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1. Introducere
1.1. Scopul și obiectivele proiectului
Proiectul „LINC - creșterea capacității administrației publice centrale în prevenirea și
identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilități și averi nejustificate”1
implementat de Agenția Națională de Integritate (ANI) în parteneriat cu Transparency
International Romania I Asociația Română pentru Transparență își propune îmbunătățirea
activității de identificare, sancționare și de prevenire a cazurilor de incompatibilități,
conflicte de interese și averi nejustificate la nivelul autorităților administrației publice
centrale și a Parlamentului, prin implementarea sistematică a activităților aflate în
responsabilitatea directă a ANI din Strategia Națională Anticorupție 2016-2020.
Proiectul este cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional
Capacitate Administrativă, fiind încadrat în acest program în Axa prioritară 2.
Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.2.
Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.
Proiectul a fost finanțat ca urmare a unei cereri de proiecte având ca scop sprijinirea
autorităților și instituțiilor publice centrale în implementarea unor măsuri din Strategia
Națională Anticorupție 2016-2020.
Obiectivele specifice ale proiectului LINC sunt:
-

Creșterea rolului consilierilor de etică și a corpurilor de control din administrația
publică în domeniul prevenirii și identificării incidentelor de integritate, prin
dezvoltarea și adoptarea unor proceduri specifice pentru aceștia pe parcursul
proiectului și creșterea corelativă a capacității Agenției Naționale de Integritate.

-

Dezvoltarea cunoștințelor personalului cu rol în prevenirea și combaterea încălcării
legislației privind integritatea la nivelul administrației publice centrale, prin
formarea a 205 persoane pe parcursul proiectului.

-

Intensificarea dialogului privind rolul Parlamentului în domeniul promovării
integrității și formularea unor propuneri de măsuri în acest sens pe parcursul
proiectului.

-

Creșterea eficienței ANI în realizarea activităților proprii pentru aplicarea unitară a
normelor, mecanismelor și procedurilor în materie de etică și integritate în
autoritățile și instituțiile publice, prin creșterea capacității în rândul a 40 de
inspectori pe parcursul proiectului.

Rezultate preconizate ale proiectului sunt:

1

-

Proceduri unitare la nivelul consilierilor de etică și al corpurilor de control din
administrația publică cu privire la cooperarea cu ANI și identificarea indiciilor de
conflicte de interese, incompatibilități și avere nejustificată, elaborate și
adoptate.

-

Îmbunătățirea cunoștințelor privind integritatea ale personalului cu atribuții de
monitorizare și control de la nivelul autorităților administrației publice centrale.

cod MySMIS: 118824 / cod proiect: SIPOCA451.
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-

Rolul Parlamentului cu privire la conflictele de interese și incompatibilitățile clarificat în acord cu recomandarea Grupului de State împotriva Corupției (GRECO)
din cadrul Consiliului Europei.

-

Capacitate crescută și grad de eficiență ridicat în activitatea Agenției Naționale de
Integritate.

1.2. Scopul și obiectivele activității de elaborare a analizei
comparative a reglementărilor la nivel statelor membre UE cu
privire la conflictele de interese și incompatibilitățile
aplicabile membrilor Parlamentului și candidaților la alegerile
parlamentare
Obiectivul specific nr. 3 al proiectului LINC este intensificarea dialogului privind rolul
Parlamentului în domeniul promovării integrității şi formularea unor propuneri de măsuri
în acest sens pe parcursul proiectului.
Obiectivul proiectului este aferent:
-

acțiunii 3, aferentă obiectivului specific 5.2. al SNA 2016-2020: „Adoptarea de
măsuri pentru (i) a clarifica implicaţiile pentru membrii Parlamentului ale
prevederilor existente în materia conflictelor de interese, indiferent dacă un astfel
de conflict poate fi evidențiat şi de către declaraţiile de avere şi de interese şi (ii)
a extinde definiţia dincolo de interesele financiare personale şi (iii) a introduce o
cerinţă de dezvăluire ad-hoc atunci când un conflict între anumite interese private
ale unui membru al Parlamentului poate apărea în raport cu o chestiune aflată în
lucru în procedurile parlamentare – în plen sau în comisii – sau în altă activitate
legată de mandatul acestuia (recomandare GRECO runda a IV-a - paragraful 29)”;

-

acțiunii 4, aferentă obiectivului specific 5.2. al SNA 2016-2020: „(i) Realizarea unei
evaluări adecvate a regulilor privind incompatibilităţile, mai ales a coerenţei şi
asigurării respectării acestora în practică, pentru a identifica raţiunile lipsei
percepute de eficienţă şi operarea schimbărilor necesare; (ii) identificarea
modalităţilor pentru a accelera şi asigura respectarea hotărârilor judecătoreşti în
materia incompatibilităţilor (recomandare GRECO runda a IV-a - paragraful 39)”.

Activitatea proiectului caută să pună în aplicare acțiunile SNA 2016-2020 prin identificarea
unor soluții considerate bune practici în alte state UE, pentru a asigura ulterior elaborarea
unei propuneri de măsuri pe baza analizei reglementărilor la nivelul statelor membre UE
cu privire la conflictele de interese şi incompatibilitățile aplicabile membrilor
Parlamentului şi candidaților la alegerile parlamentare. Plecând de la rezultatele
cercetării privind reglementările la nivelul statelor membre UE cu privire la conflictele de
interese şi incompatibilitățile aplicabile membrilor Parlamentului şi candidaților la
alegerile parlamentare, va fi elaborată o propunere de măsuri pe baza analizei
reglementărilor la nivelul statelor membre UE cu privire la conflictele de interese şi
incompatibilitățile aplicabile membrilor Parlamentului şi candidaților la alegerile
parlamentare.
Documentul elaborat în cadrul proiectului va cuprinde recomandări de măsuri pentru:
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(i) a clarifica implicaţiile pentru membrii Parlamentului ale prevederilor existente în
materia conflictelor de interese, indiferent dacă un astfel de conflict poate fi evidențiat şi
de declaraţiile de avere şi de interese;
(ii) a extinde definiţia dincolo de interesele financiare personale;
(iii) a introduce o cerinţă de dezvăluire ad-hoc, atunci când un conflict între anumite
interese private ale unui membru al Parlamentului poate apărea în raport cu o chestiune
aflată în lucru în procedurile parlamentare – în plen sau în comisii – sau în altă activitate
legată de mandatul acestuia;
(iv) asigurarea respectării normelor în materie de integritate în organizarea proceselor
electorale pentru alegerile parlamentare.
Vor fi avute în vedere în dezvoltarea propunerii de măsuri:
- nevoile identificate în România de analizele GRECO;
- bunele practici la nivel internațional, pe baza cercetării realizate;
- modul în care bunele practici pot fi preluate şi implementate în România, dat fiind
contextul identificat prin studiu.
Proiectul LINC contribuie în mod direct și substanțial la realizarea obiectivului specific 2.2
al POCA, respectiv „Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și
instituțiilor publice” deoarece include obiective, activități și rezultate care urmăresc
creșterea integrității în cadrul unei autorități publice fundamentale pentru stat:
Parlamentul, prin propunerea de soluții pentru întărirea integrității acestuia.

1.3. Metodologie
Activitatea de documentare şi elaborare a raportului de cercetare privind reglementările
la nivelul statelor membre UE cu privire la conflictele de interese şi incompatibilitățile
aplicabile membrilor Parlamentului şi candidaților la alegerile parlamentare a presupus
următorii pași:
1. Identificarea cazurilor pentru analiza comparativă;
2. Realizarea de studii de caz naționale;
3. Realizarea cercetării pentru cazul românesc;
4. Realizarea analizei comparative;
5. Organizarea unui panel de experți în România pentru validarea constatărilor,
concluziilor preliminare şi recomandărilor rezultate din analiza realizată şi
includerea rezultatelor panelului de experți în analiză.

1.3.1.

