciuni, respectiv, cele prevzute de art. 61 i 81,
introduse prin prevederile acesteia, în Legea nr. 78/2000.
Aadar, prin prevederi legale exprese, conceptul penal de corupie a fost
limitat la infraciunile de luare de mit (art. 254 Cod pen.), dare de mit (art. 255
Cod pen.), primire de foloase necuvenite (art. 256 Cod pen.), trafic de influen
(art. 257 Cod pen.), precum i cele prevzute i pedepsite prin art. 61 i 81 din
Legea nr. 78/2000, modificat prin Legea nr. 161/2003.
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Pe de alt parte, legea a incriminat, dar distinct, pentru prima dat în
legislaia român, infraciunile asimilate celor de corupie (seciunea a 3-a) i
infraciunile în legtur direct cu acestea (seciunea a 4-a din Legea nr. 78/2000).
Una dintre cele mai grave fapte de corupie, incriminate sub denumirea de
luare de mit de dispoziiile art. 254 din Codul penal, const în pretinderea sau
primirea, în mod direct sau indirect, de ctre un funcionar sau alt salariat, de bani,
bunuri ori alte foloase, care nu i se cuvin sau acceptarea promisiunii unor astfel de
foloase ori nerespingerea acesteia, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini sau a
întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de
a face un act contrar acestor îndatoriri.
Infraciunea de luare de mit, prevzut de dispoziiile art. 255 din Codul
penal este strâns legat de încercarea de corupere a funcionarului însrcinat cu
îndeplinirea unui act, conform îndatoririlor de serviciu ce-i revin.
Definit i caracterizat de promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte
foloase, în modurile i scopurile artate în art. 254 din Codul penal, darea de mit
constituie o infraciune aflat în strâns legtur cu infraciunea de luare de mit.
Primirea de foloase necuvenite, infraciune de corupie incriminat de
dispoziiile art. 256 din Codul penal, reprezint fapta funcionarului de a primi,
direct sau indirect, bani ori alte foloase, dup ce a îndeplinit un act în virtutea
funciei sale i la care era obligat în temeiul acesteia.
Dac în cazul lurii de mit, banii sau alte foloase se primesc înainte, în
cazul infraciunii de primire de foloase necuvenite, acetia se primesc dup
îndeplinirea de ctre funcionar a îndatoririlor sale de serviciu.
Traficarea influenei pe care o persoan o are pe lâng un funcionar
(real) sau pe care las s se îneleag c o are pe lâng acesta (presupus), creeaz
reale i grave stri de pericol pentru prestigiul, autoritatea, credibilitatea organelor,
a instituiilor, organismelor statului, serviciilor publice, a altor uniti, societilor
comerciale, companiilor i societilor naionale, regiilor autonome, agenilor
economici, pentru corectitudinea, cinstea funcionarilor, care-i desfoar
activitatea în cadrul acestora, îndeplinind funciile încredinate.
Infraciunea de trafic de influen, prevzut de dispoziiile art. 257 din
Codul penal const în primirea ori pretinderea de bani sau alte foloase ori
acceptarea de promisiuni, de daruri, direct sau indirect, pentru sine ori pentru altul,
svârit de ctre o persoan care are influen sau las s se cread c are influen
asupra unui funcionar pentru a-l determina s fac ori s nu fac un act ce intr în
atribuiile sale de serviciu.
Recent, legiuitorul român a apreciat ca fiind periculoas social i fapta
cumprtorului de influen i astfel, prin prevederile art. 61 din Legea nr. 78/2000,
introdus prin art. I pct. 3 Cartea a II-a Titlul I din legea 161/2003, a incriminat
promisiunea, oferirea sau darea de bani, de daruri sau alte foloase, direct sau
indirect, unei persoane care are influen sau las s se cread c are influen
asupra unui funcionar, pentru a-l determina s fac ori s nu fac un act ce intr în
atribuiile sale de serviciu.

17

INSTRUMENTE DE MONITORIZARE A INSTITUŢIILOR ANTICORUPŢIE

Dei nu este denumit ca atare, aceast infraciune este o variant a
traficului de influen.
Sesizând pericolul grav constituit de coruperea sau încercarea de corupere
a funcionarului unui organism internaional sau al unui stat strin, înscriindu-se în
eforturile comunitii internaionale de combatere ferm a acesteia, legiuitorul
român a incriminat, prin prevederile art. 82 din Legea nr. 78/2000, ca infraciune
distinct de aceea de dare de mit, prevzut i pedepsit de art. 255 C. pen.:
Promisiunea, oferirea sau darea, direct sau indirect, de bani sau alte foloase unui
funcionar al unui stat strin ori al unei organizaii publice internaionale, pentru a
îndeplini sau a nu îndeplini un act privitor la îndatoririle sale de serviciu, în scopul
obinerii unui folos necuvenit în cadrul operaiunilor economice internaionale.
Infraciunile asimilate infraciunilor de corupie sunt incriminate, pe de o
parte, de Legea nr. 78/2000, în seciunea a 3-a, iar, pe de alt parte, de Codul penal.
Astfel, Legea special nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea i
sancionarea faptelor de corupie, la art. 10, 11, 12, 13, 131, 132 , prevede mai multe
infraciuni asimilate infraciunilor de corupie.
Totodat, în Codul nostru penal sunt incriminate ca infraciuni asimilate
infraciunilor de corupie, urmtoarele: abuzul în serviciu contra intereselor
publice (art. 248 C.pen.), abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor (art.
246), abuzul în serviciu prin îngrdirea unor drepturi (art. 247).
Infraciunile în legtur direct cu infraciunile de corupie sau cu
infraciunile asimilate acestora sunt prevzute, de asemenea, de Legea nr. 78/2000
privind prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie, de Codul
penal, precum i de o serie de alte legi speciale.
Ca infraciuni în legtur direct cu infraciunile de corupie sau cu
infraciunile asimilate acestora sunt reglementate urmtoarele tipuri de infraciuni:
tinuirea bunurilor provenite din svârirea unei infraciuni de corupie sau
asimilate acestora i favorizarea persoanelor care au comis o astfel de infraciune
[art. 17 lit. a) din Legea nr. 78/2000], asocierea în vederea svâririi unei
infraciuni de corupie, asimilat cu aceasta i a celei prevzute de art. 17 lit. a) din
Legea nr. 78/2000 [art. 7 lit. b) din Legea nr. 78/2000], falsul i uzul de fals
svârite în scopul de a ascunde comiterea uneia dintre infraciunile de corupie
i/sau asimilate acestora sau în realizarea scopului urmrit printr-o asemenea
infraciune [art. 17 lit. c) din Legea nr. 78/2000], falsul material în înscrisuri
oficiale (art. 288 C.pen.), falsul intelectual (art. 289 C.pen.), falsul în înscrisuri sub
semntur privat (art. 290 C.pen.), uzul de fals (art. 291 C.pen.), abuzul în
serviciu contra intereselor publice, abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor
i abuzul în serviciu prin îngrdirea unor drepturi [art. 17 lit. d) din Legea nr.
78/2000], antajul svârit în legtur cu infraciunile prevzute în Seiunile a II-a
i a III-a – art. 17 lit. d1 ) din Legea nr. 78/2000.
Sunt incriminate, de asemenea, o serie de alte infraciuni din aceast
categorie, în mai multe legi speciale, dup cum urmeaz: infraciunile de splare a
banilor prevzute în Legea nr. 656/2002 [art. 17 lit. e) din Legea nr. 78/2000],
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contrabanda cu bunuri provenite din svârirea unei infraciuni de corupie sau
asimilat cu acestea, svârit în realizarea scopului urmrit printr-o asemenea
infraciune, prevzut în art. 175, 176 i 179 din Legea nr. 141/1997 [art. 17 lit. f)
din Legea nr. 78/2000], infraciunile prevzute în Legea nr. 241/2005 privind
combaterea evaziunii fiscale, svârite în legtur cu infraciunile de corupie sau
cele asimilate acestora [art. 17 lit. g) din Legea nr. 78/2000], infraciunea de
bancrut frauduloas i celelalte infraciuni la Legea nr. 31/1990 privind socitile
comerciale [art. 7 lit. h) din Legea nr. 78/2000], traficul de droguri, traficul de
substane toxice i nerespectarea regimului armelor de foc i al muniiilor svârite
în legtur cu infraciunile de corupie sau asimilate acestora [art. 17 lit. i) din
Legea nr. 78/2000], infraciunile de trafic de persoane prevzute în Legea nr.
678/2001 privind prevenirea i combaterea traficului de persoane, svârite în
legtur cu o infraciune prevzut în Seciunile a II-a i a III-a [art. 17 lit. j) din
Legea nr. 78/2000], infraciunea prevzut în art. 15 din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea i combaterea utilizrii sistemului
financiar bancar în scopul finanrii de acte de terorism, aprobat prin Legea nr.
466/2002, svârit în legtur cu o infraciune prevzut în Seciunile 2 i 3 [art.
17 lit. k) din Legea nr. 78/2000].

1.4. Obiectivele i metodologia monitorizrii
Pentru a v ajuta în trasarea propriei metodologii de monitorizare a Direciei
Naionale Anticorupie i a parchetelor v prezentm mai jos metodologia utilizat
de Centrul de Resurse Juridice (CRJ) în cadrul proiectului „Dezvoltarea i
aplicarea mecanismelor de monitorizare a instituiilor anticorupie”.
CRJ a urmrit trei obiective pentru care a definit dimensiuni i indicatori (vezi
tabelul 1). Monitorizarea s-a desfurat în perioada martie – august 2006 în
judeele Alba, Bihor, Braov, Dolj i Iai. Rezultatele monitorizrii sunt disponibile
în raportul „Performana instituiilor anticorupie i integritatea achiziiilor publice”
– www.crj.ro
Obiectivele monitorizrii:
Obiectivul 1
Analiza debutului de an 2006 fa de debutul anului 2005 la nivelul serviciilor
teritoriale ale DNA. Care sunt diferenele de competene dintre PNA i DNA? Cum
au influenat aceste schimbri de competene debutul anului 2006 fa de aceeai
perioad a anului trecut?
Potrivit O.G. nr. 43/2002, erau în competena Parchetului Naional
Anticorupie, infraciunile prevzute în Legea nr. 78/2000, svârite în una din
urmtoarele condiii:
a) dac, indiferent de calitatea persoanelor care le-au comis, au cauzat o
pagub material mai mare decât echivalentul în lei a 100.000 euro sau o
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perturbare deosebit de grav a activitii unei autoriti publice sau oricrei alte
persoane juridice;
b) de ctre deputai, senatori, membrii Guvernului, secretari de stat i
asimilaii acestora, judectorii Curii Constituionale, membrii, judectorii,
procurorii i controlorii financiari ai Curii de Conturi i ai camerelor de conturi
judeene, preedintele Consiliului Legislativ, avocatul poporului, guvernatorul i
viceguvernatorii Bncii Naionale a României, preedintele Consiliului
Concurenei, magistrai, ofieri superiori, generali, mareali, amirali, notari publici,
executori judectoreti, consilieri judeeni i locali, primari, prefeci, subprefeci,
persoane cu funcii de conducere i de control în cadrul autoritilor publice
centrale i locale i în cadrul instituiilor publice, membrii consiliilor de
administraie i persoane care dein funcii de conducere de la director, inclusiv, în
sus, în cadrul regiilor autonome de interes naional sau local, al companiilor i
societilor naionale, societilor comerciale la care statul sau o autoritate a
administraiei publice locale este acionar, instituiilor publice care au atribuii în
procesul de privatizare i al unitilor centrale financiar-bancare.
Ordonana de Urgen nr. 134 din 29 septembrie 2005, adoptat cu
modificri prin Legea nr. 54/2006, prin care, Parchetul Naional Anticorupie a fost
reorganizat în Direcia Naional Anticorupie, a fcut o serie de modificri i în
ceea ce privete competenele DNA, dup cum urmeaz:
a) a majorat cuantumul prejudiciului cauzat prin infraciunile aflate în
competena DNA, de la 100.000 euro la 200.000 euro;
b) a fost introdus o nou competen, în situaia în care, valoarea sumei
sau a bunului care formeaz obiectul infraciunii de corupie este mai mare decât
echivalentul în lei a 10.000 euro;
c) în funcie de calitatea persoanelor cercetate în dosarele DNA, au fost
introduse i alte persoane, având urmtoarele funcii sau profesii: subsecretari de
stat; consilieri ai minitrilor; judectorii Înaltei Curi de Casaie i Justiie; membrii
Consiliului Superior al Magistraturii; preedintele Consiliului Legislativ i
lociitorul acestuia; adjuncii Avocatului Poporului; consilierii prezideniali i
consilierii de stat din cadrul Administraiei Prezideniale; consilierii de stat ai
primului-ministru; vicepreedintele Consiliului Concurenei; ofierii de poliie;
preedinii i vicepreedinii consiliilor judeene; avocaii; comisarii Grzii
Financare; personalul vamal; persoanele prevzute la art. 81 din Legea nr. 78/2000,
cu modificrile i completrile ulterioare (funcionarii sau persoanele care îi
desfoar activitatea pe baza unui contract de munc ori alte persoane care
exercit atribuii similare în cadrul unei organizaii publice internaionale la care
România este parte; membrii adunrilor parlamentare ale organizaiilor
internaionale la care România este parte; funcionarii sau persoanele care îi
desfoar activitatea pe baza unui contract de munc ori alte persoane care
exercit atribuii similare în cadrul Comunitilor Europene; persoanele care
exercit funcii judiciare în cadrul instanelor internaionale a cror competen este
acceptat de România, precum i, funcionarii de la grefele acestor instane;
funcionarii unui stat strin; membrii adunrilor parlamentare sau administrative
20
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ale unui stat strin); lichidatorii judiciari; executorii Autoritii pentru Valorificarea
Activelor Statului;
d) a introdus în competena DNA, infraciunile îndreptate împotriva
intereselor financiare ale Comunitilor Europene;
e) a introdus o nou competen, în ceea ce privete efectuarea urmririi
penale în cazul infraciunilor prevzute la art. 215 alin. 1, 2, 3 i 5, art. 246, 247,
248 i 2481 din Codul penal, a infraciunilor prevzute la art. 175, 177 i 178 – 181
din Legea nr. 141/1997 privind Codul Vamal al României, cu modificrile i
completrile ulterioare, i în Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea i combaterea
evaziunii fiscale, în toate cazurile, dac aceste infraciuni au cauzat o pagub
material mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro;
f) a trecut în competena DNA, infraciunile prevzute la punctele
precedente, svârite de ctre militarii în activitate, indiferent de gradul militar pe
care îl au persoanele cercetate.
Aadar, prin modificrile aduse de O.G. nr. 134/2005, adoptate cu
modificri de Legea 54/2006, ordonanei iniiale de înfiinare a Parchetului
Naional Anticorupie, pe lâng faptul c se procedeaz la reorganizarea PNA în
Direcia Naional Anticorupie, în cadrul Parchetului de pe lâng Înalta Curte de
Casaie i Justiie, se poate observa i o lrgire a competenelor acestei instituii
anticorupie, mai ales, în funcie de calitatea persoanelor cercetate, precum i de
tipurile de infraciuni anchetate în dosarele cu soluionare cu care este investit
aceast instituie.
Astfel, dup apariia O.G. nr. 134 în 29 septembrie 2005, în ultima parte a
anului 2005 i începutul anului 2006, s-a înregistrat o cretere semnificativ a
numrului dosarelor de corupie aflate în atenia DNA, cel puin la nivel central,
unde, dosarele aa-zise „de mare corupie” au avut parte de o intens mediatizare.
Obiectivul 2
- analiza activitii serviciilor teritoriale ale DNA în anul 2005
Obiectivul 3
- analiza activitii anticorupie a parchetelor locale în anul 2005. Aceast analiz
se poate realiza prin adaptarea dimensiunilor generate pentru monitorizarea DNA.
Instrumentele utilizate au fost trimiterea de cereri de informaii publice la
parchetele locale, serviciul teritorial DNA, DNA structura central, participarea în
instan la judecarea unei cauze de corupie, realizarea unui interviu cu procurorul
ef al serviciului teritorial DNA, monitorizarea presei.
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B. Volumul activitii
desfurate de ctre
birourile/serviciile
teritoriale, la nivel
local, precum i a
soluiilor dispuse în
dosarele privind
infraciunile de
corupie

B.1. Numrul de
dosare aflate în lucru
la momentul adresrii
cererii.

A. Structura,
organizarea i
funcionarea
serviciilor i,
respectiv, a
birourilor
teritoriale ale
DNA

A.1. Data
înfiinrii
birourilor i a
serviciilor
teritoriale.
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Indicatori
C.1. În câte dintre D.1. Ce funcii/profesii
dosarele
îndeplineau persoanele
soluionate sau
cercetate i în cadrul cror
aflate în lucru de
autoriti sau instituii locale,
la începutul anului care au atras competena
..........., organele
efecturii urmririi penale de
de cercetare
ctre structurile anticorupie
penal au fost
de la nivel teritorial, dup
sesizate în urma
calitatea persoanei.
formulrii unei
plângeri (de ctre

Dimensiuni
C. Modul de
D. Calitatea persoanelor
sesizare al
cercetate, precum i
organelor de
instrumentele/mijloacele de
cercetare penal
probaiune utilizate de ctre
cu atribuii în
organele de cercetare penal,
urmrirea faptelor în soluionarea dosarelor
de corupie

E.1 Care este
valoarea
estimat a
prejudiciului în
fiecare cauz
pentruc are s-a
întocmit
rechizitoriu, în
preioada...

E. Valoarea
prejudiciului
pentru cauzele
în care s-a
întocmit
rechizitoriu

Obiective
Obiectivul 1:
Analiza debutului de an 2006 fa de debutul anului 2005 la nivelul serviciilor teritoriale ale DNA.

F.1. Raport
anual privind
activitatea
desfaurat de
serviciul
teritorial DNA.

F. Raportul de
activitate al
DNA i a
serviciilor
teritoriale

Obiectivul 2:
Analiza
activitii
serviciilor
teritoriale ale
DNA în anul
2005
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B.2. Numrul
dosarelor soluionate
în cursul anului ......
(pân la momentul
adresrii cererii).

B.3. Numrul
dosarelor soluionate
în cursul anului
anterior anului
specificat la pct. B2,
pân la aceeai dat
(data adresrii cererii

A.2. Posturi de
procurori
existente
(serviciul
teritorial DNA).