Identificarea cazurilor pentru analiza comparativă

Identificarea cazurilor pentru analiza comparativă s-a realizat prin parcurgerea
următoarelor etape:
a. Scrisoare către instituțiile partenere ANI (membre Network for Integrity –
Rețeaua pentru Integritate) și către chapterele Transparency International
din Europa;
b. Analiza rapoartelor internaționale privind rolul Parlamentelor în promovarea
integrității
și
reglementările
privind
conflictele
de
interese
și
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incompatibilitățile
electorale;

aplicabile

membrilor

parlamentului

și

în

procesele

c. Identificarea unor cazuri naționale de la nivel european de bună practică sau
cu valoare comparativă (lecții învățate) ce necesită analiză în profunzime, pe
baza analizei propunerilor venite de la toți experții responsabili.

1.3.2.

Realizarea de studii de caz naționale

Studiile de caz naționale s-au realizat prin parcurgerea următoarelor etape:
a. Documentarea privind reglementările naționale în cazurile studiate;
b. Identificarea literaturii de specialitate și a statisticilor (dacă există) privind
modul de implementare a reglementărilor naționale;
c. Analiza legislativă și cercetarea de birou a literaturii de specialitate:
Analiza documentelor (bazată pe selecția unor documente în urma cercetării de birou)
reprezintă un instrument metodologic de colectare a datelor. Aceasta constă în analiza
detaliată a surselor de date secundare și constituie baza oricărui studiu științific. Analiza
documentelor stă la baza oricărei metode sociologice folosite în orice cercetare,
incluzând evaluarea de față. În absența acestei cercetări a documentelor relevante nu pot
fi dezvoltate adecvat niciuna dintre celelalte instrumente de cercetare.
d. Redactarea studiilor de caz, răspunzând următoarelor întrebări:
i.

Care sunt reglementările privind integritatea membrilor Parlamentului?

ii.

Care sunt obligațiile de integritate și declarative ale membrilor
Parlamentului?

iii.

Care este impactul reglementărilor privind integritatea membrilor
Parlamentului în practică, cu referire la evaluări de țară și cazuri
identificate?

iv.

Care sunt reglementările privind integritatea proceselor electorale?

v.

Care sunt obligațiile de integritate și declarative ale candidaților la
alegerile parlamentare?

vi.

Care este impactul reglementărilor privind integritatea proceselor
electorale în practică? Evaluări de țară și cazuri identificate.

Ipoteza principală a studiilor de caz este aceea că un grad mai mare de transparență și
un număr mai mare de obligații de declarare a intereselor în sarcina membrilor
Parlamentului și a candidaților, cu condiția ca obligațiile să fie clare, vor genera un
impact mai mare la nivelul îmbunătățirii nivelului integrității politice.
Studiul de caz este metoda cea mai potrivită atunci când dorim o investigare completă şi
în profunzime a unui subiect, dar şi a contextului în care acesta se desfăşoară, întrucât
această metodă contribuie la lărgirea cunoștințelor noastre cu privire la indivizi, grupuri,
organizații, societate, politică și alte fenomene înrudite. De asemenea, aceasta
contribuie la înțelegerea unor fenomene complexe și permite identificarea de
caracteristici multiple și diverse ale evenimentelor din viața reală. Este metoda cea mai
potrivită atunci când dorim o investigație completă și în profunzime, întrucât presupune

7

un nivel de detaliu ridicat. Această caracteristică contribuie la furnizarea unei imagini de
cele mai multe ori mai reală în comparație cu rezultatele altor instrumente, în special
când lipsesc date minime pentru aplicarea acestora.

1.3.3.

Realizarea cercetării pentru cazul românesc

Realizarea cercetării pentru cazul românesc a parcurs următoarele etape:
a. Identificarea reglementărilor românești în domeniul integrității membrilor
Parlamentului;
b. Dezvoltarea unei baze de date cu părțile interesate relevante pentru
domeniul analizei;
c. Organizarea unui focus grup cu participarea reprezentanților societății
civile, pentru a asigura înțelegerea corectă a reglementărilor analizate şi
validarea concluziilor;
d. Distribuirea de chestionare către părțile interesate relevante pentru
domeniul analizei, pentru a asigura înțelegerea corectă a reglementărilor
analizate, respectiv reprezentanți ai societății civile și membrii ai
Parlamentului;
e. Redactarea analizei legislative naționale pentru România.

1.3.4.

Realizarea analizei comparative

Pe baza studiilor de caz și a analizei legislative naționale pentru România a fost
redactată o analiză comparativă, incluzând:
a. Analiza comparativă a legislației;
b. Analiza comparativă de tip benchmark a legislației și efectelor acesteia;
c. Analiza multicriterială de tip spider pentru o mai bună vizualizare a analizei
comparative.

1.3.5.

Panelul de experți

La finalul activității a fost organizat un panel de experți în România pentru validarea
constatărilor, concluziilor preliminare şi recomandărilor rezultate din analiza realizată
şi includerea rezultatelor panelului de experți în analiză.
Panelul de experţi este un grup de lucru, format din specialişti cu o vastă experiență în
domeniul de intervenţie evaluat, care se formează în special pentru evaluare şi care se
poate întruni de mai multe ori.
Scopul și avantajele utilizării acestei metode este de:
-

a obţine rapid şi cu costuri reduse o opinie avizată cu privire la fenomenul evaluat;

-

a importa alte experienţe relevante din domeniu în procesul curent de evaluare.
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2. Integritatea membrilor Parlamentului și a candidaților la
alegerile parlamentare. Problema de fond și opinia
publică
2.1. Constatări și recomandări internaționale
Creșterea încrederii în instituțiile democratice tradiționale2, asociată cu complexitatea
societății moderne și cu mai multe scandaluri care implică comportamente neetice și
uneori penale ale deținătorilor de funcții politice, a forțat democrațiile contemporane să
adopte o varietate de mecanisme de responsabilitate pentru a asigura faptul că
reprezentanții aleși și demnitarii numiți acționează în interes public.3
Mecanismele de integritate aplicabile demnitarilor politici aleși au dobândit o importanță
deosebită, întrucât în acest context „factorii de decizie" sunt, de asemenea, „cei care
respectă deciziile"4. Cu alte cuvinte, membrii Parlamentului reglementează adesea în
domenii sensibile, cum ar fi stabilirea incompatibilităților și interdicțiilor aplicabile
deputaților și senatorilor, salariile și fondurile aflate la dispoziția lor sau regimul
beneficiilor oferite de terți. Extinderea reglementării eticii și a integrității a făcut
obiectul multor dezbateri la nivel național în zeci de țări, dar și la nivel internațional, cu
implicarea organizațiilor interguvernamentale, cum ar fi Organizația pentru Cooperare și
Dezvoltare Economică (OECD), Consiliul Europei (CoE) - care efectuează studii și emite
recomandări în acest sens, dar și Uniunea Europeană (UE). Între timp, diversitatea în
creștere a reglementărilor de integritate5 arată că diferite țări democratice aleg
mecanisme de reglementare specifice pentru a-și dezvolta și reglementa regimul
conflictelor de interese și al incompatibilităților.
Importanța sporită a eticii parlamentare ca arie țintă de reglementare a devenit vizibilă
odată cu apariția unor cerințe noi privind transparența, registrelor de declarații și odată
cu crearea unor noi „birocrații etice", instituții administrative cu atribuții în domeniul
integrității, care să aplice astfel de reglementări. Aceste evoluții nu evidențiază doar o
complexitate tot mai mare a reglementărilor referitoare la Parlament, ci indică o anumită
suspiciune față de demnitarii aleși sau numiți, care (cel puțin parțial) reglementează ei
înșiși, inclusiv zonele sensibile cum ar fi stabilirea salariilor și fondurilor la dispoziția
parlamentarilor (sumele forfetare) sau alte reguli de acces la buget și utilizarea
cheltuielilor, subvențiile pentru campaniile electorale și reglementarea finanțării lor sau
fondurilor pentru partidele politice6. Astfel, pot fi avute în vedere obligații pozitive sau
2

Dalton RJ (2004) Democratic Challenges, Democratic Choices: The Erosion of Political Support in Advanced
Industrial Democracies. OUP, Oxford; Rosanvallon P (2008) Counter‐Democracy: Politics in an Age of Distrust.
CUP, Cambridge, UK.
3
Olsen JP (2017) Democratic Accountability, Political Order and Change. Exploring Accountability Processes in
An Era of European Transformation. OUP, Oxford.
4
Streeck W, Thelen K (2005) Introduction: Institutional Change in Advanced Political Economies. In: Streeck
W, Thelen K (eds) Beyond Continuity: Institutional Change in Advanced Political Economies, pp. 1–39. OUP,
Oxford.
5
Rose-Ackerman S. (2014), Corruption and Conflict of Interest in Auby,B., Breen, E. and Perroud, T. (2014),
Corruption and Conflict of Interest, Edward Elgar, London; Demmke C, Henökl T (2007) Managing Conflicts of
Interest ‐ Ethic Rules and Standards in the Member States and the European Institutions. EIPASCOPE 2007(3),
35–41.
6
C. Demmke, M. Bovens, T. Henökl, K. van Lierop T. Moilanen, G. Pikker, A. Salminen (2007), Regulating
Conflicts of Interest for Holders of Public Office in the European Union. A Comparative Study of the Rules and
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negative implementate în diferite țări europene pentru a crește integritatea membrilor
Parlamentului.
Exemple de obligații pozitive pentru membrii Parlamentului7:
•

obligația de a evita conflictele de interese, de exemplu prin abținerea de la luarea
anumitor decizii sau în anumite situații;

•

obligația de a declara interese financiare și nefinanciare înainte de preluarea
mandatului și oricând acest lucru poate fi necesar, în special de câte ori apare o
schimbare a acestor interese;

•

promovarea și respectarea unor norme transparente privind finanțarea partidelor
politice și a campaniilor electorale;

•

promulgarea unor norme clare și transparente privind lobby-ul.

Exemple de obligații negative pentru membrii Parlamentului 8:
•

interzicerea sau limitarea acceptării cadourilor și a altor avantaje, în nume
personal sau în numele unei alte persoane sau al unui grup politic;

•

interzicerea divulgării informațiilor confidențiale sau nepublice care au fost
împărtășite membrilor Parlamentului în contextul atribuțiilor lor;

•

limitarea sau interzicerea unor mandate duble în sectoarele public și privat, care
ar putea conduce la conflicte de interese: instituirea unui regim al
incompatibilităților care să prevină apariția unor conflicte de interese.

Referitor la prevenirea corupției, raportul GRECO, runda a patra de evaluare (2015),
remarcă faptul că „România are nevoie în prezent să facă eforturi hotărâte pentru a
dezvolta un sistem de prevenire mai robust şi mai eficient, care să vizeze situaţiile
problematice chiar înainte ca acestea să se transforme în conduite penale. România are
tendinţa de a adopta şi a cumula numeroase reguli şi acte normative referitoare la
integritate şi prevenirea corupţiei, care sunt deseori incoerente sau redundante, dar nu
vizează neapărat diversele elemente dezirabile de politică în materie.”9
Mai mult decât atât, Parlamentul pare să fie un punct nevralgic al politicilor privind
prevenirea corupției. „În ceea ce priveşte membrii Parlamentului, România se află într-un
stadiu incipient de implementare a unor asemenea politici preventive. Acestea încep cu
procesul legislativ, care trebuie să devină mai transparent şi să limiteze utilizarea
procedurilor de urgenţă. […] Nu există încă un cod de conduită, iar regulile existente în
materia cadourilor şi conflictelor de interese nu produc consecinţele dorite de
restricționare în aceste domenii […]. Din raţiuni similare, regulile existente cu privire la
incompatibilităţi nu sunt eficiente în practică, şi chiar şi atunci când sunt pronunţate
hotărâri judecătoreşti, s-a afirmat că acestea uneori nu sunt respectate. Există de
asemenea domenii care nu sunt supuse nici unei garanţii sau limitări: de exemplu relaţiile
cu terţii, inclusiv lobby-işti, care pot încerca să influenţeze activitatea legislativă, sau

Standards of Professional Ethics for the Holders of Public Office in the EU-27 and EU Institutions, European
Institute of Public Administration, p. 35.
7
European Parliament, OPPD, 2011, Parliamentary Ethics. A Question of Trust, p. 10
8
Ibidem.
9
GRECO, 2015, Raportul aferent rundei a IV-a de evaluare. România, p. 4.
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oportunităţile de angajare după terminarea mandatului care provin, de exemplu, din
mediul de afaceri.”10
Pe de altă parte, sistemul de declarare a averilor și intereselor și controlul acestora
realizat de ANI este apreciat pozitiv de GRECO în toate rapoartele sale.

2.2. Opinia publică din România cu privire la integritatea publică în
general și cea a membrilor Parlamentului în special
Trei sferturi dintre români consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită din
cauza corupției, iar 85% dintre români consideră că instituția publică unde fenomenul
este cel mai răspândit este Parlamentul, conform unui sondaj privind „Percepțiile și
atitudinile populației privind conflictul de interese", realizat la inițiativa Agenției
Naționale de Integritate (ANI) și Institutului pentru Politici Publice în 201711. Totodată,
sondajul arată că 78% dintre români consideră conflictul de interese, oricum ar fi
definit acesta,că este un act de corupție, iar 86% dintre respondenți susțin că nu ar
vota pentru un primar cercetat pentru conflict de interese. 50% dintre respondenți se
declară interesați sau foarte interesați de problema conflictului de interese, în timp ce
17% nu sunt deloc interesați de acest subiect. Cu toate acestea, doar 6% spun că sunt
foarte bine informați, iar 33% bine informați despre problema conflictului de interese.
Dacă ar cunoaște un caz de conflict de interese, 53% dintre respondenți susțin că ar
comunica despre el persoanei sau instituției abilitate. Dintre aceștia, 48% s-ar adresa ANI
sau DNA și tot 48% s-ar adresa conducerii instituției. Cei care declară că nu ar sesiza
nimănui cazul un conflict de interese cunoscut, 32% spun că nu ar face acest lucru pentru
că nu ar ajuta la nimic, 31% pentru că acest lucru le-ar crea probleme și 22% pentru că nu
este responsabilitatea lor.

10

Ibidem
ANI și IPP, 2017, Percepțiile și atitudinile populației privind conflictul de interese la nivel central și local, în
România, disponibil la http://www.ipp.ro/perceptiici/. Sondajul de opinie a fost realizat față în față, între 10
și 24 martie 2017, pe un eșantion de 1.085 de subiecți de 18 ani și peste și a fost implementat prin Programul
de Cooperare Elveţiano-Român.
11
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3. Bune practici din statele membre UE în ceea ce privește
integritatea membrilor Parlamentului și a candidaților
3.1. Belgia
3.1.1.