A.3 Posturi de
procurori ocupate
efectiv (serviciul
teritorial DNA)

o persoan fizic
sau juridic,
pentru o vtmare
ce i s-a cauzat
prin infraciune);
C.2. In câte dintre
dosarele
soluionate sau
aflate în lucru de
la începutul anului
........., organele de
cercetare penal
au fost sesizate în
urma formulrii
unui denun (de
ctre o persoan
fizic sau juridic,
care avea
cunotin despre
svârirea unei
infraciuni de
corupie);
C.3. Câte
denunuri
nesemnate de
ctre denuntori
("anonime") au
fost înregistrate în
aceeai perioad
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D.2. Au existat cazuri în care,
în cursul efecturii urmririi
penale, constatându-se c
infraciunea care constituie
obiectul cauzei este una
dintre infraciunile atribuite
prin lege Direciei Naionale
Anticorupie, procurorii din
cadrul serviciilor teritoriale
au înaintat dosarul spre
soluionare Direciei centrale;
daca da, ce a determinat
aceast declinare de
competen, calitatea
persoanei cercetate sau
cuantumul prejudiciului
cauzat prin infraciune.
D.3. În câte dintre dosarele
soluionate sau aflate în lucru
de la începutul anului .....,
începerea urmririi penale a
fost dispus în urma realizrii
unei aciuni de prindere în
flagrant a fptuitorului i

2. Raportul
naional DNA.
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A.4 Posturi de
procurori
existente (Biroul
DNA din cadrul
parchetului de pe
langa Tribunal).

B.4. Câte soluii de
neîncepere a urmririi
penale (NUP) au fost
date în dosarele
soluionate de la
începutul anului .........

de informaii de
interes public).

C.4. Numrul de
cazuri de
fptuitori care
s-au autodenunat
pentru svârirea
unor infraciuni de
dare de mit, în
vederea tragerii la
rspundere penal
a persoanelor ce
au comis
infraciunea de
luare de mit,
mituitorii
beneficiind de
cauza de
impunitate (de
nepedepsire)
prevzut de art.
255 alin. 3 Cod
penal i, respectiv,
art. 61 alin. 2 din
Legea nr.

de timp
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pentru care dintre
infraciunile de corupie,
asimilate infraciunilor de
corupie sau în legtura
direct cu acestea;
D.4. Numrul cazurilor în
care, în scopul strângerii de
probe sau al identificrii
fptuitorului, a fost dispus,
în baza autorizrii motivate a
instanei, punerea sub
supraveghere sau
interceptarea i înregistrarea
convorbirilor sau
comunicaiilor;
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B.5.Numrul de
soluii de încetare a
urmririi penale în
dosarele soluionate
de la începutul anului
...........

B.5.1. Pentru care
dintre cazurile
prevzute la art. 10
alin. 1 lit. f, g, j din
Codul de procedur
penal a fost dispus
încetarea urmririi
penale; vezi B.5.

A.5 Posturi de
procurori ocupate
efectiv (Biroul
DNA din cadrul
parchetului de pe
lâng Tribunal).

A.6 Numrul de
specialiti
angajai în cadrul
serviciului
teritorial DNA.

78/2000;
C.5. În câte dintre
dosarele
soluionate sau
aflate în lucru de
la începutul anului
........, organele de
cercetare penal
au fost sesizate de
ctre persoanele
cu atribuii de
control, potrivit
obligaiei ce le
revine acestora, în
temeiul art. 14
alin. 1 din O.G.
nr. 43/2002, cu
referire i la art.
227 din Codul de
procedur penal;
C.6. In câte
dintre dosarele
soluionate sau
aflate în lucru de
la începutul
anului .........,
organele de
cercetare penal
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D.6. Au existat cazuri în care,
în vederea strângerii de
probe, s-a apelat la msura
punerii sub supraveghere a
conturilor bancare i a
conturilor asimilate acestora,
în temeiul art. 27 alin. 1 lit. a
din Legea nr. 78/2000; dac

D.5. Numrul cazurilor în
care, interceptrile i
înregistrrile convorbirilor
sau comunicaiilor au fost
folosite la construirea
probatoriilor, împotriva celor
fa de care s-a dispus aceast
msur;
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A.8 Medie cost
lunar de
funcionare a
serviciului
teritorial DNA –
în ce msur
cheltuielile
bugetare fcute
de un serviciu
teritorial sunt
suportate din
fondurile

A.7 Specializarea
celor de pct. A.6

B.5.1.1 Câte cazuri de
încetare a urmrii
penale au fost dispuse
în baza art. 10 lit f = f)
lipsete plângerea
prealabil a persoanei
vtmate, autorizarea
sau sesizarea organului
competent ori alt
condiie prevzut de
lege, necesar pentru
punerea în micare a
aciunii penale;
B.5.1.2 Câte cazuri de
încetare a urmrii
penale au fost dispuse
în baza art. 10 lit g =
g) a intervenit
amnistia sau
prescripia ori decesul
fptuitorului;

s-au autosesizat
în legtur cu
svârirea unor
infraciuni de
corupie;
C.7. Numrul de
cazuri în care,
serviciul teritorial al
DNA s-a
autosesizat în urma
unor articole /
anchete aprute în
presa scris ori a
unor tiri/reportaje
din zona audiovizualului (în urma
unor scandaluri de
pres);
C.8. Câte dintre
persoanele
anchetate în
dosarele
structurilor
teritoriale ale
Direciei
Naionale
Anticorupie au
beneficiat de
reglementarea
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D.8. Care a fost durata medie
de timp necesar efecturii
urmririi penale, pe tipuri de
infraciuni;

D.7. Au existat cazuri în care,
în anchetarea faptelor de
corupie, a fost utilizat ca
instrument, Legea nr.
115/1996 privind controlul
averilor; dac nu, care au fost
cauzele pentru care nu s-a
apelat la acest instrument;

da, în dovedirea cror
infraciuni de corupie a fost
dispus aceast msura i cu
ce rezultate;

INSTRUMENTE DE MONITORIZARE A INSTITUŢIILOR ANTICORUPŢIE

A.9 Cost anual de
funcionare a
serviciului
teritorial DNA.

Direciei ori intr
în cheltuielile de
la nivelul
parchetului de pe
lâng Curtea de
Apel în cadrul
cruia
funcioneaz
respectivul
serviciu.

B.5.1.3 Câte cazuri de
încetare a urmrii
penale au fost dispuse
în baza art. 10 lit. j =
j) exist autoritatea de
lucru judecat.
Împiedicarea produce
efecte chiar dac
faptei definitiv
judecate i s-ar da o
alta încadrare juridic.

favorabil
prevazut de art.
19 din O.G. nr.
43/2002, privind
reducerea la
jumtate a
limitelor pedepsei
prevazute de lege,
dup ce au
denunat i
facilitat
identificarea i
tragerea la
rspundere penal
a altor persoane
care au svârit
astfel de
infraciuni;
C.9. Numrul
cazurilor în care
a fost dispus
începerea
urmririi penale
împotriva unor
persoane, în
urma
denunurilor
formulate de
ctre persoane
aflate deja în
27

D.9. Câte soluii de
condamnare au fost
pronunate de instane, în
dosarele instrumentate de
ctre serviciile
teritoriale/birourile Direciei
Naionale Anticorupie din
judeele incluse în
monitorizare, de la începutul
anului ..... i pân la data
adresrii cererii de informaii
de interes public;
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B.6.1 Pentru care
dintre cazurile
prevzute la art. 10
alin. 1 lit. a – e din
Codul de procedur
penal a fost dispus
scoaterea de sub
urmrire penal; vezi
B.6.
B.6.1.1. Câte cazuri
de scoatere de sub
urmrire penal au
fost dispuse în baza
art. 10 lit.a = a) fapta
nu exist;

B.6. Numrul de
soluii de scoatere de
sub urmrire penal
în
dosarele
soluionate de la
începutul anului ....
ancheta
structurilor
anticorupie, în
vederea obinerii,
de ctre acestea
din urm, a
reducerii limitelor
pedepsei la
jumtate, prin
aplicarea
dispoziiilor art.
19 din O.G. nr.
43/2002.
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D.12. daca au existat cazuri
în care, hotrârile definitive
de condamnare sau de
achitare au fost publicate în
ziarele locale, în temeiul art.
30 din Legea nr. 78/2000,
privind prevenirea,
descoperirea i sancionarea
faptelor de corupie,
("hotarârea definitiv de

D.10. Câte soluii de achitare
au fost pronunate de instane,
în dosarele instrumentate de
ctre serviciile
teritoriale/birourile Direciei
Naionale Anticorupie din
judeele incluse în
monitorizare, de la începutul
anului ...... i pân la data
adresrii cererii de informaii
de interes public;
D.11. Numrul dosarelor în
care procurorii anticorupie
au procedat la exercitarea
cilor de atac împotriva
soluiilor pronunate de ctre
instanele de judecat;
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B.6.1.2. Câte cazuri
de scoatere de sub
urmrire penal au
fost dispuse în baza
art. 10 lit.b = b) fapta
nu este prevazut de
legea penal;
B.5.1.3. Câte cazuri
de scoatere de sub
urmarire penal au
fost dispuse în baza
art. 10 lit.c = c) fapta
nu a fost svrit de
învinuit sau de
inculpat;
B.6.1.4. Câte cazuri
de scoatere de sub
urmrire penal au
fost dispuse în baza
art. 10 lit.d = d) faptei
îi lipsete unul din
elementele
constitutive ale
infraciunii;
B.6.1.5. Câte cazuri
de scoatere de sub
29

condamnare sau de achitare
se poate publica în ziarele
centrale sau, dupa caz, locale,
mentionate în hotarâre");
D.13. Dac au existat cazuri
în care, persoanele
condamnate definitiv de
instanele române, în dosarele
instrumentate de ctre
structurile teritoriale ale
Direciei Naionale
Anticorupie, în urma
sesizrii Curii Europene a
Drepturilor Omului de la
Strasbourg, au obinut soluii
favorabile la aceast instan,
Curtea European, constatând
înclcarea unor drepturi i
liberti fundamentale ale
omului.
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urmrire penal au
fost dispuse în baza
art. 10 lit.e = e) exist
vreuna din cauzele
care înltur
caracterul penal al
faptei;
B.7. Câte dintre
aceste soluii de
neîncepere a urmririi
penale, de încetare a
urmririi penale sau
de scoatere de sub
urmrire penal au
fost atacate la
procurorul ierarhic
superior;
B.8. Numrul de
cazuri în care
procurorul ierarhic
superior a infirmat
soluiile de
neîncepere a urmririi
penale, de încetare
sau de scoatere de sub
urmrire penal, date
de ctre procurorii din
subordine;
30
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B.9. Câte dintre
soluiile de
neîncepere a urmririi
penale, de încetare
sau de scoatere de sub
urmrire penal au
fost atacate în
instan, în temeiul
art. 278.1 din Codul
de procedur penal;
B.10. Dac au existat
cazuri în care
instanele de judecat
au dispus restituirea
dosarelor la parchet în
vederea începerii sau
a redeschiderii
urmririi penale, în
urma admiterii
plângerilor formulate
în temeiul art. 278.1
din Codul de
procedur penal,
împotriva rezoluiilor
sau ordonanelor de
neîncepere a urmririi
penale, de încetare
sau de scoatere de sub
urmrire penal;
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B.11. Câte soluii de
trimitere în judecat
au fost date în
dosarele soluionate
de la începutul anului
..... i pentru care
dintre infraciunile de
corupie, asimilate
infraciunilor de
corupie sau în
legatur direct cu
acestea;
B.11.1. Numrul de
soluii de trimitere în
judecat pentru
infraciuni de coruptie
B.11.2. Numrul de
soluii de trimitere în
judecat pentru
infraciuni asimilate
infraciunilor de
corupie.
B.11.3. Numrul de
soluii de trimitere în
judecat pentru
infraciuni în legtur
direct cu
infraciunile de
corupie.
32
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B.12. În câte dintre
dosarele în care s-a
dispus începerea
urmririi penale,
respectiv punerea în
micare a aciunii
penale, împotriva
învinuiilor, respectiv
a inculpailor, s-a luat
msura arestrii
preventive;
B.13. În câte dintre
dosarele în care s-a
dispus începerea
urmririi penale,
respectiv, punerea în
micare a aciunii
penale, împotriva
învinuiilor, respectiv
a inculpailor, au fost
dispuse alte msuri
preventive (reinerea,
obligarea de nu prsi
localitatea, obligarea
de a nu prsi ara);
B.14. In câte dintre
dosarele soluionate
cu trimiterea în
judecat, inculpaii au
fost trimii în instan
în stare de arest
preventiv.
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Tabelul 1 - Metodologie monitorizare D.N.A

B.15. Au existat
cazuri în care
Consiliul Superior al
Magistraturii a dispus
sanciuni disciplinare
împotriva procurorilor
anticorupie în urma
sesizrilor fcute, în
temeiul art. 97, alin. 1
din legea nr.
303/2004, de ctre
persoane care s-au
considerat vtmate
în legtur cu
actiivitatea sau
conduita
necorespunztoare a
procurorilor,
înclcarea obligaiilor
profesionale în
raporturile cu
justitiabilii ori
svârirea de ctre
acetia a unor abateri
disciplinare? Care
sunt sanciunile
dosciplinare i
pentruc e fel de
abateri au fost
aplicate?

34

INSTRUMENTE DE MONITORIZARE A INSTITUŢIILOR ANTICORUPŢIE

INSTRUMENTE DE MONITORIZARE A INSTITUŢIILOR ANTICORUPŢIE

2. Monitorizarea autoritilor/instituiilor cu atribuii în materia conflictelor
de interese i incompatibilitilor
Folosirea ilegitim a poziiilor publice în scopul obinerii de profituri personale
reprezint definiia cea mai rezumativ a corupiei. Iar conflictele de interese i
incompatibilitile sunt dou dintre modalitile destul de tipice în care oficialii se
folosesc de poziiile lor publice în interes privat.
În legislaia român, principalele reglementri referitoare la conflicte de interese i
incompatibiliti - reglementri în vigoare pe întreaga durat a proiectului i pe
baza crora au fost desfurate toate activitile de monitorizare - sunt cuprinse în
Cartea I, Titlul IV din Legea nr. 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea
transparenei în exercitarea demnitilor publice, a funciilor publice i în mediul de
afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei (Legea „anticorupie”).
La data de 5 iulie 2006, Guvernul a adoptat proiectul de Lege privind Agenia
Naional de Integritate, declararea i controlul averilor i conflictului de
interese, precum i regimul incompatibilitilor pentru persoanele care exercit
funcii i demniti publice. Întrucât pân la data finalizrii activitilor de
monitorizare prevzute în cadrul acestui proiect, proiectul de Lege nu a fost
adoptat de ctre Parlament, toate activitile de monitorizare au fost planificate i
s-au desfurat pe baza legislaiei în vigoare la acea dat. La finalul seciunii I
vor fi redate principalele prevederi – vizând cu precdere aspectele de principiu
– referitoare la conflictele de interese i incompatibiliti astfel cum acestea se
regsesc în proiectul de Lege amintit.

În accepiunea sa cea mai larg, conflictul de interese trebuie vzut ca o concuren
între interesul public, pe care oficialul are obligaia legal de a-l prezerva din
poziia pe care o ocup, i un interes privat (al oficialului, al familiei acestuia, al
rudelor ori prietenilor si etc). Aa cum s-a subliniat i cu alte ocazii1, definirea
conflictelor de interese în legislaia român este într-o anumit msur mai
permisiv decât, de exemplu, cea folosit în Recomandarea nr. R(2000)10 a
Comitetului de Minitri a Consiliului Europei asupra codurilor de conduit pentru
funcionarii publici. „Prin conflict de interese”, prevede art. 70 al Legii nr.
161/2003, „se înelege situaia în care persoana ce exercit o demnitate public sau
o funcie public are un interes personal de natur patrimonial, care ar putea
1