Normele de integritate ale membrilor Parlamentului

În anul 2013, atât Senatul cât și Camera Deputaților federal belgiană au adoptat Coduri de
Conduită, sub forma unor anexe la regulamentele de lucrări ale fiecăreia dintre camerele
respective. Conținutul codurilor deontologice este similar în ambele coduri și cuprinde:
principiile generale privind buna conduită (de exemplu, integritatea, onestitatea,
obiectivitatea); acordând prioritate interesului public față de interese private, chiar și
atunci când acestea sunt legitime. Codurile introduc reguli privind conflictele de interese;
reguli privind beneficiile și cadouri; interzic furnizarea informațiilor care nu sunt publice,
către orice actor extern camerei parlamentare respective; limitează intervenția în
favoarea persoanelor, inclusiv în legătură cu locurile de muncă și în absența respectării
procedurilor administrative; introduce reguli privind contactul dintre parlamentari și
public, făcând orice astfel de contact transparent și prin urmare transparentizând
activitatea de lobby. Membrii fiecărei camere nu pot folosi titlul sau prerogativele lor în
alte scopuri decât cele legate de exercitarea mandatului lor. Ele nu pot apărea, nici în
exercitarea funcției lor, nici în afara acesteia, ca persoane care asigură medierea unor
interese de orice natură.
Conflictul de interese
Conform Codurilor de Conduită menționate (articolul 5), există un conflict de interese
atunci când un membru al camerei respective are un interes personal care ar putea
influența în mod nejustificat îndeplinirea sarcinilor sale ca membru al Parlamentului. Nu
există un conflict de interese atunci când membrul obține un avantaj pur și simplu din
apartenența la populația generală sau la o categorie largă de cetățeni, inclusiv categorii
profesionale. În plus, se subliniază faptul că ceea ce se consideră interese particulare sau
personale este extins și la membrii familiei deputatului sau senatorului și că trebuie
acordată o atenție deosebită beneficiilor pe care le-ar putea avea soțul / soția sau
partenerul și copiii lor. Codurile nu precizează şi nu enumeră ceea ce poate fi considerat o
situație de conflict de interese, dar cere parlamentarilor să se abțină să genereze astfel
de situații și îi obligă să declare o situație înainte de orice intervenție scrisă sau orală,
înainte de a participa la un vot în plen sau într-o comisie, în orice chestiune legată de un
astfel de interes.
Gestiunea internă a Parlamentului belgian este responsabilitatea unor parlamentari, care
conduc serviciile administrative. Acești parlamentari, numiți chestori, sunt supuși
anumitor măsuri de precauție suplimentare legate de conflictele de interese ca urmare a
normelor specifice privind achizițiile publice de care sunt responsabili.
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Incompatibilități și interdicții12
Parlamentul nu controlează în mod sistematic posibilele incompatibilități care ar putea fi
aplicabile membrilor săi. Totuși, la începutul mandatului, membrilor nou-aleși le sunt
aduse la cunoștință cele mai importante incompatibilități. Depinde de deputați să verifice
dacă respectă aceste reguli și, dacă nu, să determine care sunt funcțiile la care vor
renunța.
Membrii ambelor camere nu pot fi simultan:
-

membrii unui Parlament regional;

-

personal, de conducere sau execuție, într-un minister federal, inclusiv ministru
(deși, în cazul în care persoana își încetează funcția în executiv, poate reveni în
Parlament);

-

funcționar public și nu poate deține o funcție judiciară (un funcționar public ales în
Parlamentul federal poate totuși să se suspende din funcția publică și nu este
obligat să demisioneze din funcția publică);

-

membru al adunărilor regionale sau comunitare, cu excepția celor 21 de senatori
comunitari, numiți de/și din partea parlamentelor comunitare; de asemenea,
parlamentarii federali nu pot face parte dintr-un guvern regional sau comunitar.

-

membrii ai Parlamentului European.

Nu există nicio incompatibilitate între calitatea de membru al Parlamentului și un mandat
local, cu excepția senatorilor comunitari care nu pot deveni primari, membrii ai Consiliului
de administrație sau președinți ai unui centru de asistență socială. Un act al Parlamentului
a limitat recent cumularea de funcții elective de către deputați și senatori. Legea
interzice membrilor Parlamentului să dețină mai mult de o funcție publică plătită
suplimentar. Următoarele sunt considerate funcții publice plătite: funcții locale alese,
cum ar fi primarul, aldermanul, președintele unui centru de asistență socială și anumite
mandate ca reprezentanți ai unei entități politice în organizații publice sau private.
Nu există nicio limitare generală în ceea ce privește compatibilitatea dintre calitatea de
membru al Parlamentului federal și activitatea în cadrul unor companii și organisme
private.
Cadouri și protocol
Așa cum este necesar pentru ocupanții oricărei funcții publice și pentru toate partidele
politice care au oficiali aleși la orice nivel în Belgia, membrii Parlamentului federal
belgian trebuie să întocmească o listă anuală a tuturor donațiilor care depășesc 125 de
euro și a surselor acestora. Numai donații ale persoanelor fizice sunt permise. Suma
anuală totală a donațiilor de la o persoană anume pentru același parlamentar nu poate
depăși 500 de euro. Suma totală anuală a donațiilor acordate de un singur donator
diferiților parlamentari, partidelor politice și filialelor sau organizațiilor subsidiare ale
acestora este limitată la 2.000 de euro, dar nu sunt reglementate donații ale persoanelor
fizice străine. Potrivit GRECO, actuala reglementare are multe zone gri, deoarece nu este

12

Belgian Senate: Legal Status of Members of Parliament:
http://www.senate.be/english/federal_parliament_en.html#T.4
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clar pentru parlamentari ce înseamnă o donație și dacă unele cadouri care respectă
protocolul și cutumele în unele situații ar trebui să fie considerat astfel.13
Membrii ambelor camere ale Parlamentului nu pot, direct sau indirect, să solicite sau să
accepte orice avantaj financiar sau material, de orice natură și sub orice formă, decât
simbolic. În cazul în care refuzul unui cadou este susceptibil de a cauza o problemă
diplomatică, spre exemplu, reprezentantul public va transmite acest cadou unei
organizații belgiene de interes public aleasă de el.
Foste locuri de muncă și posibilități de întoarcere în funcție. Pantouflage-ul
În legătură cu cazurile de incompatibilitate, legile care reglementează activitatea
Parlamentului prevăd o restricție privind pantouflage-ul și stabilesc o perioadă de răgaz de
un an pentru ca un deputat să fie numit în posturile salarizate de stat. Excepțiile sunt
pozițiile de ministru, membru al Curții Constituționale, agent diplomatic sau ministru al
unei regiuni.
Nu există reguli privind pantouflage-ul aplicabile pozițiilor din sectorul privat.

3.1.2.

Obligațiile de integritate ale membrilor Parlamentului

O lege din anul 2014 a instituit o Comisie federală de etică pentru a asigura punerea în
aplicare a Codului de conduită atât în camerele parlamentare, cât și în executiv, atât
pentru demnitari, cât și pentru înalții funcționari publici.14 Comisia de etică este compusă
din doisprezece membri, numiți de Camera Deputaților din Parlamentul federal, pentru un
mandat de 5 ani, care poate fi reînnoit o singură dată. Cu toate acestea, Comisia a avut
nevoie de doi ani pentru a fi operațională. Membrii au fost numiți abia în mai 2016, iar
Comisia și-a început activitatea oficial o lună mai târziu.
Comisia are un rol consultativ, cu două responsabilități principale:
-

Să formuleze opinii specifice, în cazul unei solicitări publice, cu privire la o
anumită problemă de etică sau conflicte de interese care privesc membrii
Parlamentului sau Guvernului sau înalții funcționari publici. Toate sesizările sunt
tratate în mod confidențial.

-

Să formuleze avize sau recomandări de natură generală, în ceea ce privește etica
profesională și conflictele de interese, din proprie inițiativă, sau pe baza unei
cereri semnate de cel puțin o treime din membrii Senatului sau pe baza unei cereri
semnate de cel puțin 50 de membri ai Camerei Deputaților.