Valerian Stan, Radu Nicolae: Ghid anticorupie, Centrul de Resurse Juridice, Bucureti
2005
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influena îndeplinirea cu obiectivitate a atribuiilor care îi revin potrivit Constituiei
i altor acte normative”. Definirea în acest mod a conflictului de interese este mai
permisiv în comparaie cu normele europene întrucât acestea din urm vizeaz
orice fel de interese, i nu doar cele „de natur patrimonial”. De asemenea,
reglementarea european are în vedere i alte interese decât cele ale oficialului,
soului ori rudelor sale de gradul I, aa cum este în Legea român – i anume,
inclusiv interesele „prinilor, prietenilor, sau persoanelor apropiate, sau ale
persoanelor sau organizaiilor cu care oficialul a avut relaii de afaceri sau
politice”. Legea nr. 161/2003 cuprinde prevederi specifice practic tuturor
categoriilor de oficiali (cu excepia deputailor i senatorilor, ceea ce reprezint o
deficien major a actului normativ amintit). Reglementrile specifice amintite au
o relevan aparte pentru procesul de monitorizare, ele trebuind s fie avute în
vedere specific fiecrei categorii de oficiali locali în legtur cu care se face
monitorizarea. Astfel, de exemplu, dac în cazul unui funcionar public aparinând
uneia dintre primriile monitorizate s-a constatat c acesta a rezolvat o cerere
formulat de firma la care el este acionar, potrivit dispoziiilor Legii nr. 161/2003
(art. 79) ne aflm într-o situaie de conflict de interese; în care funcionarul
respectiv era obligat „s se abin de la rezolvarea cererii i s-l informeze de
îndat pe eful ierarhic cruia îi este subordonat direct”. În cazul în care, îns,
acionar al firmei respective ar fi fost nu funcionarul public, ci fratele su, situaia
respectiv nu ar mai fi constituit – potrivit reglementrilor excesiv de permisive ale
Legii nr. 161/2003 – un conflict de interese, întrucât fratele funcionarului public
este cu acesta rud de gradul II, i nu de gradul I.
Este de precizat c pe timpul derulrii proiectului au fost adoptate reglementri de
ordin penal în materia conflictelor de interese. Astfel, Legea nr. 278/2006 pentru
modificarea i completarea Codului penal a introdus la art. 2531 o nou infraciune,
cea de „conflict de interese”: „Fapta funcionarului public care, în exerciiul
atribuiilor de serviciu, îndeplinete un act ori particip la luarea unei decizii prin
care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soul su, o rud
ori un afin pân la gradul II inclusiv, sau pentru o alt persoan cu care s-a aflat în
raporturi comerciale ori de munc în ultimii 5 ani sau din partea creia a beneficiat
ori beneficiaz de servicii sau foloase de orice natur, se pedepsete cu închisoare
de la 6 luni la 5 ani i interzicerea dreptului de a ocupa o funcie public pe durat
maxim. Dispoziiile alin.1 nu se aplic în cazul emiterii, aprobrii sau adoptrii
actelor normative.”
În privina incompatibilitilor în exercitarea demnitilor i funciilor publice, este
de reinut faptul c, spre deosebire de conflictele de interese, acestea sunt
determinate nu generic, ci nominal. Ele sunt acele situaii pe care legea le
nominalizeaz limitativ i care fac ca diferitele categorii de oficiali, cei aparinând
acestor categorii, s fie incompatibili cu exercitarea unei demniti publice ori a
alteia, a unei funcii publice ori a alteia. Din punctul acesta de vedere, se poate
spune c situaia de incompatibilitate este, de fapt, o situaie continu de conflict de
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interese. Potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003, fiecare poziie de demnitar
public, de ales local, de magistrat ori de funcionar public este reglementat în mod
specific, pentru fiecare caz în parte fiind prevzute toate celelalte funcii i/sau
caliti pe care oficialul nu le poate deine concomitent cu demnitatea/funcia sa
public. În mod concret, cu titlu de exemplu, potrivit art. 88, lit. d) din Legea nr.
161/2003, un consilier local s-ar afla într-o situaie de incompatibilitate în cazul în
care ar deine i „funcia de preedinte, vicepreedinte, director general, director,
manager, asociat, administrator, membru al consiliului de administraie sau cenzor
la regiile autonome i societile comerciale de interes local înfiinate sau aflate sub
autoritatea consiliului local ori a consiliului judeean respectiv sau la regiile
autonome i societile comerciale de interes naional care îi au sediul sau care
dein filiale în unitatea administrativ-teritorial respectiv”. În schimb, acelai
consilier local nu se va afla în incompatibilitate dac va deine aceleai caliti la
societile comerciale cu capital privat. Pentru o asemenea situaie, îns, Legea
stabilete interdicia ca respectivul consilier s „încheie contracte comerciale de
prestri de servicii, de executare de lucrri, de furnizare de produse sau contracte
de asociere cu autoritile administraiei publice locale din care fac parte” (art. 90,
alin. 1). În privina incompatibilitilor de ordin politic ale funcionarilor publici, ca
un alt exemplu, ceea ce le este interzis înalilor funcionari publici (prefeci,
subprefeci), anume s fie membri ai unui partid politic – art. 98 al Legii - le este
permis celorlalte categorii de funcionari publici (de conducere i de execuie). Dar
i în acest din urm caz, poziia de funcionar public este compatibil cu calitatea
de membru al unui partid politic îns incompatibil cu cea de „membru al
organelor de conducere ale partidelor politice”, funcionarului public în cauz
fiindu-i de asemenea interzis „s exprime sau s apere în mod public poziiile unui
partid politic”.
Aa cum rezult din precizrile de mai sus, reglementrile legale în materie de
incompatibiliti i conflicte de interese au un grad ridicat de specificitate, în raport
mai ales cu categoriile de oficiali la care se refer. Faptul acesta presupune ca, în
cadrul procesului de monitorizare, respectivele dispoziii legale s fie cunoscute i
aplicate specific, în funcie de particularitile pe care acestea le proiecteaz asupra
fiecrei categorii de oficiali locali i de instituii i autoriti publice subiect al
procesului de monitorizare.
Realizarea i aplicarea seturilor de instrumente presupun, pe de o parte,
determinarea cadrului normativ specific (2.1) iar pe de alt parte stabilirea în mod
concret a mecanismelor de monitorizare (2.2) precum i a modalitilor de
valorificare a rezultatelor monitorizrii (2.3).
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2.1 Principalele dispoziii legale privind autoritile/instituiile competente i
atribuiile acestora în materia conflictelor de interese
În plan local, autoritile/instituiile care au atribuii legale în materia conflictelor
de interese sunt urmtoarele:
2.1.1 Cu privire la primarii, viceprimarii, primarul general i viceprimarii
municipiului Bucureti, competena legal a constatrii cazurilor de conflicte de
interese aparine prefectului (Legea „anticorupie” nr. 161/2003, Titlul IV, art. 76)
2.1.2 Cu privire la preedinii i vicepreedinii consiliilor judeene,
consilierii locali i consilierii judeeni, cazurile de conflicte de interese, precum i
faptul c instana de contencios administrativ este cea competent s constate
aceste cazuri sunt stabilite de art. 77 al Legii nr. 161/2003 coroborat cu art. 47 din
Legea administraiei publice locale nr. 215/2001; de asemenea, potrivit Titlului IV,
art. 78 al Legii nr. 161/2003, „instana de judecat competent” este desemnat s
soluioneze plângerile persoanelor care se consider vtmate într-un drept al lor
ori într-un interes legitim ca urmare a existenei unui conflict de interese în care au
fost implicai unul sau mai muli alei locali (primari, viceprimari, primarul general
i viceprimarii municipiului Bucureti, preedini i vicepreedini consiliilor
judeene, consilieri locali i consilierii judeeni)
2.1.3 Cu privire la funcionarii publici (aparinând inclusiv unitilor de
servicii publice ale consiliilor judeene i consiliilor locale), întrucât Legea nu
reglementeaz în mod explicit, din interpretarea acesteia (Titlul IV, art. 79 din
Legea nr. 161/2003) rezult c eventualele înclcri ale normelor privind
conflictele de interese vor fi sesizate conductorului autoritii sau instituiei
publice creia aparine funcionarul public în cauz
2.1.4 Cu privire la magistrai, competena constatrii cazurilor de conflicte
de interese aparine colegiului de conducere al instanei, respectiv conductorului
parchetului (art. 5, alin. 2 al Legii nr. 303/2004 privind statutul magistrailor);
potrivit art. 108 alin. 2 din Legea nr. 161/2003, sanciunile disciplinare pentru
înclcarea de ctre magistrai a dispoziiilor legale privind conflictele de interese
sunt aplicate de ctre Consiliul Superior al Magistraturii; în materia conflictelor de
interese ale magistrailor, se impune aplicarea coroborat a dispoziiilor Titlului IV,
Cap. V i VI din Legea nr. 161/2003, Cap. II („Incompatibiliti i interdicii”) din
Legea nr. 303/2004 privind statutul magistrailor, respectiv a prevederilor Codului
de procedur civil i ale Codului de procedur penal referitoare la
incompatibiliti, abinere i recuzare (potrivit Titlului IV, art. 105 alin. 3 din Legea
nr. 161/2003)
2.1.5 Cu privire la prefeci i subprefeci, potrivit Titlului IV, art. 73, alin.
3 din Legea nr. 161/2003, verificarea sesizrilor referitoare la situaiile de conflicte
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de interese „se face de ctre Corpul de control al primului-ministru”. Începând din
data de 25 martie 2004, aceast instituie a fost desfiinat iar atribuiile ei de
verificare a sesizrilor privind conflictele de interese au fost preluate de ctre
aparatul de lucru al ministrului delegat pentru controlul implementrii programelor
cu finanare internaional i urmrirea aplicrii acquisului comunitar (O.U.G. nr.
11/2004 - art. 2, alin. 3, lit. a i, ulterior, Decizia primului-ministru nr. 379/2005
privind organizarea i funcionarea Cancelariei Primului-Ministru – art. 7, li. a).
Aceste dispoziii au fost aplicabile prefecilor i subprefecilor pân la data de 1
ianuarie 2006, când acetia au intrat în corpul înalilor funcionari publici (prin
urmare, monitorizarea vizând anul 2005, va avea în vedere reglementrile
menionate).
Pentru perioada ulterioar datei de 1 ianuarie 2006, prefecilor i subprefecilor le
sunt aplicabile dispoziiile Seciunii 4 din Titlul IV, Cap. II al Legii nr. 161/2003,
privitoare la conflictele de interese ale funcionarilor publici, coroborate cu Cap.
VIII - Sanciunile disciplinare i rspunderea funcionarilor publici – din Legea nr.
188/1999 privind Statutul funcionarilor publici (art. 65, alin. 1, lit. j – „Constituie
abateri disciplinare urmtoarele fapte: j) înclcarea prevederilor legale referitoare
la îndatoriri, incompatibiliti, conflicte de interese i interdicii stabilite prin lege
pentru funcionarii publici”. Din interpretarea dispoziiilor Seciunii 4 din Legea nr.
161/2003, dispoziii lacunare în mod evident cu privire la evitarea de ctre prefeci
a cazurilor de conflicte de interese, rezult c informaii cu privire la asemenea
situaii, ulterioare datei de 1 ianuarie 2006, vor fi solicitate Guvernului în cazul
prefecilor i primului-ministru – în cazul subprefecilor (din coroborarea art. 11 i
17 din Legea nr. 188/1999, rezult c prefecii sunt numii de Guvern iar
subprefecii de ctre primul ministru). Pentru monitorizarea eventualelor sanciuni
disciplinare aplicate prefecilor i subprefecilor, dup data de 1 ianuarie 2006,
pentru înclcarea dispoziiilor legale privind conflictele de interese este necesar s
se adreseze cereri primului-ministru, întrucât potrivit art. 66 alin. 3 din Legea nr.
188/1999, sanciunile disciplinare pentru înalii funcionari publici se aplic prin
decizie a primului-ministru. Aceast soluie rezult inclusiv din dispoziiile art. 3,
alin. 3 din HG nr. 1.210/2003 privind organizarea i funcionarea comisiilor de
disciplin i a comisiilor paritare din cadrul autoritilor i instituiilor publice,
potrivit crora comisia de disciplin pentru înalii funcionari publici se constituie
prin decizie a primului-ministru (actuala comisie de disciplin a fost numit prin
Decizia primului-ministru nr. 384/2005).
2.2 Instrumente/metode de monitorizare a autoritilor/instituiilor cu atribuii
legale în materia conflictelor de interese
Câteva dintre instrumentele/metodele recomandate în cadrul procesului de
monitorizare a autoritilor/instituiilor cu atribuii legale în materia conflictelor de
interese:
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2.2.1 Identificarea unor eventuale cazuri în care aleii locali, funcionarii publici ori
magistraii din raza teritorial a monitorilor locali s-au aflat (au prut a se afla) în
cazuri de conflict de interese
Informaiile cu privire la asemenea cazuri pot fi obinute prin:
a) cereri de informaii de la Oficiul Naional al Registrului
Comerului/oficiile teritoriale ale acestuia cu privire la eventualele activiti
comerciale ale oficialilor locali alei pentru a fi inclui în procesul de monitorizare
(este recomandabil ca solicitrile ctre ONRC s vizeze, în proporie de circa 1/3,
i persoane cu privire la care oficialii locali au interdicii legale în materia
conflictelor de interese – soul ori rudele de gradul I ale respectivilor oficiali,
potrivit Legii nr. 161/2003 – Titlul IV, Cap. II; potrivit art. 46 din Codul Familiei,
sunt rude de gradul I, între ei, prinii i copiii)
b) cereri de informaii de interes public pe baza Legii nr. 544/2001 privind
liberul acces la informaii; informaiile cu relevan pentru procesul de
monitorizare sunt:
- declaraiile de interese ale oficialilor locali; se va urmri dac: toi oficialii vizai
de cererea de informaii au depus declaraiile prevzute de lege, actualizate i în
forma prevzut de dispoziiile legale
Este de reinut c, potrivit art. 113 al Legii nr. 161/2003 declaraiile de interese „sunt
publice” i se depun dup cum urmeaz: magistraii, la preedintele instanei sau la
conductorul parchetului la care funcioneaz; preedinii instanelor i conductorii
parchetelor, la preedinii instanelor i, respectiv, conductorii parchetelor superioare;
prefecii i subprefecii, la secretarul general al prefecturii; aleii locali, la secretarul
unitii administrativ-teritoriale; funcionarii publici, la compartimentul de resurse umane
din cadrul autoritilor publice, instituiilor publice sau, dup caz, al unitilor din care fac
parte.