Destinatarul documentelor întocmite de comisie este Curtea de Conturi.
Declarația de interese
Primele legi care introduc publicarea declarațiilor de interese (referitoare la numiri,
activități și profesii) au fost adoptate în Belgia în 1995, dar nu au fost bine primite de
parlamentari (care respinseseră deja propunerile anterioare de publicare a declarațiilor).
Așa cum s-a afirmat mai sus, într-o situație de conflict de interese, deputații trebuie să
13

GRECO (2014), Fourth Evaluation Round concerning Corruption prevention in respect of members of
parliament, judges and prosecutors: Belgium, Council of Europe, Strasbourg, p. 12
14
Law of 6 January 2014 establishing a Federal Commission on Professional Conduct
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comunice, pe tot parcursul mandatului, autorităților competente faptele și obligațiile care
ar putea interfera cu exercitarea mandatului lor sau ar putea influența exercitarea
mandatului lor și trebuie să facă publică orice interferență neautorizată. Reprezentanții
aleși trebuie să facă publice, înainte și pe parcursul mandatului lor, afilierea, asocierea,
legătura sau apartenența la companii sau organizații în legătură cu care sunt obligați să-și
asume o loialitate care ar putea împiedica exercitarea mandatului lor. Publicarea
declarațiilor de interese în Buletinul oficial a fost amânată timp de 17 ani, deoarece
dezacordul asupra modului de întocmire a unor astfel de declarații a persistat până în anul
2012.
Declarația activelor și a intereselor financiare
Legile din anii 1990 au stabilit și obligația unei declarații asupra averilor, dar aceasta nu
este accesibilă publicului, conform acelorași legi. Declarația trebuie transmisă într-un plic
sigilat Curții de Conturi, iar plicul poate fi deschis numai în cazul unei anchete penale
pentru îmbogățirea (avere) ilicită. Parlamentarii au justificat această dispoziție ca urmare
a recomandărilor autorității belgiene pentru protecția datelor, care a favorizat viața
privată a parlamentarilor și a familiilor acestora. În locul publicării declarațiilor
parlamentarilor, legile din 1995 au impus publicarea unei "liste negre" a deputaților care
nu au depus declarații de interese sau declarații de avere pentru a mobiliza oprobiul
public asupra acestor parlamentari.
În ciuda lipsei de transparență și, într-o oarecare măsură, de eficacitate a obligațiilor
declarative, a durat mulți ani pentru ca aceste obligații să fie puse în aplicare integral,
având în vedere toate îndoielile și preocupările exprimate de parlamentari cu privire la
particularitățile legii și la garanțiile de protecție a datelor cu caracter personal.
Ulterior, la legile din anii 90 au fost adoptate norme de aplicare abia în 2004, iar
publicarea primei "liste negre" a avut loc un an mai târziu, la aproape un deceniu după
adoptarea legii inițiale. În plus, legislația din 2004 a fost modificată pentru a include o
"procedură de rezoluție" care a permis parlamentarilor să facă apel la o comisie
parlamentară împotriva includerii lor în "lista neagră”. De asemenea, a devenit posibilă
rectificarea declarațiilor în diferite etape, inclusiv după ce au fost identificate
neconformități, scăzând cazurile în care necomunicarea ar fi făcută publică.
Declararea cadourilor și a protocolului
Deputații și senatorii trebuie să depună o listă anuală a tuturor cadourilor și donațiilor
înainte de 30 iunie a anului următor și să o prezinte Comisiei cu privire la Cheltuielile și
Conturile Pentru Alegerile Politice. Parlamentarii pot primi o amendă între 26.000 și
100.000 de euro pentru acceptarea unei donații peste pragul permis și pentru
neîntocmirea listei sau depunerea acesteia după expirarea termenului. Listele donațiilor și
donatorilor comunicate fiecăreia dintre camere rămân însă confidențiale.

3.1.3.

Impactul normelor privind integritatea membrilor Parlamentului în
practică. Evaluări de țară și cazuri identificate

Legea din 1995 sancționează nedepunerea declarațiilor de avere și a celor de interese cu
amendă între 600 și 6.000 de euro. De asemenea, precizează că sancțiuni penale sunt
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aplicabile funcționarilor și oficialilor publici în cazul falsificării și utilizării documentelor
falsificate, caz în care pedepsele cu închisoare pot atinge 10 sau 15 ani15. În ceea ce
privește sancțiunile care stau la baza mecanismelor preventive, legea anticorupție din 10
februarie 1999 a introdus sancțiuni penale pentru orice persoană care deține funcții
publice și urmărește realizarea unor interese ilegale utilizând funcția publică.
Pentru parlamentari, reglementările din 2014 privind regulamentul Camerei Deputaților
din Parlamentul federal au introdus sancțiuni politice (excluderea de la proceduri
confidențiale, eventual excluderea de la toate procedurile) și sancțiuni pecuniare
(amenzi) pentru utilizarea necorespunzătoare a informațiilor confidențiale.
Totuși, nu există informații disponibile cu privire la eficacitatea mecanismului de
prevenire și control al integrității parlamentarilor. Cele mai importante informații
furnizate de Curtea de Conturi se regăsesc în lista celor care nu au prezentat declarațiile.
Nu există date disponibile privind aplicarea reală a acestei reguli, respectiv conținutul
declarațiilor, deși cel puțin o persoană a fost sancționată, conform rapoartelor Curții de
Conturi.
Declarațiile privind averile sunt prezentate într-un plic sigilat și sunt deschise numai în
cazul unei investigații penale. Lipsa controlului instituțional, combinată cu lipsa accesului
public la orice date privind declarațiile de avere, înseamnă că astfel de declarații nu sunt
verificate efectiv în practică. Propunerile de publicare a declarațiilor de avere și
recomandările GRECO pentru a spori accesul publicului la informații au fost respinse, pe
baza tradiției parlamentare, de a nu acorda drepturi extinse de acces la informații despre
legislativ, deoarece protecția vieții private are prioritate constituțională.
Ca urmare, niciun parlamentar nu a fost condamnat pentru corupție și pentru activitatea
desfășurată pe perioada mandatelor sale. Conform Raportului anual 2017-2018 al Comisie
federale de etică, parlamentarii nu au solicitat consiliere specifică privind integritatea sau
conflictul de interese, iar comisia a emis doar o recomandare privind relația dintre
parlamentari și reprezentanții grupurilor de interese, solicitând un cadru de
reglementare16.
În 2014, Comisia Europeană, în raportul său anticorupție, a concluzionat că „în sectorul
public din Belgia, inclusiv în poliție și în sistemul judiciar, conflictele de interese și
corupția la nivel politic necesită eforturi permanente” și a solicitat o atenție suplimentară
în „asigurarea respectării regulilor etice, inclusiv a mecanismelor de prevenire a
conflictului de interese, pentru toți funcționarii și oficialii numiți și aleși, la nivel federal,
regional și local. Aceste măsuri includ și introducerea instrumentelor de control intern
pentru a evalua aplicarea cadrului etic.”
Aproape simultan, în cea de-a patra rundă de evaluare, GRECO a emis o evaluare foarte
severă a mecanismelor de integritate aplicabile parlamentarilor belgieni. Experții au
afirmat că „reglementările introduse sunt uneori inutil de complexe sau de aplicabilitate
limitată, în special în ceea ce privește donațiile, cadourile și alte beneficii și suferă de o
lipsă de eficacitate”.17
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3.1.4.

Reglementările privind integritatea proceselor electorale în ceea ce
privește interdicțiile sau limitările la candidatură, bazate pe
incompatibilități, conflictele de interese anterioare și condamnările
penale

Nu există norme specifice privind integritatea procesului electoral în Belgia. Pentru a fi un
candidat la Camera deputaților în cadrul Parlamentului federal, o persoană trebuie să aibă
în ziua alegerilor peste 18 ani, să dețină cetățenia belgiană, să trăiască în Belgia și să nu
fie privat de drepturile sale civile și politice de o condamnare judiciară18.

3.1.5.

Obligațiile de integritate și declarații ale candidaților la alegerile
parlamentare

Nu există obligații declarative specifice asupra candidaților. Este necesar să se prezinte o
declarație de acceptare. Prin această declarație, candidații de pe listă confirmă că
acceptă lista de candidați inclusă în anunțul de prezentare.
În declarația de acceptare, candidații (deținătorii și supleanții) se angajează să respecte
prevederile legale privind limitarea și controlul cheltuielilor electorale și să-și declare
cheltuielile electorale președintelui biroului electoral principal al circumscripției
electorale, în termen de 45 de zile de la alegeri. De asemenea, prin aceeași declarație,
candidații se angajează să declare originea fondurilor și să înregistreze identitatea
persoanelor care au donat peste 125 de euro și a societăților, asociațiilor și persoanelor
juridice care au făcut sponsorizări de peste 125 euro19.