- copii de pe hotrârile (cu caracter normativ i/sau individual) ale consiliului local
sau ale consiliului judeean i procesele verbale ale edinelor în care acestea au
fost adoptate
- copii de pe acte administrative, acte juridice ori dispoziii cu caracter normativ
sau individual ale primarului/viceprimarului
- informaii despre rezolvarea cererilor, luarea deciziilor (participarea la luarea
deciziilor) ale unor funcionari publici într-o perioad dat de timp
- informaii cu privire la soluiile date de unii procurori în cauzele care le-au fost
repartizate; informaii cu privire la existena i soluionarea unor eventuale cereri
de recuzare/abinere înregistrate la parchete
- informaii vizând respectarea de ctre judectori, procurori, magistraii-asisteni i
personalul auxiliar de specialitate a obligaiei de a da anual, „o declaraie pe
propria rspundere în care s menioneze dac soul, rudele sau afinii pân la
gradul al IV-lea inclusiv exercit o funcie sau desfoar o activitate juridic ori
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activiti de investigare sau cercetare penal, precum i locul de munc al acestora”
(Legea nr. 303/2004 privind statutul magistrailor - art. 5 alin. 3)
- informaii cu privire la eventualele sanciuni disciplinare aplicate de ctre
Consiliul Superior al Magistraturii pentru înclcarea de ctre magistraii din raza
teritorial a monitorilor a dispoziiilor legale privind conflictele de interese
c) documentare cu privire la soluionarea unor eventuale cereri de
recuzare/abinere înregistrate la instanele de judecat (documentarea poate fi
realizat, în principal, prin participarea la edine de judecat publice sau prin
consultarea arhivelor instanelor)
d) documentare cu privire la datele din declaraiile de avere ale oficialilor
locali care pot fi relevante i în privina eventualelelor situaii de conflicte de
interese în care s-au aflat oficialii (ca de exemplu: societile la care oficialii au
calitatea de acionar/asociat/beneficiar de împrumut; persoanele, organizaiile,
societile comerciale, regiile autonome etc. din partea crora oficalii au beneficiat
de cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenionate – potrivit
modelului declaraiilor de avere astfel cum acesta a fost stabilit prin O.U.G. nr.
14/2005)
e) completarea documentrii realizat în sub-etapele a), b), c) i d) cu
informaii publicate în presa local i central
2.2.2 Documentarea/evaluarea activitii autoritilor/instituiilor publice
competente legal în materia prevenirii, descoperirii i soluionrii/sancionrii
cazurilor de conflicte de interese
În mod concret, documentarea/evaluarea acestei activiti poate fi fcut, în
principal, prin:
a) formularea de cereri de informaii de interes public, adresate instituiilor
i autoritilor publice cu atribuii, pe baza Legii nr. 544/2001, vizând: cazurile de
conflicte de interese în legtur cu care s-au înregistrat cereri/sesizri, într-o
anumit perioad de timp, la nivelul unei instituii/autoriti publice din raza
teritorial a monitorilor; cererile adresate acestor instituii/autoriti vor solicita atât
date statistice când i o descriere sumar a cazurilor respective (data la care au fost
înregistrate cererile/sesizrile de conflict de interese; cine a formulat
cererea/sesizarea; ce a vizat în mod concret cererea/sesizarea; cine i în ce mod a
soluionat cererea/sesizarea, cu motivarea soluiei adoptate); se recomand ca
perioada de timp vizat de cererile din informaii din aceast faz a monitorizrii s
coincid cu cea din etapa precedent (subcapitolul 2.2.1)
b) compararea datelor i informaiilor obinute în etapa 2.2.1 cu cele din
etapa 2.2.2
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c) reluarea corespondenei/contactelor cu instituiile/autoritile care au
furnizat informaii diferite de cele rezultate din etapa 2.2.1 i clarificarea
eventualelor diferene sesizate i a cauzelor acestora
d) evaluarea propriu-zis a activitii instituiei/autoritii monitorizate; vor
fi considerate ca având o relevan mai mare criterii precum:
- ponderea oficialilor care au depus declaraiile de interese cu respectarea formei
prevzut de lege, pstrarea acestora de ctre persoanele desemnate legal i
asigurarea accesului public la ele
- numrul cererilor/sesizrilor prin care au fost semnalate cazuri de conflicte de
interese
- numrul cererilor/sesizrilor care au fost soluionate prin abinere, recuzare
- numrul cererilor/sesizrilor care au fost respinse ca neîntemeiate i care au fost
primele trei cele mai numeroase motivri
- ponderea soluiilor pe care monitorul le apreciaz corecte din punct de vedere
legal, respectiv a celor pe care le apreciaz soluionate incorect (este recomandabil
ca evaluarea s nu fie fcut în cazul parchetelor i instanelor de judecat)
- numrul cazurilor în care persoanele care s-au considerat vtmate de existena
unui conflict de interese s-au adresat instanei de judecat; în câte cazuri soluia
instanelor de judecat a fost favorabil persoanelor care s-au considerat vtmate
i în câte instituiei/autoritii reclamate
- numrul cazurilor în care au fost aplicate sanciuni pentru înclcarea dispoziiilor
legale privind conflictele de interese (sanciunile i autoritatea care le-a dispus)
- numrul cazurilor în care descoperirea unor conflicte de interese a condus i la
declanarea procedurilor de control al averilor
- numrul cazurilor în care conflictele de interese nu au fost identificate i
sancionate i ponderea lor în totalul cazurilor identificate cu ocazia monitorizrii
2.3 Principalele dispoziii legale privind autoritile/instituiile competente i
atribuiile acestora în materia incompatibilitilor
În plan local, autoritile/instituiile care au atribuii legale în materia
incompatibilitilor sunt urmtoarele:
2.3.1 Cu privire la aleii locali (primarii, viceprimarii, primarul general i
viceprimarii municipiului Bucureti, preedinii i vicepreedinii consiliilor
judeene, consilierii locali i consilierii judeeni - potrivit Titlului IV, art. 69, alin. 3
din Legea nr. 161/2003), sesizarea cu privire la starea de incompatibilitate, pe care
o poate face orice persoan, se adreseaz secretarului unitii administrativteritoriale iar prefectul este cel care emite ordinul prin care se constat încetarea de
drept a mandatului de ales local al celui aflat în incompatibilitate; prefectul va
emite ordinul amintit la propunerea secretarului unitii administrativ-teritoriale
(art. 91 al Legii nr. 161/2003)
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2.3.2 Cu privire la persoanele încadrate cu contract individual de munc în
aparatul propriu al consiliului local sau consiliului judeean ori la regiile autonome
aflate sub autoritatea consiliilor respective sau la societile înfiinate de consiliile
locale sau judeene, competena revine conductorilor autoritilor publice sau ai
agenilor economici amintii (art. 93 al Legii nr. 161/2003)
2.3.3 Cu privire la funcionarii publici, din interpretarea alin. 4 i 5 ale art.
95 din Legea nr. 161/2003, rezult c eful ierarhic superior al funcionarilor
publici este cel care constat starea de incompatibilitate a acestora; potrivit
acelorai prevederi, orice persoan poate face sesizri cu privire la starea de
incompatibilitate a funcionarilor publici
2.3.4 Cu privire la magistrai, din interpretarea art. 5, alin. 2 al Legii nr.
303/2004 rezult c competena constatrii cazurilor de incompatibilitate aparine
colegiului de conducere al instanei, respectiv conductorului parchetului; potrivit
art. 108 alin. 2 din Legea nr. 161/2003, sanciunile disciplinare pentru înclcarea de
ctre magistrai a dispoziiilor legale privind incompatibilitile sunt aplicate de
ctre Consiliul Superior al Magistraturii; în materia incompatibilitii magistrailor,
se impune aplicarea coroborat a dispoziiilor Titlului IV, Cap. V i VI din Legea
nr. 161/2003, Cap. II („Incompatibiliti i interdicii”) din Legea nr. 303/2004
privind statutul magistrailor, respectiv a prevederilor Codului de procedur civil
i ale Codului de procedur penal referitoare la incompatibiliti, abinere i
recuzare (potrivit Titlului IV, art. 105 alin. 3 din Legea nr. 161/2003)
2.3.5 Cu privire la prefeci i subprefeci, potrivit Titlului IV, art. 86, lit. b)
constatarea cazurilor de incompatibilitate se face de ctre ministrul Administraiei
i Internelor, „care îl va informa pe primul-ministru pentru a dispune msurile
necesare”. Aceste dispoziii au fost aplicabile prefecilor i subprefecilor pân la
data de 1 ianuarie 2006, când acetia au intrat în corpul înalilor funcionari publici
(prin urmare, monitorizarea vizând anul 2005, are în vedere reglementrile
menionate).
Pentru perioada ulterioar datei de 1 ianuarie 2006, prefecilor i subprefecilor le
sunt aplicabile dispoziiile Seciunii 5 din Titlul IV, Cap. III al Legii nr. 161/2003,
privitoare la incompatibilitile funcionarilor publici, coroborate cu Cap. VIII Sanciunile disciplinare i rspunderea funcionarilor publici – din Legea nr.
188/1999 privind Statutul funcionarilor publici (art. 65, alin. 1, lit. j – „Constituie
abateri disciplinare urmtoarele fapte: j) înclcarea prevederilor legale referitoare
la îndatoriri, incompatibiliti, conflicte de interese i interdicii stabilite prin lege
pentru funcionarii publici”. Din interpretarea dispoziiilor Seciunii 5 din Legea nr.
161/2003, rezult c informaii cu privire la asemenea situaii, ulterioare datei de 1
ianuarie 2006, vor fi solicitate Guvernului în cazul prefecilor i primului-ministru
– în cazul subprefecilor (din coroborarea art. 11 i 17 din Legea nr. 188/1999,
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rezult c prefecii sunt numii de Guvern iar subprefecii de ctre primul ministru).
Pentru monitorizarea eventualelor sanciuni disciplinare aplicate prefecilor i
subprefecilor, dup data de 1 ianuarie 2006, pentru înclcarea dispoziiilor legale
privind incompatibilitile este necesar s se adreseze cereri primului-ministru,
întrucât potrivit art. 66 alin. 3 din Legea nr. 188/1999, sanciunile disciplinare
pentru înalii funcionari publici se aplic prin decizie a primului-ministru. Aceast
soluie rezult inclusiv din dispoziiile art. 3, alin. 3 din HG nr. 1.210/2003 privind
organizarea i funcionarea comisiilor de disciplin i a comisiilor paritare din
cadrul autoritilor i instituiilor publice, potrivit crora comisia de disciplin
pentru înalii funcionari publici se constituie prin decizie a primului-ministru
(actuala comisie de disciplin a fost numit prin Decizia primului-ministru nr.
384/2005).
2.4 Instrumente/metode de monitorizare a autoritilor/instituiilor cu atribuii
legale în materia incompatibilitilor
Câteva dintre instrumentele/metodele recomandate în cadrul procesului de
monitorizare a autoritilor/instituiilor cu atribuii legale în materia
incompatibilitilor:
2.4.1 Identificarea unor eventuale cazuri în care aleii locali, funcionarii publici ori
magistraii din raza teritorial a monitorilor locali s-au aflat (au prut a se afla) în
situaii de incompatibilitate
Informaiile cu privire la asemenea cazuri pot fi obinute prin:
a) cereri de informaii de la Oficiul Naional al Registrului
Comerului/oficiile teritoriale ale acestuia cu privire la eventualele activiti
comerciale ale oficialilor locali alei pentru a fi inclui în procesul de monitorizare;
în cazul monitorizrii situaiilor de incompatibilitate, este necesar ca în cererile
adresate ONRC s se solicite informaii inclusiv cu privire la eventualele funcii
deinute de oficiali în cadrul societilor comerciale – preedinte, vicepreedinte,
director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de
administraie sau cenzor; în cazul magistrailor, documentarea la ONRC se impune
completat prin orice alte mijloace apte s confirme c magistraii subiect al
monitorizrii respect interdicia de a desfura activiti comerciale inclusiv „prin
persoane interpuse” (art. 102, lit. c din Legea nr. 161/2003).
b) cereri de informaii de interes public pe baza Legii nr. 544/2001 privind
liberul acces la informaii; informaiile cu relevan pentru procesul de
monitorizare sunt:
- declaraiile de interese ale oficialilor locali (din declaraiile de interese ale
oficialilor locali pot fi obinute informaii utile i pentru monitorizarea
incompatibilitilor; experiena altor monitorizri realizate la nivel
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neguvernamental a evideniat un numr relativ mare de cazuri în care oficialii au
înscris în declaraiile de interese caliti/activiti care îi fceau incompatibili cu
funciile publice deinute i pe care nu le-au declarat, potrivit legii
- informaiile furnizate de regiile autonome de interes naional sau local,
companiile naionale sau autoritile/instituiile publice crora monitorii se pot
adresa în cazurile în care au indicii c unii oficiali locali dein funcii/caliti care îi
fac incompatibili cu poziia public pe care o ocup
- informaiile furnizate de autoritile administraiei publice locale cu privire la
contractele comerciale sau de asociere încheiate (pentru a se determina dac
consilierii locali sau consilierii judeeni, având interese în societile comerciale
prevzute în art. 90 alin. 1 al Legii 161/2003, au încheiat asemenea contracte cu
autoritile administraiei publice locale din care au fcut/fac parte
- informaii cu privire la sanciunile disciplinare aplicate de ctre Consiliul
Superior al Magistraturii pentru înclcarea de ctre magistraii din raza teritorial a
monitorilor a dispoziiilor legale privind incompatibilitile
- informaii de la instituiile i autoritile locale cu privire la interdicia impus
funcionarilor publici prin art. 95, alin. 1 din Legea nr. 161/2003, potrivit cruia
„Nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care funcionarii publici
sunt soi sau rude de gradul I”
c) documentare cu privire la datele din declaraiile de avere ale oficialilor
locali care pot fi relevante i în privina eventualelelor situaii de incompatibilitate
în care s-au aflat oficialii locali (ca de exemplu: societile la care oficialii au
calitatea de acionar/asociat/beneficiar de împrumut; persoanele, organizaiile,
societile comerciale, regiile autonome etc. din partea crora oficalii au beneficiat
de cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenionate – potrivit
modelului declaraiilor de avere astfel cu acesta a fost stabilit prin O.U.G. nr.
14/2005; i sub acest aspect au existat cazuri în care s-a constatat c oficialii nu au
înscris în declaraiile de interese activiti/caliti etc. pe care, din declaraiile de
avere, rezulta c le desfurau/deineau)
d) completarea documentrii realizat în sub-etapele a), b) i c) cu
informaii publicate în presa local i central
2.4.2 Documentarea/evaluarea activitii autoritilor/instituiilor publice
competente legal în materia prevenirii, descoperirii i soluionrii/sancionrii
cazurilor de incompatibilitate
În mod concret, documentarea/evaluarea acestei activiti poate fi fcut, în
principal, prin:
a) formularea de cereri de informaii de interes public, adresate instituiilor
i autoritilor publice cu atribuii, pe baza Legii nr. 544/2001, vizând:
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- cazurile de incompatibilitate în legtur cu care s-au înregistrat informri/sesizri,
într-o anumit perioad de timp, la nivelul unei instituii/autoriti publice din raza
teritorial a monitorilor; cererile adresate acestor instituii/autoriti vor solicita atât
date statistice cât i o descriere sumar a cazurilor respective (data la care au fost
înregistrate informrile/sesizrile cu privire la incompatibilitate; cine a fcut
informarea/sesizarea; ce a vizat în mod concret informarea/sesizarea; cine i în ce
mod a soluionat informarea/sesizarea, cu motivarea soluiei adoptate); se
recomand ca perioada de timp vizat de cererile din informaii din aceast faz a
monitorizrii s coincid cu cea din etapa precedent (subcapitolul 2.4.1)
- cazurile de incompatibilitate înregistrate la nivelul instituiilor/autoritilor
publice locale din raza teritorial a monitorilor i modalitatea în care au fost
soluionate; pentru procesul de monitorizare, una dintre ipotezele cu o mai mare
relevan este aceea a ieirii din starea de incompatibilitate survenit dup
validarea mandatului alesului local (art. 91 al Legii nr. 161/2003)
b) compararea datelor i informaiilor obinute în etapa 2.4.1 cu cele din
etapa 2.4.2
c) reluarea corespondenei/contactelor cu instituiile/autoritile care,
eventual, au furnizat informaii diferite de cele rezultate din etapa 2.4.1 i
clarificarea diferenelor i a cauzelor acestora
d) evaluarea propriu-zis a activitii instituiei/autoritii monitorizate; vor
fi considerate ca având o relevan mai mare criterii precum:
- numrul cazurilor de incompatibilitate în legtur cu care au informat oficialii
locali înii; ce funcii publice deineau respectivii oficiali i cum au fost
soluionate cazurile semnalate; ponderea soluiilor pe care monitorul le apreciaz
corecte din punct de vedere legal, respectiv a celor pe care le apreciaz soluionate
incorect (evaluarea nu va fi fcut în cazul parchetelor i instanelor de judecat)
- numrul sesizrilor de cazuri de incompatibilitate; pe cine au vizat i cum au fost
soluionate sesizrile; ponderea soluiilor pe care monitorul le apreciaz corecte din
punct de vedere legal, respectiv a celor pe care le apreciaz soluionate incorect
(evaluarea nu va fi fcut în cazul parchetelor i instanelor de judecat)
- numrul cazurilor în care s-au aplicat sanciuni pentru înclcarea dispoziiilor
legale privind incompatibilitile (în cazul magistrailor, de exemplu, sunt
prevzute sanciuni precise în acest sens – Legea nr. 161/2003, art. 108)
- numrul cazurilor în care descoperirea unor incompatibiliti a condus i la
declanarea procedurilor de control al averilor
- numrul eventualelor cazuri de incompatibiliti descoperite pe timpul
monitorizrii i ponderea lor în totalul cazurilor raportate de instituiile/autoritile
publice locale supuse monitorizrii
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2.5 Modaliti de valorificare a rezultatelor monitorizrii autoritilor/instituiilor
cu atribuii în materia conflictelor de interese i incompatibilitilor
Nefiind un scop în sine, este necesar ca procesul de monitorizare a activitii
instituiilor cu atribuii legale în materia conflictelor de interese i
incompatibilitilor s se finalizeze cu valorificarea rezultatelor acestora. Câteva
modaliti concrete în acest sens pot fi:
a) redactarea unui raport cuprinzând principalele constatri ale
monitorizrii (în principiu, structura raportului ar trebui s urmeze „algoritmul”
dup care a fost fcut „Documentarea/evaluarea activitii autoritilor/instituiilor
publice
competente
legal
în
materia
prevenirii,
descoperirii
i
soluionrii/sancionrii
cazurilor de conflicte de interes/incompatibilitate”
(seciunile 2.2.2 respectiv 2.4.2)
b) înaintarea raportului de monitorizare ctre autoritile cu atribuii legale
în materia conflictelor de interese i incompatibilitilor, competente „teritorial” în
raport cu instituiile monitorizate; întrucât, în principiu, raportul nu este doar
informativ, ci sesizeaz i unele deficiene în aplicarea legii, acesta va fi adresat
instituiilor în cauz urmând regimul unei petiii, în sensul art. 2 al Ordonanei
Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitii de soluionare a petiiilor
(„În sensul prezentei Ordonane, prin petiie se înelege cererea, reclamaia,
sesizarea sau propunerea formulat în scris sau prin e-mail, pe care un cetean ori
o organizaie legal constituit o poate adresa autoritilor publice centrale i locale,
serviciilor publice descentralizate ale ministerelor i ale celorlalte organe centrale
din unitile administrativ-teritoriale, societilor naionale, societilor comerciale
de interes judeean sau local, precum i regiilor autonome”); este recomandabil ca
scrisoarea prin care se înainteaz raportul s cuprind explicit solicitarea ca
respectiva autoritate s analizeze sesizrile care îi sunt fcute, s dispun msurile
legale care se impun i s informeze asupra lor „petentul” (monitorul, autor al
raportului); relevante cu privire la obligaiile autoritilor astfel sesizate sunt art. 8,
alin. (1), respectiv art. 9 din O.G. nr. 27/2002 (art. 8, alin. 1 - „Autoritile i
instituiile publice sesizate au obligaia s comunice petiionarului, în termen de 30
de zile de la data înregistrrii petiiei, rspunsul, indiferent dac soluia este
favorabil sau nefavorabil”; art. 9 - „În situaia în care aspectele sesizate prin
petiie necesit o cercetare mai amnunit, conductorul autoritii sau instituiei
publice poate prelungi termenul prevzut la art. 8 cu cel mult 15 zile”)
c) în cazurile în care, pe parcursul monitorizrii, sunt identificate situaii
actuale de înclcare a dispoziiilor legale, este recomandabil sesizarea în timp util
a instituiilor/autoritilor competente legal s dispun msuri pentru încetarea
situaiilor de conflicte de interese/incompatibiliti i, eventual, sancionarea
abaterilor constatate
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Pe lâng instituiile/autoritile competente legal indicate în seciunile de fa, pe timpul
alegerilor este necesar ca sesizrile s fie adresate i birourilor electorale de
circumscripie, atunci când sunt identificate cazuri în care, de exemplu, funcionarii publici
„care candideaz pentru funcii eligibile” nu respect dispoziiile art. 97 al Legii nr.
161/2003, potrivit crora raportul lor de serviciu „se suspend pe durata campaniei
electorale, pân în ziua ulterioar alegerilor, dac nu este ales”. În cazul alegerilor
locale”, aceast competen revine birourilor electorale de circumscripie în temeiul art.
46, alin. 1 coroborat cu art. 48, alin. 1 din Legea nr. 67/2004 privind alegerea autoritilor
administraiei publice locale.

d) sesizarea autoritilor competente în materia declarrii i controlului
averilor în cazurile în care exist indicii c nerespectarea prevederilor legale cu
privire la incompatibiliti i conflicte de interese au condus/ar fi putut conduce la
dobândirea ilicit de ctre oficiali a unor bunuri/a unei pri a averii sale/a familiei
sale (autoritile competente legal sunt cele indicate în cadrul urmtoarei seciuni –
„Monitorizarea autoritilor/instituiilor cu atribuii în materia declarrii i
controlului averilor”)
e) publicarea raportului de monitorizare, prin punerea acestuia la dispoziia
presei; este recomandabil ca publicarea raportului s se fac ulterior împlinirii
termenului legal în care instituiile/autoritile sesizate aveau obligaia s comunice
monitorilor rspunsul la sesizrile care le-au fost adresate (termenul legal este, în
principiu, cel indicat la lit. b) a acestei seciuni)

2.6 Principalele reglementri preconizate în materia conflictelor de interese i
incompatibilitilor în proiectul de Lege adoptat de Guvern la data de 5 iulie
2006 privind Agenia Naional de Integritate, declararea i controlul averilor i
conflictului de interese, precum i regimul incompatibilitilor pentru persoanele
care exercit funcii i demniti publice
Întrucât proiectul Guvernului preconizeaz pe de o parte înfiinarea,
organizarea i funcionarea Ageniei Naionale de Integritate, care are
atribuii inclusiv în materia conflictelor de interese i a incompatibilitilor,
iar pe de alt parte modificarea, completarea ori abrogarea unora dintre
reglementrile în vigoare în prezent, rezult c monitorizarea instituiilor i
autoritilor cu atribuii în acest domeniu urmeaz s aib în vedere întreg
acest cadru normativ. Astfel cum s-a artat în seciunile anterioare, cadrul
normativ în discuie este unul destul de complex iar complexitatea acestuia va
crete odat cu adoptarea proiectului Guvernului. În aceste condiii, în
activitatea de monitorizare se impune coroborarea tuturor reglementrilor
relevante în materie, astfel cum acesta rezult în principal din Cap. VII
Dispoziii tranzitorii i finale al proiectului de Lege – art. 70, 72, 76 i 77 alin.
(1), lit. b), e) i alin. (2).
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Proiectul iniiat de Guvern preconizeaz ca activitatea de verificare a conflictelor
de interese i a incompatibilitilor pentru persoanele care exercit demnitile
publice i funciile s se fac de ctre Agenia Naional de Integritate (este
prevzut ca Agenia s fie o „autoritate administrativ autonom organizat ca
structur unic la nivel naional”).
Cu privire la conflictele de interese i incompatibiliti, Agenia urmeaz s
exercite urmtoarele atribuii principale: monitorizeaz declaraiile de interese;
verific conflictele de interese i incompatibilitile pentru persoanele prevzute
de lege; constat nerespectarea dispoziiilor legale privind conflictul de interese
sau incompatibilitile; dispune clasarea cauzei când nu se dovedete existenta
conflictului de interese sau a incompatibilitii; sesizeaz organul de urmrire
penal dac exist date sau indicii privind svârirea unei fapte prevzute de
legea penal; aplic sanciunile i ia msurile prevzute de lege, sau, dup caz,
sesizeaz autoritile ori instituiile competente în vederea lurii msurilor i
aplicrii sanciunilor prevzute de lege (art. 2 al proiectului de Lege).
Seciunea de „dispoziii procedurale” a proiectului prevede, între altele, c
„Desfurarea activitilor de verificare a conflictelor de interese i a
incompatibilitilor se face de inspectorul de integritate din cadrul Ageniei”, c
în activitatea sa, inspectorul de integritate întocmete acte de constatare i
procese-verbale (art. 3), precum i c „Agenia poate fi sesizat de orice
persoan sau se poate sesiza din oficiu (art. 4). Cu privire la termenul în care
inspectorul de integritate efectueaz cercetarea prealabil, se stabilete c acesta
este de 60 de zile în cazul conflictelor de interese (i al declarrii i controlului
averilor) i 30 de zile în cazul incompatibilitilor. Art. 5 al proiectului prevede
c: „Dac în urma cercetrii prealabile rezult date sau indicii privind existena
unui conflict de interese sau unui caz de incompatibilitate, inspectorul de
integritate dispune, prin decizie, începerea controlului sau a verificrii i citarea
persoanei cu privire la care acesta începe, precum i a soului ori soiei, dup caz,
pentru a fi ascultai”. De asemenea se prevede ca în cazul în care din cercetarea
prealabil nu rezult date sau indicii necesare pentru începerea controlului sau a
verificrii, inspectorul de integritate dispune clasarea cauzei.
În planificarea activitilor de monitorizare, asemntoare celor care au fcut
obiect al acestui proiect, este necesar s fie avute în vedere prevederile art. 6,
alin. (5), potrivit crora „Actele i lucrrile efectuate de inspectorul de
integritate din cadrul Ageniei nu sunt publice, cu excepia actelor prin care se
încheie procedura de control sau de verificare”. În consecin, monitorii care
adreseaz Ageniei cereri de informaii cu privire la activitatea acesteia vor
trebui s aib în vedere limitarea preconizat prin proiectul de Lege2.
2