3.2. Bulgaria20
3.2.1.

Normele de integritate ale membrilor Parlamentului

Conflictele de interese sunt reglementate în cazul membrilor Parlamentului bulgar prin
Regulamentul parlamentar și Legea din 2008 privind prevenirea și detectarea conflictelor
de interese (LCI). Normele impun deputaților următoarele obligații:
1) să nu consimtă să exercite îndatoriri în favoarea intereselor private ale oricărei
persoane;
2) să nu se lase legați printr-o dependență financiară sau de altă natură de o
persoană, dacă aceasta ar putea influența exercitarea competențelor lor;
3) să își exercite mandatul fără a căuta sau obține un câștig material sau de altă
natură pentru ei înșiși sau pentru persoane cu care au legături strânse;
4) să dezvăluie interesele private atunci când depun proiecte de lege, fac declarații și
votează în ședință plenară sau în comisii.

18
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LCI definește un „conflict de interese” ca fiind o situație în care un deținător de funcție
publică, inclusiv un deputat, are un interes privat care poate afecta îndeplinirea
imparțială și obiectivă a atribuțiilor sau îndatoririlor sale oficiale. „Interesul privat”
înseamnă orice interes prin care un funcționar public sau orice persoană care are legături
strânse cu acesta obține un beneficiu financiar sau nefinanciar, inclusiv orice obligație
asumată. Interesul privat poate fi atât acela al titularului de funcție, cât și al unei
persoane cu care acesta are legături strânse.
Normele privind incompatibilitățile aplicabile deputaților sunt stabilite în Constituție, în
Regulamentul parlamentar și în LCI. Acestea stipulează că deținerea unui mandat în
Parlament este incompatibilă cu orice post guvernamental și de serviciu public. Pe durata
perioadei mandatului, deputații angajați în instituții guvernamentale sau locale, în
întreprinderi de stat sau municipale sau societăți cu o cotă de stat sau municipală mai
mare de 50% sau alte entități susținute de bugetul național sau local, vor fi suspendați din
funcție. Participarea la organele de conducere colectivă și academice ale unităților de
învățământ superior și la Academia Bulgară de Științe, cu excepția pozițiilor manageriale
individuale, nu se califică drept o incompatibilitate.

3.2.2.

Obligațiile de integritate și de declarare ale membrilor
Parlamentului

Mecanismele care vizează prevenirea conflictelor de interese cuprind:
(i)
(ii)

respectarea regulilor de incompatibilitate;
declararea intereselor private.

În ceea ce privește primul element, în termen de 7 zile de la alegeri, deputații trebuie să
depună o declarație de compatibilitate cu funcția, iar dacă se declară o incompatibilitate,
acesta trebuie eliminat într-o lună prin renunțarea la una dintre poziții.
Pe de altă parte, un deputat trebuie să dezvăluie interese private ad-hoc, adică atunci
când inițiază legi, face declarații sau votează. Dar nu există nicio obligație de a se
retrage din vot.
De asemenea, în termen de 30 de zile de la alegeri și ulterior în termen de 7 zile de la
schimbarea circumstanțelor declarate, deputații trebuie să prezinte o declarație de
interese private, folosind un model anexat al legii. Declarația se referă la participarea, în
orice poziție, trecută și în curs de desfășurare, la activitatea agenților economici, la
activități comerciale sau deținerea funcției de membru al unui organ de conducere sau de
supraveghere al unei entități nonprofit, al unei societăți comerciale sau al unei
cooperative. Declarația acoperă și obligații față de instituții de credit sau instituții
financiare și alte persoane care depășesc 5.000 BGN /2.500 EUR. Declarația trebuie să
includă și contracte semnate de membrul Parlamentului cu orice persoană care desfășoară
activități în domenii legate de deciziile luate în limitele competențelor oficiale ale
parlamentarului sau îndatoriri și interese private ale persoanelor care au legături strânse
cu parlamentarul.
Declarațiile sunt transmise Parlamentului, înregistrate într-un registru și publicate pe siteul Parlamentului, sub rezerva Legii privind protecția datelor cu caracter personal, adică cu
anumite date anonimizate. Pentru nedeclarare se aplică amenzi administrative de până la
10.000 BGN / 5.000 EUR.
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Procedura stabilită pentru soluționarea conflictelor de interese prevede că atunci când
există îndoieli cu privire la calificarea unei situații particulare, un deputat poate solicita
avizul Comisiei pentru prevenirea și constatarea conflictelor de interese.
În comparație cu reglementările din anul 2013, care includeau doar o trimitere la obligația
deputaților de a-și declara interesele private ad-hoc, reglementările adoptate în anul 2014
au făcut un pas important înainte, încorporând un set întreg de cerințe privind prevenirea
și identificarea conflictelor de interese potențiale și efective.
O altă caracteristică pozitivă a fost includerea în articolul 142 din Regulamentul
Parlamentului din 2014 a obligației parlamentarilor de a declara averile în conformitate cu
Legea privind transparența averilor oficialilor publici. În conformitate cu Legea din 2000
privind transparența averilor deținute de înalți oficiali publici (LTA), precum și articolul
142 din Regulamentul Parlamentului, deputații depun declarații de avere incluzând
venituri și cheltuieli în Bulgaria și în străinătate: i) în termen de o lună de la preluarea
funcției; ii) anual până la 30 aprilie (numai în cazul în care se schimbă ceva în declarație
față de anul anterior); și iii) după eliberarea funcției. Informațiile trebuie prezentate și în
legătură cu soțul / soția și copiii aflaţi în întreținere.
Declarațiile se transmit pe hârtie și electronic către Biroul Național de Audit (BNA),
folosind un formular special. Fiind documente publice, sub rezerva protecției datelor cu
caracter personal, în termen de două luni de la termenele limită prevăzute pentru aceste
declarații, ele sunt publicate pe web-ul BNA (register.bulnao.government.bg). De
asemenea, se publică și numele deputaților care nu au îndeplinit obligația de declarare.
Declarațiile se trimit și organelor fiscale pentru verificări și sunt păstrate pentru o
perioadă de zece ani.

3.2.3.

Impactul normelor privind integritatea deputaților în practică.
Evaluări de țară și cazuri identificate

GRECO a constatat însă numeroase deficiențe în asigurarea declarării ad-hoc a conflictelor
de interese și în realizarea abținerilor conform legii bulgare.
Conform GRECO, sistemul de verificare atât a declarațiilor de evitare a
incompatibilităților (regulate) și a conflictelor de interese (ad-hoc), cât și a
declarațiilor de avere are probleme deoarece nu are resursele necesare alocate și nu
se realizează sistematic.