În opinia CRJ, aceste limitri sunt excesive i ar fi trebuit s vizeze exclusiv informaii de
natura celor la care se refer art. 7, alin. (1) din proiectul de Lege, anume cele „cu caracter
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Relevante pentru procesul de monitorizare sunt de asemenea i prevederile art.
11 i 12 din proiectul de Lege, prevederi care se refer la: desemnarea
persoanelor care „vor asigura implementarea prevederilor legale privind
declaraiile de interese i incompatibilitile”, a persoanelor la care se depun
declaraiile de interese (art. 11), respectiv la „atribuiile persoanelor desemnate
potrivit art. 11” (art. 12). Ca elemente de noutate fa de reglementrile de pân
în prezent ar fi de reinut, între altele (art. 12): declaraiile de interese se public
„pe pagina de Internet a instituiei, dac aceasta exist, sau la avizierul propriu,
în termen de cel mult 30 zile de la primire. Declaraiile referitoare la anii fiscali
anteriori se pstreaz pe pagina de Internet cel puin 5 ani de la publicare, dup
care se arhiveaz potrivit legii”; copii certificate ale declaraiilor de interese se
trimit Ageniei în termen de cel mult 10 zile de la primire”.
Categoriile de persoane crora le sunt aplicabile prevederile referitoare la
conflictele de interese i incompatibiliti sunt aceleai cu cele care au asemenea
obligaii cu privire la declararea i controlul averilor (art.11, alin. 1, coroborat cu
art. 14 din proiectul de Lege).
De asemenea relevante pentru monitorizarea autoritilor/instituiilor cu
atribuii în materia conflictelor de interese i incompatibilitilor sunt
prevederile (art. 31 i 37 din proiect) care fac trimitere la Constituia României
i Legea „anticorupie” nr. 161/2003 sub urmtoarele aspecte: definiia
conflictului de interese; procedura de depunere a declaraiilor de interese;
obligaiile ce decurg pentru persoanele supuse dispoziiilor legale privind
conflictele de interese; incompatibilitile privind demnitile publice, funciile i
activitile desfurate de persoanele ocupând asemenea demniti i funcii
publice.
Proiectul Guvernului cuprinde dou capitole distincte reglementând „Verificarea
conflictelor de interese” (Cap. III), respectiv „Verificarea incompatibilitilor”
(Cap. IV).
2.6.1 Verificarea conflictelor de interese
Principalele prevederi preconizate sub acest aspect, de interes în procesul de
monitorizare a instituiilor cu competene legale în materie (în principal
Agenia), sunt urmtoarele (art. 32 – 35):
- Agenia începe verificarea dac în urma cercetrii prealabile rezult date sau
indicii c una din persoanele supuse dispoziiilor legale privind conflictele de
financiar, fiscal, bancar, personal, confideniale ori clasificate”, categorii de informaii în
legtur cu care exist reglementri legale speciale privind prelucrarea lor.
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interese a acionat cu înclcarea obligaiilor legale privind conflictul de interese;
- în cazul existenei unor date sau indicii privind svârirea infraciunii de
conflict de interese prevzut de art. 2531 din Codul penal, Agenia sesizeaz
organul de urmrire penal competent; verificarea inspectorul de integritate nu
poate continua pân la soluionarea cauzei de ctre organul de urmrire penal
iar în cazul unei soluii de neurmrire, Agenia poate relua verificarea în msura
în care fapta poate constitui conflict de interese;
- în urma verificrilor, Agenia poate s: a) constate c persoana supus
controlului a înclcat obligaiile legale privind conflictul de interese i
întocmete în acest sens un act de constatare (în acest caz, Agenia sesizeaz
instana de judecat pentru constatarea nulitii absolute a actelor juridice sau
administrative încheiate); b) sesizeze organul de urmrire penal, dac exist
date sau indicii privind svârirea unei fapte prevzute de legea penal; c)
constate c persoana cercetat nu a înclcat obligaiile legale privind conflictul
de interese;
- proiectul prevede posibilitatea persoanei verificate de a face contestaie
împotriva actului de constatare al Ageniei la Curtea de Apel, secia de
contencios administrativ i fiscal, în a crei circumscripie locuiete.
Din coroborarea art. 30 i 33 alin (3) ale proiectului Guvernului rezult c
nedepunerea declaraiilor de interese în termenele stabilite constituie
contravenie i se sancioneaz cu amend i c sanciunea amenzii se aplic de
inspectorul de integritate din cadrul Ageniei. În consecin, este necesar ca în
cadrul aciunilor de monitorizare s fie inclus i identificarea eventualelor
cazuri de nedepunere a declaraiilor de interese, urmrindu-se totodat dac
inspectorii de integritate au sancionat aceste contravenii.
2.6.2 Verificarea incompatibilitilor
Principalele prevederi preconizate sub acest aspect, de interes în procesul de
monitorizare a instituiilor cu competene legale în materie (în principal
Agenia), sunt urmtoarele (art. 38 – 42):
- Agenia începe verificarea dac în urma cercetrii prealabile rezult date sau
indicii privind existena unui caz de incompatibilitate;
- dac în urma verificrilor au rezultat date sau indicii temeinice privind un caz
de incompatibilitate, inspectorul de integritate constat starea de
incompatibilitate i comunic actul de constatare persoanei în cauz;
- proiectul prevede posibilitatea persoanei verificate de a face contestaie
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împotriva actului de constatare al Ageniei la Curtea de Apel, secia de
contencios administrativ i fiscal, în a crei circumscripie locuiete;
- hotrârea judectoreasc definitiv care constat un caz de incompatibilitate
constituie actul de sesizare a autoritii sau instituiei competente pentru
declanarea procedurii de destituire, eliberare din funcie sau de constatare,
potrivit legii, a decderii de drept din funcia sau demnitatea public deinut;
- în cazul în care în urma verificrilor efectuate nu au rezultat stri de
incompatibilitate, inspectorul de integritate întocmete un act de constatare i
claseaz cauza;
Monitorizarea activitii instituiilor/autoritilor cu competene de control în
materia incompatibilitilor presupune, pe de o parte, monitorizarea activitii
Ageniei iar pe de alt parte a activitii/msurilor dispuse de ctre „autoritatea
sau instituia competent pentru declanarea procedurii de destituire, eliberare
din funcie sau de constatare, potrivit legii, a decderii de drept din funcia sau
demnitatea public deinut” (art. 39 alin 3 al proiectului de Lege).
Întrucât în procesul de monitorizare a activitii instituiilor/autoritilor cu
competene de control în materia conflictelor de interese i incompatibilitilor
sunt relevante inclusiv o parte a prevederilor preconizate cu privire la
înfiinarea, competenele i funcionarea Consiliului Naional de Integritate
(Consiliul) i Ageniei Naionale de Integritate (Agenia), în subcapitolul I.5 vor
fi redate respectivele prevederi, astfel cum acestea sunt preconizate în proiectul
de Lege.
3. Monitorizarea autoritilor/instituiilor cu atribuii în materia declarrii i
controlului averilor
i în cadrul acestui proces de monitorizare, realizarea i aplicarea seturilor de
instrumente presupun, pe de o parte, determinarea cadrului normativ specific (3.1)
iar pe de alt parte stabilirea în mod concret a mecanismelor de monitorizare (3.2)
precum i a modalitilor de valorificare a rezultatelor monitorizrii (3.3).
3.1 Principalele dispoziii legale privind autoritile/instituiile competente i
atribuiile acestora în materia declarrii i controlului averilor
Cu privire la declararea averii
În legislaia român, principalele reglementri referitoare declararea i controlul
averilor - sunt cuprinse în Legea nr. 115/1996 privind declararea i controlul averii
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demnitarilor, magistrailor, funcionarilor publici i a unor persoane cu funcii de
conducere, cu modificrile i completrile ulterioare.
La data de 5 iulie 2006, Guvernul a adoptat proiectul de Lege privind Agenia
Naional de Integritate, declararea i controlul averilor i conflictului de interese,
precum i regimul incompatibilitilor pentru persoanele care exercit funcii i
demniti publice. Întrucât pân la data finalizrii activitilor de monitorizare
prevzute în cadrul proiectului, proiectul de Lege nu a fost adoptat de ctre
Parlament, toate activitile de monitorizare au fost planificate i s-au desfurat pe
baza legislaiei în vigoare la acea dat. La finalul seciunii II vor fi redate
principalele prevederi referitoare la declararea i controlul averilor astfel cum
acestea se regsesc în proiectul de Lege amintit.
Potrivit art. 4, alin. (1), lit. d), f), g) i h) al Legii nr. 115/1996 privind declararea i
controlul averii demnitarilor, magistrailor, funcionarilor publici i a unor persoane
cu funcii de conducere, cu modificrile i completrile ulterioare, declaraiile de
avere ale oficialilor locali se depun dup cum urmeaz:
- consilierii judeeni i locali, precum i primarii i viceprimarii, la secretarii
unitilor administrativ-teritoriale
- prefecii i subprefecii, la secretarul general al prefecturii
- funcionarii publici, la compartimentul de resurse umane din cadrul autoritilor
publice/instituiilor publice din care fac parte
- magistraii i asimilaii acestora, la Consiliul Superior al Magistraturii.
Declaraia de avere se depune în termen de 15 zile de la data numirii sau alegerii în
funcie. În situaia funciilor eligibile, care presupun validarea, depunerea
declaraiei se face înaintea acesteia (art. 3, alin. 2 al Legii nr. 115/1996).
Declaraiile de avere se public pe paginile de Internet ale autoritilor/instituiilor
publice ori în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, în termen de 30 de zile
de la data depunerii (art. 4, alin. 2 al Legii nr.115/1996).
Neactualizarea declaraiei de avere, din motive imputabile, pân la data de 31
decembrie a fiecrui an, în situaia dobândirii unor bunuri, sau nedepunerea unei
noi declaraii în termen de 15 zile de la încetarea activitii ori, dup caz, de la
expirarea celor 4 ani de la ultima declaraie conduce la declanarea din oficiu a
procedurii de control (art. 6, alin. 4 al Legii nr. 115/1996).
Cu privire la controlul averii
Este de reinut c posibilitatea declanrii procedurilor de control altfel decât din
oficiu este sensibil restrâns de condiia pe care Legea nr. 115/1996 o instituie în
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aceast privin în sensul existenei „dovezilor certe” c anumite bunuri ori valori
nu au fost dobândite în mod licit (art. 1 i urmtoarele ale Legii).
Principalele autoriti cu competene în materia controlului averii sunt comisiile de
cercetare a averilor de pe lâng fiecare curte de apel (art. 8 – 15 din Legea nr.
115/1996). Preedintele i membrii comisiei de cercetare sunt desemnai pe o
perioad de 3 ani.
Circumscripiile curilor de apel din judeele incluse în proiect sunt urmtoarele
(parchetele de pe lâng aceste instane funcioneaz, de regul, la acelai adrese):
a) Curtea de Apel Alba Iulia - judeele Alba, Hunedoara i Sibiu (datele de contact
ale instanei sunt: Curtea de Apel Alba Iulia, Alba Iulia, str. I.C. Brtianu nr. 1,
judeul Alba; Biroul de Informaii Publice - telefon: 0258/810289, fax:
0258/810286, e-mail: cmuntean@just.ro)
b) Curtea de Apel Oradea – judeele Bihor i Satu Mare (Curtea de Apel Oradea,
Oradea, str. Parcul Traian nr. 10, judeul Bihor; telefon: 0259/426881, fax
0259/415903, e-mail: primgrefiercao@just.ro,lgherdan@just.ro)
c) Curtea de Apel Braov – judeele Braov i Covasna (Curtea de Apel Braov,
Braov, bd. Eroilor nr. 5, judeul Braov; telefon: 0268/413741, fax: 0268/ 475146,
e-mail: cabv@just.ro)
d) Curtea de Apel Craiova – judeele Dolj, Gorj, Mehedini i Olt (Curtea de Apel
Craiova, Craiova, str. Nicolae Titulescu nr. 4, judeul Dolj; telefon: 0251/418568,
fax: 0251/415600, e-mail: cacraiova@just.ro)
e) Curtea de Apel Iai – judeele Iai i Vaslui (Curtea de Apel Iai, Iai, str.
Anastasie Panu nr. 25 bis, judeul Iai; telefon: 0232/260600, fax: 0232/255907, email: astrachi@just.ro)
Cererea de cercetare cu care comisia este sesizat poate fi fcut de ctre:
- procurorul general al parchetului de pe lâng curtea de apel, procurorul general al
Departamentului Naional Anticorupie sau conductorul autoritii publice la care
a funcionat ori funcioneaz cel a crui avere este supus cercetrii (persoanele
menionate pot fi sesizate de ctre orice cetean „care are cunotin i care
furnizeaz indicii certe c unul sau mai muli oficiali au dobândit bunuri de valoare
pe care nu le-ar fi putut dobândi din veniturile legale sau pe alte ci licite” – art. 8,
alin. 3 al Legii)
- oficialii crora li s-au adus imputri publice cu privire la proveniena averii pe
care o dein; este de reinut, c potrivit art. 12, alin. (1) al Legii nr. 115/1996
„Actele i lucrrile comisiei de cercetare nu sunt publice”.
Comisia de cercetare hotrte, în cel mult 3 luni de la data sesizrii, pronunând o
ordonan motivat, prin care poate dispune:
- trimiterea cauzei spre soluionare curii de apel în raza creia domiciliaz
persoana a crei avere este supus controlului, dac constat, pe baza probelor
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administrate, c dobândirea unei cote-pri din aceasta sau a anumitor bunuri
determinate nu are caracter licit
- clasarea cauzei, când constat c proveniena bunurilor este justificat
- suspendarea cercetrii i trimiterea cauzei parchetului competent, dac în legtur
cu bunurile a cror provenien este nejustificat rezult svârirea unei infraciuni.
Potrivit art. 16 – 18 din Legea nr. 115/1996, instana de judecat (respectiv curtea
de apel în raza creia domiciliaz persoana a crei avere este supus controlului),
primind dosarul de la comisia de cercetare:
- dac constat c dobândirea unor bunuri anume determinate sau a unei cote-pri
dintr-un bun nu este justificat, va hotrî fie confiscarea bunurilor sau a cotei-pri
nejustificate, fie plata unei sume de bani, egal cu valoarea bunului; dac în
legtur cu bunurile a cror provenien este nejustificat rezult svârirea unei
infraciuni, dosarul la parchetul competent, pentru a analiza dac este cazul s pun
în micare aciunea penal
- dac constat c proveniena bunurilor este justificat, hotrte închiderea
dosarului.
În privina cilor de atac, Legea nr. 115/1996 stabilete (art. 19 – 20) c împotriva
ordonanei de clasare a comisiei de cercetare, prile interesate, Ministerul
Finanelor i procurorul pot face recurs la Curtea Suprem de Justiie. Ordonana
de trimitere a cauzei spre soluionare instanei nu poate fi atacat cu recurs decât o
dat cu sentina pronunat asupra fondului. Sentinele curii de apel pot fi atacate
cu recurs de ctre prile interesate, Ministerul Finanelor i procuror, la Înalta
Curte de Casaie i Justiie.
3.2 Instrumente/metode de monitorizare a autoritilor/instituiilor cu atribuii
legale în materia declarrii i controlului averilor
Câteva dintre instrumentele/metodele recomandate în cadrul procesului de
monitorizare a autoritilor/instituiilor cu atribuii legale în materia declarrii i
controlului averilor:
3.2.1 Monitorizarea instituiilor/autoritilor cu atribuii legale privind declararea
averilor
- documentare privind respectarea de ctre aceste instituii/autoriti i de ctre
personalul propriu a prevederilor legale referitoare la: depunerea în termenul legal
i în formatul prescris prin O.U.G. nr. 14/2005 a declaraiilor de avere; actualizarea
declaraiilor de avere; depunerea declaraiilor de avere la încetarea activitii ori la
expirarea celor 4 ani de la ultima declaraie; publicarea declaraiilor de avere (a
tuturor categoriilor de declaraii de avere – la începerea mandatului, a celor prin
care se fac actualizri, a celor de la încetarea activitii ori la expirarea termenului
de 4 ani)
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- documentare privind respectarea de ctre instituii/autoriti a dispoziiilor legale
referitoare la declanarea din oficiu a procedurilor de control în cazurile
reglementate prin art. 6, alin. 4 al Legii nr. 115/1996 (câte asemenea cazuri au
existat; care au fost persoanele ale cror averi au fost controlate din oficiu; care au
fost cauzele declanrii procedurilor; cum au fost finalizate procedurile etc.)
Datele necesare documentrilor pot fi obinute în principal prin:
a) cereri de informaii de interes public, formulate pe baza Legii nr. 544/2001 i
adresate instituiilor i autoritilor monitorizate
b) consultarea paginilor de Internet ori a Monitoarelor Oficiale în care au fost
publicate declaraiile de avere
c) compararea informaiilor obinute prin metodele de la punctele a) i b) cu:
informaii din baza de date a Oficiului Naional al Registrului Comerului/oficiile
teritoriale ale acestuia; informaii din declaraiile de interese ale oficialilor;
eventuale date i informaii relevante publicate în pres
3.2.2 Monitorizarea instituiilor/autoritilor cu atribuii legale privind controlul
averilor
Întrucât actele i lucrrile comisiilor de cercetare a averilor nu sunt publice,
documentarea necesar monitorizrii/evalurii activitii acestor instituii va viza
exclusiv faza premergtoare, respectiv cea ulterioar lucrrilor comisiilor.
Comisiilor de cercetare a averilor le pot fi adresate cereri de informaii de interes
public vizând:
a) data desemnrii comisiilor de control, componena acestora, respectarea
dipoziiilor legale cu privire la termenul pentru care au fost desemnate comisiile
b) numrul de cauze cu care au fost sesizate comisiile într-o perioad dat de timp
c) cine i cu ce motivare a sesizat comisiile
d) ce soluii au dat comisiile, respectiv cror autoriti (curte de apel/parchet
competent) au trimis spre soluionare cauzele
Datele i informaiile obinute în etapa precedent - monitorizarea
instituiilor/autoritilor cu atribuii legale privind controlul averilor - pot s fie
relevante inclusiv în monitorizarea instituiilor/autoritilor cu atribuii privind
controlul averilor. Astfel, din comparea acestora cu informaiile furnizate de
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comisiile de control, pot s rezulte date relevante pentru evaluarea activitii
comisiilor. Ele pot, de exemplu, s ajute la evaluarea temeiniciei unora dintre
soluiile date de comisii în cazurile cu care au fost sesizate.
În cadrul procesului de monitorizare, în cazul în care monitorii ar avea ei înii unele
„indicii certe c unul sau mai muli oficiali au dobândit bunuri de valoare pe care nu le-ar
fi putut dobândi din veniturile legale sau pe alte ci licite” (art. 8, alin. 3 al Legii nr.
115/1996), este recomandabil s sesizeze atât procurorul general al parchetului de pe
lâng curtea de apel cât i conductorul autoritii publice la care a funcionat ori
funcioneaz oficialul/oficialii vizai. O asemenea sesizare poate da monitorilor
posibilitatea de a observa ei înii i de a evalua aciunile întreprinse de
procuror/conductorul unitii în soluionarea legal a sesizrilor care le-au fost adresate.