3.3. Franța
3.3.1.

Normele de integritate ale membrilor Parlamentului

Codurile de conduită pentru membrii ambelor camere ale Parlamentului francez datează
de la începutul anilor 2010. Anterior, regulile privind conduita deputaților și a senatorilor
au fost destul de limitate și prezentate într-o lege din anii 1950.21 Codul de conduită din
2011 al Adunării Naționale cuprinde șase articole cu următoarele principii: interes general,
independență, obiectivitate, responsabilitate, integritate, obligații de dezvăluire și
21

http://www2.assemblee-nationale.fr/qui/deontologie -a-l-assemblee-nationale#node_28545
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respectarea codului în sine. După cum se menționează în codul de conduită, consilierul de
etică al Adunării Naționale poate fi sesizat de orice membru care dorește, în cazul său
personal, să îl consulte cu privire la respectarea principiilor stabilite în Codul de conduită.
Solicitările de consultare și consiliere sunt confidențiale și pot fi făcute publice numai de
către deputatul respectiv.22
Principiile care guvernează Senatul sunt demnitatea, independența, integritatea,
prezența, egalitatea. Începând cu anul 2013, Parlamentul francez a adoptat legi
referitoare la transparența vieții publice (o lege organică și o lege ordinară), menite să
combată conflictele de interese și să asigure transparența.
Conflictul de interese
Legea din anul 2017, menită să crească încrederea politică, a modificat o ordonanță din
anul 1958 referitoare la prevenirea și divulgarea conflictului de interese. Legea a stabilit
că atât Adunarea Națională, cât și Senatul, după consultarea propriului organ de etică
parlamentare, stabilesc reguli care să prevină și să pună capăt conflictelor de interese
dintre un interes public și interese private în care parlamentarii pot fi implicați. Mai mult,
legea menționează condițiile în care fiecare deputat sau senator asigură încetarea
imediată sau prevenirea situațiilor de conflict de interese în care se găsește sau se poate
găsi, după consultarea, dacă este cazul, a consilierului de etică parlamentară. În
conformitate cu aceste prevederi, legea a întărit în plus restricțiile privind activitatea de
consiliere juridică (inclusive activitatea specifică profesiei de avocat) desfășurată de
deputați.23 Unele dintre prevederi au intrat în vigoare de la data publicării legii organice,
în 2017; altele vor intra în vigoare la următoarea legislatură.
O decizie din anul 2011 a Biroului Permanent al Adunării Naționale a definit conflictul de
interese ca fiind „o situație de interferență între obligațiile deputatului și un interes
privat care, prin natura și intensitatea sa, poate fi considerată în mod rezonabil ca
influențând sau lăsând impresia că ar influența exercitarea funcțiilor sale parlamentare”.
Acesta este cazul atunci când, de exemplu, un deputat - care este custode al interesului
public - este în situația să deservească interese private legate de situația sa personală, și
anume dacă are o activitate de consultanță într-o întreprindere privată sau dacă deține un
interes financiar într-o corporație. Biroul Permanent al Adunării Naționale este cea mai
înaltă autoritate colegială a Adunării Naționale Franceze și deține diferite puteri, inclusiv
stabilirea unor reguli pentru prevenirea și tratarea conflictelor de interese.24 Aceste reguli
urmează a fi adoptate după consultarea organismului responsabil cu etica parlamentară –
denumit „Déontologue de l'Assemblée nationale”. În plus, legea atribuie Biroului
Permanent sarcina de a asigura respectarea și controlul acestor reguli de conduită
profesională și, la propunerea președintelui și cu acordul a cel puțin unui grup de opoziție,
el numește responsabilul de etică al Adunării Naționale.
Senatul a adoptat, de asemenea, un sistem similar pentru prevenirea și tratarea
conflictelor de interese care se aplică în mod special senatorilor și ia în considerare
principiul autonomiei parlamentare. Acest sistem este însoțit de un sistem de sancțiuni
disciplinare.

22
23
24

Articolul 8 din Codul de conduită al Adunării Naționale
Legea organică numărul 2017-1338 din 15 septembrie 2017
Legea numărul 2013-906 din 11 octombrie 2013.
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Incompatibilități și interdicții
Pe lângă Constituția din anul 1958, care prevede incompatibilitatea dintre mandatul
parlamentar și calitatea de membru al guvernului, mai multe legi, adoptate între 1985 și
2000, au limitat pluralitatea mandatelor reprezentanților aleși (interzicerea cumulării a
două mandate naționale între ele sau unul dintre aceste mandate cu un loc în Parlamentul
European, un mandat național și anumite mandate locale sau teritoriale și, în final, mai
multe mandate teritoriale). În rapoartele anuale pe 2010 și 2011, Agenția Anticorupție
franceză a analizat toate aspectele legate de conflictele de interese și a concluzionat că
posibilitatea de a deține mai multe mandate a fost unul dintre principalii factori care
contribuie la corupție.25 În anul următor, problema interzicerii totale sau parțiale a mai
multor mandate a revenit pe agenda publică, știut fiind faptul că în sistemul constituțional
francez este permisă – iar în anumite situații este obligatorie – cumularea unor mandate
politice reprezentative la nivel local cu mandatele din parlamentul național (mai ales din
Senat).
François Hollande, în timpul campaniei sale la alegerile prezidențiale, a promis să adopte
o lege cu privire la mandatele necumulative. La 22 ianuarie 2014, Adunarea Națională
adopta cele două proiecte de legi referitoare la necumularea mandatelor. Primul proiect
(de lege organică) interzice acumularea de funcții executive locale cu mandatul de
deputat și senator. Al doilea proiect interzice combinarea funcțiilor executive locale cu
mandatul unui reprezentant în Parlamentul European. Incompatibilitățile cu mandatul
ambelor camere sunt enumerate în Codul Electoral.26 Un deputat nu poate:

25
26

-

să fie membru al unei alte adunări sau în Parlamentul European și în funcția de
președinte al Republicii;

-

să exercite mai mult de unul dintre următoarele mandate sau funcții: consilier
regional, membru al consiliului regional (departament), consilier municipal al
Parisului, membru al Adunărilor din Corsica, Guyana sau Martinica, consilier al unei
municipalități cu o populație de peste 3.500 de locuitori (dar este posibil să ocupe
alte funcții elective locale: de exemplu președinte al unui consiliu regional, primar
etc.);

-

să fie membru al Guvernului;

-

să aibă atribuții în Consiliul Constituțional sau în Consiliul Economic, Social și de
Mediu;

-

să fie judecător, procuror, arbitru/mediator, ombudsman, mediator sau membru al
Comisiei pentru Serviciul Judiciar;

-

să exercite funcții publice neelective, dar se poate suspenda din aceste funcții pe
perioada mandatului;

-

să dețină funcții temporare stabilite de Guvern, pentru mai mult de 6 luni;

-

să dețină funcții de conducere în societăți publice, inclusiv să fie membru al
consiliului de administrație sau președinte al unei autorități administrative sau
publice independente;

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000499/0000.pdf, pagina 77.
Capitolul IV: Incompatibilitățile. Codul Electoral
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-

să dețină funcții manageriale în anumite companii private sau întreprinderi care se
bucură de avantaje acordate de stat sau de alte autorități publice (de exemplu,
garanții la rata dobânzii), societăți cu scopuri exclusiv financiare sau fonduri
investiții, companii care lucrează în principal pentru sau sub supravegherea statului
sau entități publică și societăți care desfășoară activități imobiliare.