Cu privire la activitatea instanelor de judecat (curilor de apel) i a parchetelor
teritoriale competente, documentarea/evaluarea se poate face prin:
a) solicitarea de informaii de interes public privind cauzele care le-au fost trimise
spre soluionare: numrul de cauze într-o perioad de timp dat; persoanele care au
fost vizate de respectivele cauze; soluiile adoptate i motivarea acestora (în
cauzele judecate în edin public monitorii pot solicita accesul la dosarele din
arhivele instanelor curilor de apel; în cazul parchetelor, se pot solicita ordonanele
motivate prin care au fost soluionate cauzele care au fost pe rolul acestor instituii
– în cauzele în care parchetele competente au fost sesizate întrucât în legtur cu
bunurile a cror provenien este nejustificat rezult svârirea unei infraciuni; în
cauzele în care parchetele competente au sesizat comisiile de control, se pot solicita
parchetelor actele lor de sesizare; în ipoteza în care parchetele ar refuza
comunicarea acestor acte, aciunile de monitorizare ar putea s se extind, în cel
puin unul dintre cazuri, cu o aciune în justiie întemeiat pe prevederile Legii nr.
544/2001 a liberului acces la informaiile de interes public
b) coroborarea/compararea datelor i informaiilor obinute în etapele precedente
cu cele obinute în aceast etap.

3.3 Modaliti de valorificare a rezultatelor monitorizrii autoritilor/instituiilor
cu atribuii în materia declarrii i controlului averilor
Câteva modaliti concrete, recomandabile, de valorificare a rezultatelor
monitorizrii:
a) redactarea raportului cuprinzând principalele constatri ale monitorizrii
b) înaintarea raportului de monitorizare ctre autoritile cu atribuii legale
în materia declarrii, respectiv a controlului averilor, competente „teritorial” în
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raport cu instituiile monitorizate; întrucât, în principiu, raportul nu este doar
informativ, ci sesizeaz, eventual, i unele deficiene în aplicarea legii, acesta va fi
adresat instituiilor în cauz urmând regimul unei petiii, în sensul art. 2 al
Ordonanei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitii de soluionare
a petiiilor (cu privire la dispoziiile cele mai importante ale O.G. nr. 27/2002, se va
vedea, supra, seciunea 2.5 punctul b); este recomandabil ca scrisoarea prin care se
înainteaz raportul s cuprind explicit solicitarea ca respectiva autoritate s
analizeze sesizrile care îi sunt fcute, s dispun msurile legale care se impun i
s informeze asupra lor „petentul” (monitorul, autor al raportului)
c) în cazurile în care, pe parcursul monitorizrii, sunt identificate situaii
actuale de înclcare a dispoziiilor legale, este recomandabil sesizarea în timp util
a instituiilor/autoritilor competente legal s dispun msurile care se impun
Pe lâng instituiile/autoritile competente legal indicate în seciunea de fa, pe timpul
alegerilor este necesar ca sesizrile s fie adresate i birourilor electorale de
circumscripie, atunci când sunt identificate cazuri în care se constat c una sau mai
multe persoane „care candideaz pentru funcia consilier judeean, consilier local sau
primar” nu au depus, la biroul electoral de circumscripie, odat cu declaraia de
acceptare a candidaturii, declaraia de avere (O.U.G. nr. 24/2004). În cazul alegerilor
locale”, aceast competen revine birourilor electorale de circumscripie în temeiul art.
46, alin. 1 coroborat cu art. 48, alin. 1 din Legea nr. 67/2004 privind alegerea autoritilor
administraiei publice locale.

d) publicarea raportului de monitorizare, prin punerea acestuia la dispoziia
presei; este recomandabil ca publicarea raportului s se fac ulterior împlinirii
termenului legal în care instituiile/autoritile sesizate aveau obligaia s comunice
monitorilor rspunsul la sesizrile care le-au fost adresate (termenul legal este, în
principiu, cel indicat în seciunea 2.5 punctul b)
3.4 Principalele reglementri preconizate în materia declarrii i controlului
averilor în proiectul de Lege adoptat de Guvern la data de 5 iulie 2006 privind
Agenia Naional de Integritate, declararea i controlul averilor i conflictului de
interese, precum i regimul incompatibilitilor pentru persoanele care exercit
funcii i demniti publice
Proiectul Guvernului (art. 77) preconizeaz pe de o parte înfiinarea, organizarea
i funcionarea Ageniei Naionale de Integritate, care are atribuii inclusiv în
materia declarrii i controlului averilor, iar pe de alt parte abrogarea Legii
nr.115/1996 privind declararea i controlul averii demnitarilor, magistrailor, a
unor persoane cu funcii de conducere i de control i a funcionarilor publici, „cu
excepia art. 3 alin. (1) precum i a anexei la Lege, înlocuit prin art. I din O.U.G.
nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru declaraia de avere i pentru
declaraia de interese”. Se preconizeaz de asemenea c „Dispoziiile Legii nr.
115/1996 rmân aplicabile în vederea soluionrii cauzelor privind controlul
averilor, conflictele de interese i incompatibilitile, aflate pe rolul organelor,
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autoritilor i instituiilor cu atribuii în domeniu, la data intrrii în vigoare a
prezentei legi”.
În privina declarrii i controlului averilor, proiectul Guvernului (art. 2)
preconizeaz ca Agenia: s monitorizeze declaraiile de avere; s efectueze
controlul averilor; s constate existena unei diferene vdite între bunurile i
valorile declarate sau deinute i bunurile i valorile ce puteau fi dobândite din
veniturile legal realizate; s dispun clasarea cauzei, când constat c proveniena
bunurilor sau valorilor este justificat.
Câteva prevederi procedurale relevante pentru procesul de monitorizare a
autoritilor i instituiilor publice cu competene legale în materia declarrii i
controlului averilor sunt urmtoarele: în termen de 60 de zile de la sesizare,
inspectorul de integritate al Ageniei efectueaz cercetarea prealabil (cercetarea
prealabila are ca obiect strângerea datelor necesare pentru a se constata dac este
cazul s se dispun începerea controlului); dac în urma cercetrii prealabile
rezult date sau indicii c unele bunuri ori valori nu pot fi justificate inspectorul de
integritate dispune, prin decizie, începerea controlului; dac în urma cercetrii
prealabile nu rezult date sau indicii necesare pentru începerea controlului sau a
verificrii, inspectorul de integritate dispune clasarea cauzei.
În planificarea activitilor de monitorizare, asemntoare celor care au fcut
obiect al acestui proiect, este necesar s fie avute în vedere prevederile art. 6, alin.
(5), potrivit crora „Actele i lucrrile efectuate de inspectorul de integritate din
cadrul Ageniei nu sunt publice, cu excepia actelor prin care se încheie procedura
de control sau de verificare”. În consecin, monitorii care adreseaz Ageniei
cereri de informaii cu privire la activitatea acesteia vor trebui s aib în vedere
limitarea preconizat prin proiectul de Lege3.
De interes pentru planificarea activitilor de monitorizare sunt de asemenea i
prevederile prin care se preconizeaz (art. 11) ca în cadrul instituiilor în care îi
desfoar activitatea persoane din categoria celor care au obligaia declarrii
averii (art. 14) s se desemneze „una sau mai multe persoane care vor asigura
implementarea prevederilor legale privind declaraiile de avere”. Art. 11 (alin. 3)
stabilete inclusiv unde (la care persoane) de depun declaraiile de avere, precum
i care sunt atribuiile acestor persoane (art. 12). În consecin, activitile de
monitorizare a instituiilor i autoritilor publice vor viza inclusiv activitatea
3

În opinia CRJ, aceste limitri sunt excesive i cu privire la activitatea de control al averilor
i ar fi trebuit s vizeze exclusiv informaii de natura celor la care se refer art. 7, alin. (1)
din proiectul de Lege, anume cele „cu caracter financiar, fiscal, bancar, personal,
confideniale ori clasificate”, categorii de informaii în legtur cu care exist reglementri
legale speciale privind prelucrarea lor. Din punctul acesta de vedere, formularea din
proiectul Guvernului (art. 5, alin 5) este într-o anumit msur inconsecvent cu prevederile
precedente ale proiectului (art. 2, lit. j) în conformitate cu care ar urma ca Agenia
Naional de Integritate s „asigure accesul persoanelor interesate la practica organelor cu
atribuii în domeniu”.
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acestor persoane, sub aspectul îndeplinirii atribuiilor care le revin potrivit art. 12.
Va fi de asemenea avut în vedere prevederea art 11, alin. (3) în conformitate cu
care în exercitarea atribuiilor lor, persoanele amintite „sunt subordonate direct
conductorului instituiei respective, care rspunde pentru desfurarea în bune
condiii a activitii acestora”.
Seciunea 1 a Cap. II din proiect reglementeaz „Declararea averii” iar Seciunea
a 2-a, „Controlul averilor.
Principalele prevederi de interes în activitatea de monitorizare a instituiilor i
autoritilor cu competene legale în domeniul controlului averilor sunt urmtoarele
(art. 18 – 30):
- Agenia începe controlul averii dac în urma cercetrii prealabile rezult date sau
indicii c unele bunuri ori valori dobândite pe parcursul exercitrii demnitii
publice sau funciei nu pot fi justificate de persoana în cauz în raport cu veniturile
obinute;
- persoana a crei avere este supus controlului poate prezenta în faa inspectorului
de integritate date sau informaii, poate solicita administrarea probelor de ctre
acesta i poate depune o declaraie în care va arta veniturile realizate, bunurile
deinute i modul dobândirii averii;
- dac în legtur cu proveniena bunurilor sau valorilor ce fac obiectul controlului
exist date sau indicii privind svârirea de fapte prevzute de legea penal,
inspectorul de integritate sesizeaz organul de urmrire penal;
- dac în urma administrrii probelor, inspectorul de integritate constat existena
unei diferene vdite, care nu se justific rezonabil, între bunurile i valorile
declarate sau deinute i bunurile i valorile ce puteau fi dobândite din veniturile
legal realizate, întocmete un act de constatare pe care îl comunic persoanei
cercetate în termen de cel mult 5 zile de la data adoptrii;
- persoana cercetat poate face contestaie la Curtea de Apel (edina în care se
judec contestaia nu este public);
- hotrârea instanei poate fi atacat cu recurs de persoana cercetat sau de Agenie;
- fapta persoanei care nu justific în mod rezonabil diferena dintre bunurile i
valorile declarate sau deinute i bunurile i valorile ce puteau fi dobândite din
veniturile legal realizate constituie abatere disciplinar i se sancioneaz potrivit
reglementrii aplicabile demnitii, funciei sau activitii respective; actul prin
care s-a constatat aceast situaie se comunic organelor care aplic sanciuni
disciplinare sau care dispun revocarea, destituirea sau eliberarea din funcie,
precum i organelor fiscale competente; în cazul în care exist date sau indicii
privind svârirea unei fapte prevzute de legea penal, actul de constatare va fi
comunicat i organelor de urmrire penal;
. art. 26, alin. (3) stabilete autoritile crora actul de constatare se va comunica de
asemenea, în vederea aplicrii „sanciunilor disciplinare”; decizia definitiv prin
care a fost aplicat sanciunea disciplinar se comunic de îndat Ageniei, care
asigur publicarea acesteia pe pagina proprie de Internet;
- dac în urma probelor administrate nu se constat caracterul nejustificat al averii
sau al unei pri a acesteia, inspectorul de integritate dispune clasarea cauzei.
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Întrucât în procesul de monitorizare a activitii instituiilor/autoritilor cu
competene în materia declarrii i controlului averii sunt relevante inclusiv o
parte a prevederilor preconizate cu privire la înfiinarea, competenele i
funcionarea Consiliului Naional de Integritate (Consiliul) i Ageniei Naionale
de Integritate (Agenia), în subcapitolul urmtor, I.5, vor fi redate respectivele
prevederi, astfel cum acestea sunt preconizate în proiectul de Lege.
3.5 Principalele reglementri preconizate cu privire la înfiinarea, competenele i
i funcionarea Consiliului Naional de Integritate i Ageniei Naionale de
Integritate, relevante pentru procesul de monitorizare a autoritilor/instituiilor cu
atribuii în materia conflictelor de interese, incompatibilitilor i declarrii i
controlului averii
3.5.1 Consiliul Naional de Integritate (Consiliul):
- este organismul autonom i reprezentativ, cu activitate nepermanent, îndeplinind
atribuiile prevzute de prezenta lege, în principal cu privire la numirea i
revocarea preedintelui i a vicepreedintelui Ageniei;
- are urmtoarele atribuii principale: propune Preedintelui României numirea i
revocarea din funcie a preedintelui i vicepreedintelui Ageniei; aprob
Regulamentul de desfurare a concursului sau examenului pentru numirea în
funcie a preedintelui i vicepreedintelui Ageniei, precum i tematica de concurs
i componena comisiilor pentru organizarea concursului sau examenului,
elaborarea subiectelor, corectarea lucrrilor i soluionarea contestaiilor, adoptând
hotrâri în acest sens; analizeaz informrile pe care i le prezint trimestrial
preedintele Ageniei referitor la activitatea acesteia.
3.5.2 Agenia Naional de Integritate (Agenia):
- este autoritate administrativ autonom cu personalitate juridic i funcioneaz
la nivel naional, ca structur unic, cu sediul în Municipiul Bucureti (prin
hotrâre a Guvernului, la propunerea preedintelui Ageniei, la nivel teritorial, se
pot înfiina structuri ale Ageniei, cu personalitate juridic); potrivit art. 4, alin. (1)
din proiect, Agenia poate fi sesizat de orice persoan sau se poate sesiza din
oficiu;
- personalul Ageniei este format din preedintele Ageniei, vicepreedintele
Ageniei, inspectori de integritate, funcionari publici i personal contractual;
- preedintele Ageniei i vicepreedintele Ageniei sunt numii în funcie de ctre
Preedintele României, pentru un mandat de 4 ani care nu poate fi reînnoit, în urma
unui concurs;
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Anexa 1
Ghid de interviu
DNA jud. [……………………..]
Data interviului [……………..]
Nume person intervievat [……………………………………………………………]
Funcia persoanei intervievate [Procuror ef Serviciu teritorial DNA
……………………………]
Nume intervievator [……………………………………………………………]
Data solicitrii audienei [.......................]. Se recomand ca itemii ghidului s fie
pui în prealabil la dispoziia intervievatului, eventual în cuprinsul cererii de
audien.
Introducere
1.

Prezentarea persoanei responsabile cu monitorizarea, prezentarea
obiectivelor monitorizrii i a proiectului.

2.

Dac utilizai un reportofon cerei permisiunea de înregistrare. Dac notai
rspunsurile interlocutorului, cerei permisiunea de a nota ideile sale.
Accentuai c acest interviu nu are drept scop evaluarea activitii sale i
c nu exist rspunsuri corecte sau greite.

Întrebri
3.

Care considerai c este rolul dvs./al instituiei pe care o conducei, în
prevenirea i combaterea infraciunilor de corupie? Credei c ar mai
trebui s se implice cineva (alte instituii) în prevenirea i combaterea
infraciunilor de corupie, alturi de instituia dvs?

4.

Care este mecanismul prin care faptele de corupie svârite în raza
teritorial de competen, ajung în atenia procurorilor din cadrul serviciului
pe care îl conducei?

5.

Considerai c legislaia existent în materia prevenirii i combaterii
infraciunilor de corupie este acoperitoare? Este aceast legislaie
suficient de clar, de neinterpretabil i lesne de aplicat în cazurile
concrete de corupie? Ar mai trebui schimbat ceva?

6.

Considerai c efectivul procurorilor i al personalului auxiliar aflat în
cadrul serviciului pe care îl conducei este suficient pentru a face fa
volumului de dosare aflate în lucru? Serviciul Dvs. funcioneaz cu
schema complet?

7.

Au existat soluii dispuse în dosarele anchetate care au fost atacate în
instan?
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8.

Avei un sistem de urmrire a soluiilor dispuse de ctre instane în
dosarele anchetate de ctre serviciul teritorial pe care îl conducei?
Exercitai cile de atac împotriva soluiilor pronunate de instane care v
nemulumesc?

9.

În cadrul serviciului pe care îl conducei, au existat cazuri de procurori
împotriva crora au fost dispuse sanciuni disciplinare de ctre Consiliul
Superior al Magistraturii?

10. Care sunt problemele cu care v confruntai în activitatea desfurat?
Cum reuii s le depii?
11. Alte întrebri pe care le considerai relevante pentru judeul dvs.?
Final
Îi mulumii interlocutorului.
Nu uitai s urmrii!!!!
1. Modul în care suntei tratai. Dac pare a avea suspiciuni. Dac pune
întrebri despre scopul proiectului, despre CRJ, despre dvs.
2. Deschiderea fa de subiect.
3. Preocuparea fa de subiect (interesat-dezinteresat).
Toate rspunsurile la întrebri i datele culese în timpul interviului se trimit sub
forma raportului.

Anexa 2
RAPORT INTERVIU
Nume persoan responsabil
Jude
Data redactrii raportului

[…………………………………………………….]
[.........................................................................]
[.........................................................................]

Instituia public monitorizat
Nume persoan intervievat
Funcie persoan intervievat

[.........................................................................]
[.........................................................................]
[.........................................................................]

Data interviului

[.........................................................................]

1. Activiti premergtoare interviului
-

Descriei paii pe care i-ai fcut pentru a stabili interviul cu conductorul
instituiei publice. Ce probleme ai întâmpinat?

-

Întrebrile din cadrul ghidului au ajuns, în prealabil, la conductorul instituiei
publice. Dac rspunsul este da, cum? Dac rspunsul este nu, de ce?
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-

Cât de deschii i gata s ajute au fost funcionarii cu care ai interacionat
pentru stabilirea interviului?

-

Alte informaii care ar putea fi de interes pentru proiect
2. Atitudinea conductorului la debutul i pe timpul monitorizrii

-

Care a fost locul de desfurare al interviului?

-

Au fost probleme, dup ce data interviului a fost stabilit? Amânri? Trimiterea
altor persoane în locul conductorului instituiei?

-

Cum ai fost primit de conductorul instituiei?

-

Cât de suspicios a fost conductorul instituiei publice. Ce întrebri a formulat
privind persoana dvs, scopul proiectului, CRJ?

-

Cât de deschis i interesat era fa de problematica conflictelor de interese?

-

Cât de voluntar era în oferirea de informaii? (ddea detalii în plus sau se
rezuma s rspund sec la întrebri?)

-

Aveai impresia c încerca s ascund anumite lucruri sau era sincer?

-

Alte informaii care ar putea fi de interes pentru proiect
3. Întrebri suplimentare fa de cele din ghid

- ce întrebri suplimentare ai formulat fa de cele din ghid?
4. Rspunsurile interocutorului la problemele ridicate
5. Observaiile dvs.
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Anexa 3 – Formulare monitorizare conflicte de interese
a) Formular monitorizare pentru Consiliul Judeean
Consiliul judetean .......................
Direcia Relaii cu Publicul
Adresa
Data
Stimate domnule / Stimat doamn Director
Subscrisa Centrul de Resurse Juridice, cu sediul în str. Arcului nr.19, sector 2, Bucureti, în
cadrul proiectului “Dezvoltarea i aplicarea mecanismelor de monitorizare a instituiilor anticorupie”,
finanat de Uniunea European prin programul Phare Societatea Civil 2003, numrul 2003/005551.01.05/04/16, culege o serie de date de la instituiile cu atribuii în prevenirea i combaterea
conflictelor de interese. În temeiul Legii 544/2001 privind accesul liber la informaii de interes public
v rugm s ne comunicai urmtoarele:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

În câte cazuri funcionarii publici din cadrul instituiei dvs. s-au abinut de de la rezolvarea
unei cereri, luarea unei decizii sau participarea la luarea unei decizii datorit existenei unui
conflict de interese, aa cum prevede art. 79, al. 2 din Legea nr.161/2003 privind unele
msuri pentru asigurarea transparenei [...] prevenirea i sancionarea corupiei, în anul
2005 i, evideniat separat, în anul 2006?
În câte cazuri funcionarii publici care s-au abinut l-au informat în scris pe eful ierarhic
direct i în câte cazuri informarea a fost doar verbal, în anul 2005 i, evideniat separat, în
anul 2006? Copii de pe informrile scrise adresate.
Ce msuri au fost luate de ctre eful ierarhic în cazurile prevzute la punctul 1, pentru
fiecare caz în parte? Copii de pe documentele emise prin care se dispun msuri pentru
evitarea respectivului conflict de interese.
Câte situaii de înclcare a dispoziiilor art. 79, al. 2 din Legea nr.161/2003 au fost
semnalate în anul 2005 i, evideniat separat, în anul 2006?
Cine a sesizat înclcarea dispoziiilor art. 79, al. 2 din Legea nr.161/2003, pentru fiecare
caz în parte?
Ce soluii au fost dispunse în fiecare caz semnalat de înclcare a dispoziiilor art. 79, al. 2
din Legea nr.161/2003. Copii de pe soluiile dispuse.
Copii de pe propunerile comisiei de disciplin în cazurile de înclcri ale 79, al. 2 din Legea
nr.161/2003, conform HG 1210/2003 privind organizarea i funcionarea comisiilor de
disciplina i a comisiilor paritare din cadrul autoritilor i instituiilor publice.

Dorim ca informaiile solicitate s ne fie furnizate în scris la adresa ..................................
V mulumesc pentru solicitudine,
................................
Colaborator proiect
Centrul de Resurse Juridice
Str. Arcului nr.19, sector 2 Bucureti
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b) Formular monitorizare pentru DGFP
Direcia General a Finanelor Publice jud. ..................................
Direcia Relaii cu Publicul
Adresa
Data
Stimate domnule / Stimat doamn Director
Subscrisa Centrul de Resurse Juridice, cu sediul în str. Arcului nr.19, sector 2, Bucureti, în
cadrul proiectului “Dezvoltarea i aplicarea mecanismelor de monitorizare a instituiilor anticorupie”,
finanat de Uniunea European prin programul Phare Societatea Civil 2003, numrul 2003/005551.01.05/04/16, culege o serie de date de la instituiile cu atribuii în prevenirea i combaterea
conflictelor de interese. În temeiul Legii 544/2001 privind accesul liber la informaii de interes public
v rugm s ne comunicai urmtoarele:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

În câte cazuri funcionarii publici din cadrul instituiei dvs. s-au abinut de de la rezolvarea
unei cereri, luarea unei decizii sau participarea la luarea unei decizii datorit existenei unui
conflict de interese, aa cum prevede art. 79, al. 2 din Legea nr.161/2003 privind unele
msuri pentru asigurarea transparenei [...] prevenirea i sancionarea corupiei, în anul
2005 i, evideniat separat, în anul 2006?
În câte cazuri funcionarii publici care s-au abinut l-au informat în scris pe eful ierarhic
direct i în câte cazuri informarea a fost doar verbal, în anul 2005 i, evideniat separat, în
anul 2006? Copii de pe informrile scrise adresate.
Ce msuri au fost luate de ctre eful ierarhic în cazurile prevzute la punctul 1, pentru
fiecare caz în parte? Copii dup documentele emise prin care se dispun msuri pentru
evitarea respectivului conflict de interese.
Câte situaii de înclcare a dispoziiilor art. 79, al. 2 din Legea nr.161/2003 au fost
semnalate în anul 2005 i, evideniat separat, în anul 2006?
Cine a sesizat înclcarea dispoziiilor art. 79, al. 2 din Legea nr.161/2003, pentru fiecare
caz în parte?
Ce soluii au fost dispunse în fiecare caz semnalat de înclcare a dispoziiilor art. 79, al. 2
din Legea nr.161/2003. Copii de pe soluiile dispuse.
Copii de pe propunerile comisiei de disciplin în cazurile de înclcri ale 79, al. 2 din Legea
nr.161/2003, conform HG 1210/2003 privind organizarea i funcionarea comisiilor de
disciplina i a comisiilor paritare din cadrul autoritilor i instituiilor publice.

Dorim ca informaiile solicitate s ne fie furnizate în scris la adresa ..................................
V mulumesc pentru solicitudine,
..................................
Colaborator proiect
Centrul de Resurse Juridice
Str. Arcului nr.19, sector 2 Bucureti
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c) Formular monitorizare pentru instanele de judecat
Tribunalul jud. ..................................
Secia contencios administrativ
Adresa
Data

Stimate domnule / Stimat doamn Preedinte

Subscrisa Centrul de Resurse Juridice, cu sediul în str. Arcului nr.19, sector 2, Bucureti, în
cadrul proiectului “Dezvoltarea i aplicarea mecanismelor de monitorizare a instituiilor anticorupie”,
finanat de Uniunea European prin programul Phare Societatea Civil 2003, numrul 2003/005551.01.05/04/16, culege o serie de date de la instituiile cu atribuii în prevenirea i combaterea
conflictelor de interese. În temeiul Legii 544/2001 privind accesul liber la informaii de interes public
v rugm s ne comunicai urmtoarele:
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Câte aciuni de constatare a nulitii hotrârilor de consiliu local sau judeean, introduse în
baza art. 47 din Legea 215/2001 a administraiei publice locale, ai judecat, în cursul anului
2005 i, evideniat separat, în anul 2006?
Copii de pe hotrârile judectoreti emise în cazurile de la punctul 1 din prezenta cerere.
Câte din hotrârile judectoreti de la punctul 1 au fost atacate cu recurs.
Câte aciuni de constatare a nulitii actelor administrative emise de primari sau viceprimari,
introduse în baza art. 78 din Legea 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea
transparenei […] prevenirea i sancionarea corupiei, ai judecat, în cursul anului 2005 i,
evideniat separat, în anul 2006?
Copii de pe hotrârile judectoreti emise în cazurile de la punctul 4 din prezenta cerere.
Câte din hotrârile judectoreti de la punctul 4 au fost atacate cu recurs.

Dorim ca informaiile solicitate s ne fie furnizate în scris la adresa ..................................

V mulumesc pentru solicitudine,
..................................
Colaborator proiect
Centrul de Resurse Juridice
Str. Arcului nr.19, sector 2 Bucureti
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d) Formular monitorizare pentru ministrul delegat pentru control
Ministrul delegat pentru controlul implementarii programelor cu finantare internationala si urmarirea
aplicarii acquis-ului comunitar
Direcia Relaii cu Publicul
Adresa
Data

Stimate domnule / Stimat doamn Director
Subscrisa Centrul de Resurse Juridice, cu sediul în str. Arcului nr.19, sector 2, Bucureti, în
cadrul proiectului “Dezvoltarea i aplicarea mecanismelor de monitorizare a instituiilor anticorupie”,
finanat de Uniunea European prin programul Phare Societatea Civil 2003, numrul 2003/005551.01.05/04/16, culege o serie de date de la instituiile cu atribuii în prevenirea i combaterea
conflictelor de interese. În temeiul Legii 544/2001 privind accesul liber la informaii de interes public
v rugm s ne comunicai urmtoarele:
1.

2.
3.

4.

Câte sesizri privind cazuri de înclcare de ctre prefeci i subprefeci a dispoziilor art. 72
din Legea nr. 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei […]
prevenirea i sancionarea corupiei ai înregistrat în anul 2005, conform art. 7, lit. a din
Decizia 379/2005 privind organizarea i funcionarea cancelariei primului-ministru? Copii de
pe sesizrile primite i înregistrate în anul 2005.
Ce msuri ai dispus pentru fiecare sesizare primit în parte? Copii de pe documentele
În câte cazuri ai atacat în instana de contencios administrativ actele administrative emise
sau actele juridice încheiate ori dispoziiile emise de ctre prefeci i subprefeci cu
înclcarea obligaiilor prevzute la art. 72, alin. 1 din Legea 161/2003 privind unele msuri
pentru asigurarea transparenei […] prevenirea i sancionarea corupiei, în anul 2005?
Copii de pe hotrârile judectoreti definitive i irevocabile emise ca urmare a aciunilor
comunicate la punctul 5 din prezenta cerere.

Dorim ca informaiile solicitate s ne fie furnizate în scris la adresa ..................................

V mulumesc pentru solicitudine,
..................................
Colaborator proiect
Centrul de Resurse Juridice
Str. Arcului nr.19, sector 2 Bucureti

68

INSTRUMENTE DE MONITORIZARE A INSTITUŢIILOR ANTICORUPŢIE

e) Formular monitorizare Instituia Prefectului
Instituia Prefectului jud. ..................................
Direcia Relaii cu Publicul
Adresa
Data

Stimate domnule / Stimat doamn Director

Subscrisa Centrul de Resurse Juridice, cu sediul în str. Arcului nr.19, sector 2, Bucureti, în
cadrul proiectului “Dezvoltarea i aplicarea mecanismelor de monitorizare a instituiilor anticorupie”,
finanat de Uniunea European prin programul Phare Societatea Civil 2003, numrul 2003/005551.01.05/04/16, culege o serie de date de la instituiile cu atribuii în prevenirea i combaterea
conflictelor de interese. În temeiul Legii 544/2001 privind accesul liber la informaii de interes public
v rugm s ne comunicai urmtoarele:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

În câte cazuri, în urma controlului legalitii actelor juridice încheiate sau emise de primarii
i viceprimarii din judeul dvs., ai constatat c aleii locali au înclcat dispoziiile art. 76,
al.1 din Legea 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei […]
prevenirea i sancionarea corupiei, în anul 2005 i, evideniat separat, în anul 2006?
Ce msuri ai dispus în cazurile de la punctul 1 din prezenta cerere, pentru fiecare caz în
parte, conform art. 76, al. 3 din Legea 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea
transparenei […] prevenirea i sancionarea corupiei?
Câte sesizri ai înregistrat, în anul 2005 i, evideniat separat, în anul 2006, conform art.
76, al. 4 din Legea 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei […]
prevenirea i sancionarea corupiei? Copii de pe sesizrile primite i înregistrate în anul
2005 i, evideniat separat, în anul 2006.
Ce msuri ai dispus pentru fiecare sesizare primit în parte, conform art. 76, al. 3 din
Legea 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei […] prevenirea i
sancionarea corupiei?
În câte cazuri ai atacat în instana de contencios administrativ actele administrative emise
sau actele juridice încheiate ori dispoziiile emise cu înclcarea obligaiilor prevzute la art.
76, alin. 1 din Legea 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei […]
prevenirea i sancionarea corupiei, în anul 2005 i, evideniat separat, în anul 2006?
Copii de pe hotrârile judectoreti definitive i irevocabile emise ca urmare a aciunilor
comunicate la punctul 5 din prezenta cerere.
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7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

În câte cazuri funcionarii publici din cadrul instituiei dvs. s-au abinut de la rezolvarea unei
cereri, luarea unei decizii sau participarea la luarea unei decizii datorit existenei unui
conflict de interese, aa cum prevede art. 79, al. 2 din Legea nr.161/2003 privind unele
msuri pentru asigurarea transparenei [...] prevenirea i sancionarea corupiei, în anul
2005 i, evideniat separat, în anul 2006?
În câte cazuri funcionarii publici care s-au abinut l-au informat în scris pe eful ierarhic
direct i în câte cazuri informarea a fost doar verbal, în anul 2005 i, evideniat separat, în
anul 2006? Copii de pe informrile scrise adresate.
Ce msuri au fost luate de ctre eful ierarhic în cazurile prevzute la punctul 7, pentru
fiecare caz în parte? Copii de pe documentele emise prin care se dispun msuri pentru
evitarea respectivului conflict de interese.
Câte situaii de înclcare a dispoziiilor art. 79, al. 2 din Legea nr.161/2003 v-au fost
semnalate în anul 2005 i, evideniat separat, în anul 2006?
Cine a sesizat înclcarea dispoziiilor art. 79, al. 2 din Legea nr.161/2003, pentru fiecare
caz în parte?
Ce soluii au fost dispunse în fiecare caz semnalat de înclcare a dispoziiilor art. 79, al. 2
din Legea nr.161/2003. Copii de pe soluiile dispuse.
Copii de pe propunerile comisiei de disciplin în cazurile de înclcri ale 79, al. 2 din Legea
nr.161/2003, conform HG 1210/2003 privind organizarea i funcionarea comisiilor de
disciplina i a comisiilor paritare din cadrul autoritilor i instituiilor publice.

Dorim ca informaiile solicitate s ne fie furnizate în scris la adresa ..................................

V mulumesc pentru solicitudine,
..................................
Colaborator proiect
Centrul de Resurse Juridice
Str. Arcului nr.19, sector 2 Bucureti
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f)

Formular monitorizare primrii

Primria ..................................
Direcia Relaii cu Publicul
Adresa
Data
Stimate domnule / Stimat doamn Director
Subscrisa Centrul de Resurse Juridice, cu sediul în str. Arcului nr.19, sector 2, Bucureti, în
cadrul proiectului “Dezvoltarea i aplicarea mecanismelor de monitorizare a instituiilor anticorupie”,
finanat de Uniunea European prin programul Phare Societatea Civil 2003, numrul 2003/005551.01.05/04/16, culege o serie de date de la instituiile cu atribuii în prevenirea i combaterea
conflictelor de interese. În temeiul Legii 544/2001 privind accesul liber la informaii de interes public
v rugm s ne comunicai urmtoarele:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

În câte cazuri funcionarii publici din cadrul instituiei dvs. s-au abinut de de la rezolvarea
unei cereri, luarea unei decizii sau participarea la luarea unei decizii datorit existenei unui
conflict de interese, aa cum prevede art. 79, al. 2 din Legea nr.161/2003 privind unele
msuri pentru asigurarea transparenei [...] prevenirea i sancionarea corupiei, în anul
2005 i, evideniat separat, în anul 2006?
În câte cazuri funcionarii publici care s-au abinut l-au informat în scris pe eful ierarhic
direct i în câte cazuri informarea a fost doar verbal, în anul 2005 i, evideniat separat, în
anul 2006? Copii de pe informrile scrise adresate.
Ce msuri au fost luate de ctre eful ierarhic în cazurile prevzute la punctul 1, pentru
fiecare caz în parte? Copii dup documentele emise prin care se dispun msuri pentru
evitarea respectivului conflict de interese.
Câte situaii de înclcare a dispoziiilor art. 79, al. 2 din Legea nr.161/2003 au fost
semnalate în anul 2005 i, evideniat separat, în anul 2006?
Cine a sesizat înclcarea dispoziiilor art. 79, al. 2 din Legea nr.161/2003, pentru fiecare
caz în parte?
Ce soluii au fost dispunse în fiecare caz semnalat de înclcare a dispoziiilor art. 79, al. 2
din Legea nr.161/2003. Copii de pe soluiile dispuse.
Copii de pe propunerile comisiei de disciplin în cazurile de înclcri ale 79, al. 2 din Legea
nr.161/2003, conform HG 1210/2003 privind organizarea i funcionarea comisiilor de
disciplina i a comisiilor paritare din cadrul autoritilor i instituiilor publice.

Dorim ca informaiile solicitate s ne fie furnizate în scris la adresa ..................................
V mulumesc pentru solicitudine,
..................................
Colaborator proiect
Centrul de Resurse Juridice
Str. Arcului nr.19, sector 2 Bucureti
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g) Ghid de interviu privind conflictele de interese - DGFP
Ghid de interviu – DGFP [……………………..]
Data interviului [……………..]
Nume persona intervievat [……………………………………………………………]
Funcia persoanei intervievate [Director General DGFP ……………………………]
Nume intervievator [……………………………………………………………]
Data solicitrii audienei [.......................]. Se recomanda ca itemii ghidului s fie pui în prealabil la
dispoziia intervievatului, eventual în cuprinsul cererii de audien.
Introducere
1.

Prezentarea persoanei responsabile cu monitorizarea, prezentarea obiectivelor
monitorizrii i a proiectului.

2.

Dac utilizai un reportofon cerei permisiunea de înregistrare. Dac notai rspunsurile
interocutorului, cerei permisiunea de a nota ideile sale. Accentuai c acest interviu nu are
drept scop evaluarea activitii sale i c nu exist rspunsuri corecte sau greite.

Întrebri
3.

Care considerai c este rolul dvs. în prevenirea i combaterea conflictelor de interese?
Credei c ar mai trebui s se implice cineva (alte instituii) în prevenirea i combaterea
conflictelor de interese în cadrul instituiei dvs?

4.

Care este mecanismul prin care sunt soluionate conflictele de interese în instituia dvs? Cu
ce probleme v confruntai?

5.

Considerai c reglementrile existente în privina prevenirii i combaterii conflictelor de
interese sunt acoperitoare? Ce ar trebui schimbat?

6.

Considerai c funcionarii sunt complet informai în privina reglementrilor conflictelor de
interese? Ce aciuni de informare credei c ar trebui realizate?

7.

Cum interpretai datele privind conflictele de interese la nivelul instituiei dvs? [Dac avei
neclariti în privina datelor, acum este momentul s punei întrebri pentru a v
lmuri!!!!!]

8.

Au fost sanciunile pe care le-ai aplicat în cazuri de conflicte de interese atacate în
instant?

9.

Alte întrebri pe care le considerai relevante pentru judeul dvs.?

Final
Îi mulumii interlocutorului.
Nu uitai s urmrii!!!!
10. Modul în care suntei tratai. Dac pare a avea suspiciuni. Dac pune întrebri despre
scopul proiectului, despre CRJ, despre dvs.
11. Deschiderea fa de subiect.
12. Preocuparea fa de subiect (interesat-dezinteresat).
Toate rspunsurile la întrebri i datele culese în timpul interviului se trimit sub forma raportului Int.1.
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h) Ghid de interviu privind conflictele de interese - instituia prefectului
Ghid de interviu – Instituia Prefectului jud. [……………………..]
Data interviului [……………..]
Nume persona intervievat [……………………………………………………………]
Funcia persoanei intervievate [..................................... ……………………………]
Nume intervievator [……………………………………………………………]
Data solicitrii audienei [.......................]. Se recomanda ca itemii ghidului s fie pui în prealabil la
dispoziia intervievatului, eventual în cuprinsul cererii de audien.
Introducere
1.
2.

Prezentarea persoanei responsabile cu monitorizarea, prezentarea obiectivelor
monitorizrii i a proiectului.
Dac utilizai un reportofon cerei permisiunea de înregistrare. Dac notai rspunsurile
interocutorului, cerei permisiunea de a nota ideile sale. Accentuai c acest interviu nu are
drept scop evaluarea activitii sale i c nu exist rspunsuri corecte sau greite.

Întrebri
3.

Care considerai c este rolul dvs. în prevenirea i combaterea conflictelor de interese la
nivelul primarilor i viceprimarilor din jude? Credei c ar mai trebui s se implice cineva
(alte instituii) în prevenirea i combaterea conflictelor de interese ale primarilor din judeul
dvs.? Cu ce probleme v confruntai în identificarea conflcitelor de interese la nivelul
primarilor si viceprimarilor din judeul dvs.? De ce pârghii ai mai avea nevoie pentru a
combate eficient conflictele de interese la nivelul primarilor i viceprimarilor din judeul dvs?
4. Credei c o instituie la nivel central care s combat conflictele de interese este o soluie
potrivit sau aceast atribuie ar trebuie s rmân în continuare instituiei prefectului?
5. Considerai c reglementrile existente în privina prevenirii i combaterii conflictelor de
interese sunt acoperitoare (atât la nivelul primarilor i viceprimarilor cât i la nivelul
funcionarilor publici)? Ce ar trebui schimbat?
6. Care este mecanismul prin care sunt soluionate conflictele de interese ale funcionarilor
publici din instituia dvs? Cu ce probleme v confruntai?
7. Considerai c funcionarii sunt complet informai în privina reglementrilor conflictelor de
interese? Ce aciuni de informare credei c ar trebui realizate?
8. Cum interpretai datele privind conflictele de interese la nivelul instituiei dvs? [Dac avei
neclariti în privina datelor, acum este momentul s punei întrebri pentru a v
lmuri!!!!!]
9. Au fost sanciunile pe care le-ai aplicat funcioanrilor publici în cazuri de conflicte de
interese atacate în instant?
10. Alte întrebri pe care le considerai relevante pentru judeul dvs.?
Final
Îi mulumii interlocutorului.
Nu uitai s urmrii!!!!
11. Modul în care suntei tratai. Dac pare a avea suspiciuni. Dac pune întrebri despre
scopul proiectului, despre CRJ, despre dvs.
12. Deschiderea fa de subiect.
13. Preocuparea fa de subiect (interesat-dezinteresat).
Toate rspunsurile la întrebri i datele culese în timpul interviului se trimit sub forma raportului Int.1.
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i)

Formular raport interviuri
RAPORT INTERVIU CONFLICTE DE INTERESE (INT.1)

Nume persoan responsabil
[…………………………………………………….]
Jude
[.........................................................................]
Data redactrii raportului
[.........................................................................]
Instituia public monitorizat [.........................................................................]
Nume persoan intervievat [.........................................................................]
Funcie persoan intervievat [.........................................................................]
Data interviului

[.........................................................................]

1. Activiti premergtoare interviului
- Descriei paii pe care i-ai fcut pentru a stabili interviul cu conductorul instituiei publice. Ce
probleme ai întâmpinat?
- Întrebrile din cadrul ghidului au ajuns, în prealabil, la conductorul instituiei publice. Dac
rspunsul este da, cum? Dac rspunsul este nu, de ce?
- Cât de deschii i gata s ajute au fost funcionarii cu care ai interacionat pentru stabilirea
interviului?
- Alte informaii care ar putea fi de interes pentru proiect
2. Atitudinea conductorului la debutul i pe timpul monitorizrii
- Care a fost locul de desfurare al interviului?
- Au fost probleme, dup ce data interviului a fost stabilit? Amânri? Trimiterea altor persoane
în locul conductorului instituiei?
- Cum ai fost primit de conductorul instituiei?
- Cât de suspicios a fost conductorul instituiei publice. Ce întrebri a formulat privind persoana
dvs, scopul proiectului, CRJ?
- Cât de deschis i interesat era fa de problematica conflictelor de interese?
- Cât de voluntar era în oferirea de informaii? (ddea detalii în plus sau se rezuma s rspund
sec la întrebri?)
- Aveai impresia c încerca s ascund anumite lucruri sau era sincer?
- Alte informaii care ar putea fi de interes pentru proiect
3. Întrebri suplimentare fa de cele din ghid
- ce întrebri suplimentare ai formulat fa de cele din ghid?
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4.
5.

Rspunsurile interocutorului la problemele ridicate
Observaiile dvs.

j)

Formular pentru înregistrarea unui caz de conflict de interese
RAPORT CAZ CONFLICTE DE INTERESE (INT.2)

Nume persoan responsabil
Jude
Data redactrii cazului

[…………………………………………………….]
[.........................................................................]
[.........................................................................]

Publicaia în care a aprut articolul4
[.........................................................................]
Data în care a aprut articolul i pagina [.........................................................................]
1. Sumarul cazului
- Descriei cât mai clar situaia de conflict de interese. Nu copiai coninutul articolului!!!
- Care este interesul public i care este interesul privat?
- Ce acte sau aciuni a fcut respectivul ales local, funcionar public?
2. Cadrul legal
- Ce legi si ce articole sunt aplicabile în cazul de fa?
3. Propuneri de rezolvare
- ce instituii sunt competente s rezolve acest caz? În baza cror acte normative?
- propunei textul sesizrii
Alte comentarii

4

Copia articolului trebuie s însoeasc acest raport.
75

INSTRUMENTE DE MONITORIZARE A INSTITUŢIILOR ANTICORUPŢIE

Anexa 4 - Forumlare monitorizare incompatibiliti
a) Formular monitorizare incompatibiliti DGFP
Direcia General a Finanelor Publice jud. ..................................
Direcia Relaii cu Publicul
Adresa
Data
Stimate domnule / Stimat doamn Director

Subscrisa Centrul de Resurse Juridice, cu sediul în str. Arcului nr.19, sector 2, Bucureti, în
cadrul proiectului “Dezvoltarea i aplicarea mecanismelor de monitorizare a instituiilor anticorupie”,
finanat de Uniunea European prin programul Phare Societatea Civil 2003, numrul 2003/005551.01.05/04/16, culege o serie de date de la instituiile cu atribuii în prevenirea i combaterea
incompatibilitilor. În temeiul Legii 544/2001 privind accesul liber la informaii de interes public v
rugm s ne comunicai urmtoarele:
1.

2.
3.
4.

Câte situaii de înclcare a dispoziiilor art. 94 i art. 95 din Legea nr.161/2003 de ctre
funcionarii publici din subordine v-au fost semnalate în anul 2005 i, evideniat separat, în
anul 2006?
Cine a sesizat înclcarea dispoziiilor art. 94 i art. 95 din Legea nr.161/2003 de ctre
funcionarii publici, pentru fiecare caz în parte?
Ce soluii au fost dispunse în fiecare caz semnalat de înclcare a dispoziiilor art. 94 i 95
din Legea nr.161/2003. Copii de pe soluiile dispuse.
Copii de pe propunerile comisiei de disciplin în cazurile de înclcri ale art. 94 i art. 95
din Legea nr.161/2003, conform HG 1210/2003 privind organizarea i funcionarea
comisiilor de disciplina i a comisiilor paritare din cadrul autoritilor i instituiilor publice.

Dorim ca informaiile solicitate s ne fie furnizate în scris la adresa ..................................

V mulumesc pentru solicitudine,
..................................
Colaborator proiect
Centrul de Resurse Juridice
Str. Arcului nr.19, sector 2 Bucureti
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b) Formular monitorizare incompatibiliti Prefect
Instituia Prefectului jud. ..................................
Direcia Relaii cu Publicul
Adresa
Data
Stimate domnule / Stimat doamn Director
Subscrisa Centrul de Resurse Juridice, cu sediul în str. Arcului nr.19, sector 2, Bucureti, în
cadrul proiectului “Dezvoltarea i aplicarea mecanismelor de monitorizare a instituiilor anticorupie”,
finanat de Uniunea European prin programul Phare Societatea Civil 2003, numrul 2003/005551.01.05/04/16, culege o serie de date de la instituiile cu atribuii în prevenirea i combaterea
incompatibilitatilor. În temeiul Legii 544/2001 privind accesul liber la informaii de interes public v
rugm s ne comunicai urmtoarele:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Câte sesizri ai primit de la secretarii unitilor administrativ teritoriale în temeiul art. 91, al.
4 din Legea nr. 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei […]
prevenirea i sancionarea corupiei, în anul 2005 i, evideniat separat, în anul 2006?
Ce msuri ai dispus în cazurile de la punctul 1 din prezenta cerere, pentru fiecare caz în
parte?
În câte cazuri ordinele emise de dvs. au fost atacate în instan, conform art. 91, alin. 5 din
Legea nr. 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei […] prevenirea i
sancionarea corupiei.
Copii de pe hotrârile judectoreti definitive i irevocabile emise ca urmare a aciunilor
comunicate la punctul 3 din prezenta cerere.
Câte situaii de înclcare a dispoziiilor art. 94 i art. 95 din Legea nr.161/2003 de ctre
funcionarii publici din subordine v-au fost semnalate în anul 2005 i, evideniat separat, în
anul 2006?
Cine a sesizat înclcarea dispoziiilor art. 94 i art. 95 din Legea nr.161/2003 de ctre
funcionarii publici, pentru fiecare caz în parte?
Ce soluii au fost dispunse în fiecare caz semnalat de înclcare a dispoziiilor art. 94 i 95
din Legea nr.161/2003. Copii de pe soluiile dispuse.
Copii de pe propunerile comisiei de disciplin în cazurile de înclcri ale art. 94 i art. 95
din Legea nr.161/2003, conform HG 1210/2003 privind organizarea i funcionarea
comisiilor de disciplina i a comisiilor paritare din cadrul autoritilor i instituiilor publice.

Dorim ca informaiile solicitate s ne fie furnizate în scris la adresa ..................................
V mulumesc pentru solicitudine,
..................................
Colaborator proiect
Centrul de Resurse Juridice
Str. Arcului nr.19, sector 2 Bucureti
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c) Ghid de interviu privind incompatibilitile – DGFP
Ghid de interviu – DGFP [……………………..]
Data interviului [……………..]
Nume persona intervievat [……………………………………………………………]
Funcia persoanei intervievate [Director General DGFP ……………………………]
Nume intervievator [……………………………………………………………]
Data solicitrii audienei [.......................]. Se recomanda ca itemii ghidului s fie pui în prealabil la
dispoziia intervievatului, eventual în cuprinsul cererii de audien.
Introducere
1. Prezentarea persoanei responsabile cu monitorizarea, prezentarea obiectivelor
monitorizrii i a proiectului.
2. Dac utilizai un reportofon cerei permisiunea de înregistrare. Dac notai rspunsurile
interocutorului, cerei permisiunea de a nota ideile sale. Accentuai c acest interviu nu are
drept scop evaluarea activitii sale i c nu exist rspunsuri corecte sau greite.
Întrebri
3. Care considerai c este rolul dvs. în prevenirea i combaterea incompatibilitatilor
funcionarilor publici din instituia dvs.? Credei c ar mai trebui s se implice cineva (alte
instituii) în prevenirea i combaterea incompatibilitilor în cadrul instituiei dvs?
4. Care este mecanismul prin care sunt soluionate incompatibilitile în instituia dvs? Cu ce
probleme v confruntai? De ce pârghii ai mai avea nevoie pentru a combate eficient
incompatibilitile la nivelul funcionarilor publici din instituia dvs.?
5. Ce msuri active de prevenire i combatere a incompatibilitilor ai întreprins în anul 2005,
dar în anul 2006?
6. Credei c o instituie la nivel central care s combat incompatibilitile este o soluie
potrivit sau aceast atribuie ar trebuie s rmân în continuare conductorului instituiei?
7. Considerai c reglementrile existente în privina prevenirii i combaterii conflictelor de
interese sunt acoperitoare? sunt exagerate? De ce? Ce ar trebui schimbat?
8. Considerai c funcionarii sunt complet informai în privina reglementrilor conflictelor de
interese? Ce aciuni de informare credei c ar trebui realizate?
9. Cum interpretai datele privind conflictele de interese la nivelul instituiei dvs? [Dac avei
neclariti în privina datelor, acum este momentul s punei întrebri pentru a v
lmuri!!!!!]
10. Au fost sanciunile pe care le-ai aplicat în cazuri de conflicte de interese atacate în
instant?
11. Alte întrebri pe care le considerai relevante pentru judeul dvs.?
Final
Îi mulumii interlocutorului.
Nu uitai s urmrii!!!!
12. Modul în care suntei tratai. Dac pare a avea suspiciuni. Dac pune întrebri despre
scopul proiectului, despre CRJ, despre dvs.
13. Deschiderea fa de subiect.
14. Preocuparea fa de subiect (interesat-dezinteresat).
Toate rspunsurile la întrebri i datele culese în timpul interviului se trimit sub forma raportului Int.1.
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d) Ghid de interviu privind incompatibilitile – prefect
Ghid de interviu – Instituia Prefectului jud. [……………………..]
Data interviului [……………..]
Nume persona intervievat [……………………………………………………………]
Funcia persoanei intervievate [..................................... ……………………………]
Nume intervievator [……………………………………………………………]
Data solicitrii audienei [.......................]. Se recomanda ca itemii ghidului s fie pui în prealabil la
dispoziia intervievatului, eventual în cuprinsul cererii de audien.
Introducere
1.

Prezentarea persoanei responsabile cu monitorizarea, prezentarea obiectivelor
monitorizrii i a proiectului.

2.

Dac utilizai un reportofon cerei permisiunea de înregistrare. Dac notai rspunsurile
interocutorului, cerei permisiunea de a nota ideile sale. Accentuai c acest interviu nu are
drept scop evaluarea activitii sale i c nu exist rspunsuri corecte sau greite.

Întrebri
3.

Care considerai c este rolul dvs. în prevenirea i combaterea incompatibilitatilor aleilor
locali (primari, viceprimari, consilieri judeeni, consilieri locali) din jude dar i a funcionarilor
publici din instituia dvs.?

4.

Dac v gandii la prevederile statutului aleilor locali (L 393/2004, art. 9 alin. 3) dar i la
prevederile Legii nr. 161/2003, art.91, alin.4, cine credei c are atribuii în privina
combaterii incompatibilitilor consilierilor locali i consilierilor judeeni – prefectul sau
consiliul local/judeean? Ambele articole sunt în vigoare.

5.

Cu ce probleme v confruntai în identificarea incompatibilitilor la nivelul aleilor locali
(primarilor, viceprimarilor, consilierilor) din judeul dvs. dar i la nivelul funcionarilor publici
din instituia dvs.? De ce pârghii ai mai avea nevoie pentru a combate eficient
incompatibilitile la nivelul aleilor locali din judeul dvs dar i la nivelul funcionarilor publici
din instituia dvs.?

6.

Ce msuri active de prevenire i combatere a incompatibilitilor ai întreprins în anul 2005,
dar în anul 2006 (atât în privina aleilor locali cât i în privina funcionarilor publici)? Cum
colaborai cu secretarii unitilor administrativ teritoriale care ar trebui s v ajute în
combaterea incompatibilitilor aleilor locali? Credei c secretarii se implic activ, cunosc
legislaia, atrag atenia aleilor locali cu privire la prevederile legale privind
incompatibilitile?
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7.

Credei c o instituie la nivel central care s combat incompatibilitile este o soluie
potrivit sau aceast atribuie ar trebuie s rmân în continuare instituiei prefectului?

8.

Considerai c reglementrile existente în privina prevenirii i combaterii incompatibilitilor
sunt acoperitoare, sunt exagerate (atât la nivelul alesilor locali consilierilor cât i la nivelul
funcionarilor publici)? De ce? Ce ar trebui schimbat?

9.

Care este mecanismul prin care sunt soluionate incompatibilitile funcionarilor publici din
instituia dvs? Cu ce probleme v confruntai?

10. Considerai c funcionarii publici din cadrul instituiei dvs. sunt complet informai în privina
reglementrii incompatibilitilor? Ce aciuni de informare credei c ar trebui realizate?
11. Cum interpretai datele privind incompatibilitile la nivelul instituiei dvs? [Dac avei
neclariti în privina datelor, acum este momentul s punei întrebri pentru a v
lmuri!!!!!]
12. Au fost sanciunile pe care le-ai aplicat funcioanarilor publici în cazuri de incompatibiliti
atacate în instant?
13. Alte întrebri pe care le considerai relevante pentru judeul dvs.?
Final
Îi mulumii interlocutorului.
Nu uitai s urmrii!!!!
14. Modul în care suntei tratai. Dac pare a avea suspiciuni. Dac pune întrebri despre
scopul proiectului, despre CRJ, despre dvs.
15. Deschiderea fa de subiect.
16. Preocuparea fa de subiect (interesat-dezinteresat).
Toate rspunsurile la întrebri i datele culese în timpul interviului se trimit sub forma raportului Int.1.
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e) Formular pentru înregistrarea unui caz de incompatibilitate
RAPORT CAZ INCOMPATIBILITATI (INT.3)
Nume persoan responsabil
Jude
Data redactrii cazului

[…………………………………………………….]
[.........................................................................]
[.........................................................................]

Publicaia în care a aprut articolul5
[.........................................................................]
Data în care a aprut articolul i pagina [.........................................................................]
1.

Sumarul cazului

-

Descriei cât mai clar situaia de incompatibilitate. Nu copiai coninutul articolului!!!

-

Care este funcia public i care este funcia incompatibil?

-

Ce acte sau aciuni a fcut respectivul ales local, funcionar public?
2.

-

Cadrul legal

Ce legi si ce articole sunt aplicabile în cazul de fa?
3.

Propuneri de rezolvare

-

ce instituii sunt competente s rezolve acest caz? În baza cror acte normative?

-

propunei textul sesizrii
Alte comentarii

5

Copia articolului trebuie s însoeasc acest raport.
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