Întreprinderile de presă ale căror editori beneficiază de imunitate parlamentară trebuie să
numească un alt membru al personalului ca co-editor (pentru a împiedica un organ de
presă să utilizeze imunitatea editorului pentru a evita urmărirea penală în cazurile de
infracțiuni de presă). Același lucru se aplică și instituțiilor media care utilizează mijloace
electronice (site-uri web) (conform secțiunii 6, Legea privind libertatea presei din 29 iulie
1881).
In cazul în care parlamentarii sunt avocați, li se interzice să fie implicați în cauze
împotriva statului, a întreprinderilor naționale sau a autorităților sau instituțiilor publice.
Pe de altă parte, un parlamentar poate cumula această funcție cu cea de consilier
municipal, consilier regional, consilier general (sau departamental) sau membru al unui
EPCI (instituție publică a cooperare intercomunală).
Dacă se constată că un deputat se află într-o situație de incompatibilitate, are 30 de zile
să renunțe la una dintre funcții. În ciuda restricțiilor de mai sus și a unei dezbateri
îndelungate și în curs de desfășurare privind acumularea de funcții, deputaților francezi li
se mai permite să dețină două funcții publice la nivel local. Acumularea de funcții ridică
preocupări legate de suprapunerea mandatelor, conflictele de interese și absenteismul din
Parlament sau adunările (consiliile) locale. În plus, în cazul unui deputat care deține și o
funcție politică electivă locală, el poate deține în practică mai mult de o duzină de
funcții, având în vedere că, de exemplu, un primar face automat parte din consiliul de
administrație al unor societăți de interese local (de exemplu de utilități).
Incompatibilitățile sunt gestionate prin aplicarea diferitelor tipuri de proceduri. În unele
cazuri, regulile privind incompatibilitatea se aplică automat. Atunci când
incompatibilitățile privesc activități private și funcții publice neelective (determinate pe
baza declarațiilor parlamentatului), în cazul în care Biroul Permanent al Adunării sau al
Senatului consideră că există îndoieli cu privire la compatibilitatea activităților declarate
cu mandatul parlamentar sau în cazul unei sesizări pe această temă, Consiliul
Constituțional va lua decizia finală, la sesizarea Biroului Permanent a Camerei în cauză, a
ministrului justiției sau a parlamentarului în cauză.
Textul definește modalitățile de aplicare a proceduri privind incompatibilitățile:
„membrul care se află într-unul dintre cazurile de incompatibilitate (...) este obligat să
pună capăt acestei incompatibilități prin renunțarea la mandate sau demisia din funcția
aleasă de el, cel mai târziu în cea de-a treizecea zi de la data publicării rezultatelor
alegerilor care l-au făcut incompatibil (...). În cazul în care nu a avut loc o opțiune în
termenul acordat, mandatul parlamentar sau poziția dobândită la cea mai apropiată dată
sunt anulate automat”.
Cadouri, donații și alte beneficii
La codul de conduită menționat mai sus, normele relevante privind cadouri și ospitalitatea
fac parte din reformele introduse în anii 2010 și 2012. Acestea sunt bazate, în cea mai
mare parte, pe sarcini declarative, mai degrabă decât pe interdicții sau praguri.
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Amendamente legislative mai recente au stabilit interdicția de a accepta cadouri și
beneficii de peste 150 de euro de către senatori.
Foste locuri de muncă și posibilități de recuperare a funcției
Situațiile de pantouflage sunt supravegheate în conformitate cu reguli stricte. Astfel,
în conformitate cu articolul 423-13 din Codul penal francez, privind câștigurile ilegale
prin conflicte de interese, se pedepsește cu închisoare de doi ani și / sau amenzi
compensatorii de până la 30.000 de euro, persoana care este acuzată că a părăsit
serviciul civil sau serviciul public pentru a-și asuma o poziție în sectorul privat într-o
industrie asupra căreia au exercitat anterior o influență în calitate de funcționar
public, inclusiv:
-

responsabilitatea pentru supravegherea industriei private;

-

responsabilitatea de a aproba contracte de orice fel sau de a verifica astfel de
contracte private;

-

responsabilitatea de a propune și de a media contracte dintre sectorul public și
sectorul privat.

Interdicția se aplică și înainte de trecerea a trei ani de la data încheierii unui rol de
serviciu public.
Reglementarea penală pentru pantouflage nu se aplică, însă, membrilor Adunării Naționale
sau Senatului.

3.3.2.

Obligațiile de integritate și de declarare ale deputaților

În Franța, obligațiile declarative ale deputaților și verificarea acestor declarații se
realizează pe baza a două logici diferite. Există Înalta Autoritate pentru Transparența
Vieții Publice (HATVP), care este o autoritate administrativă independentă creată de legea
din 2013 privind transparența vieții publice, înlocuind Comisia cu privire la transparența
financiară a vieții politice. HATVP este responsabilă pentru primirea, controlul (împreună
cu administrația fiscală) și publicarea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese
ale anumitor oficiali și funcționari publici: membri ai guvernului. De asemenea, poate fi
consultată de către aceiași oficiali și funcționari publici cu privire la chestiunile de etică și
conflicte de interese legate de exercitarea funcției lor și face recomandări la cererea
prim-ministrului sau din proprie inițiativă. Mecanismele preventive sunt monitorizate de
comisarul pentru standarde etice al Adunării Naționale, care face parte din Parlamentul
francez și, prin urmare, nu se califică drept independent.
Declarația de interese
În anul 2012, doar două state europene, Franța şi Slovenia, nu făcea publice declarațiile
de interese ale parlamentarilor. În Franţa, Legea din 2013 pentru Transparența vieții
publice a pus capăt acestui decalaj prin publicarea declarațiilor de interese.
Începând cu anul 2014, membrii ambelor camere ale Parlamentului francez sunt obligați să
prezinte HATVP și Președintelui camerei din care fac parte o declarație de interese pe
care parlamentarul le deține și activități profesionale (cu sau fără remunerație). Această
declarație cuprinde zece secțiuni care menționează activitățile prezente, dar și cele
exercitate în ultimii cinci ani, inclusiv componența consiliilor de administrație ale
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organismelor private sau publice, activitățile de consultanță, investițiile directe în
capitalul corporativ, activitățile voluntare sau neremunerate și activitățile curente
exercitate de soț sau partener.
Aceste declarații sunt disponibile publicului imediat după depunerea lor, pe site-ul
fiecărei camere parlamentare. Unele informații, inclusiv identitatea terților, adresele
private și locația proprietății nu sunt divulgate.
În plus, Senatul a publicat un ghid de bune practici, și anume:
-

Declarația orală a intereselor: În interesul transparenței, membrii Senatului
pot, în cadrul unei dezbateri în comisie, să facă o declarație orală a intereselor
pe care le dețin în legătură cu subiectul dezbaterii. Această declarație orală
este menționată în procesul-verbal al reuniunii.

-

Exercitarea funcției de raportor: un membru al Senatului susceptibil de a fi numit
raportor al unui text legislativ sau al unei comisii de anchetă, sau pentru o misiune
de cercetare sau control, evaluează dacă interesele private pe care le deține l-ar
putea pune într-o situație de conflict de interese. El poate renunța la această
funcție dacă consideră că acceptarea sa prezintă un astfel de risc în ceea ce
privește etica.

-

Publicarea audierilor și a contactelor raportorului: raportorul trebuie să-și
informeze colegii cu privire la toate opiniile adunate în cadrul raportului său și să
facă publică lista completă a persoanelor care au fost audiate. Această listă ar
trebui să indice, de asemenea, persoanele audiate de raportor, precum și, dacă
este cazul, contactele informale pe care raportorul le consideră utile pentru
includerea pe această listă.

Legea menită să crească încrederea politică, aprobată în anul 2017, prevede înființarea de
registre publice, atât la Senat cât și la Adunarea Națională, destinate înregistrării
cazurilor în care parlamentarii au considerat că nu ar trebui să participe la procedurile
parlamentare din cauza unui conflict de interese. Registrele ar trebui să fie publicate în
format electronic, într-un standard deschis și ușor de reutilizat și exploatat de un sistem
automat de procesare, îndeplinind astfel obiectivul de transparență urmărit de noile
măsuri. Crearea acestor registre presupune modificarea regulamentului fiecărei camera
parlamentare. Domeniul de aplicare al acestor noi registre este larg, deoarece acoperă
toate lucrările Parlamentului, inclusiv sesiunile publice și activitatea comisiilor. Abținerile
se aplică atât deliberărilor, cât și voturilor. Publicarea abținerilor se face „ex post facto”,
adică după dezbaterile parlamentare. Potrivit informațiilor furnizate GRECO de către
autoritățile franceze, acest proces ar fi trebuit încheiat până la 1 octombrie 2018, când
noua sesiune ordinară a început.27 Cu toate acestea, începând cu data de 15 noiembrie a
anului 2018, numai registrul privind membrii guvernului a fost operațional și disponibil
online.28

27

GRECO (2018), Fourth Evaluation Round concerning Corruption prevention in respect of members of
parliament, judges and prosecutors: Second Compliance Report France, Council of Europe, Strasbourg, p. 11.
28
Data.Gouv.Fr (2018), Registre de prevention des conflits d’interests. Available at :
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/registre-de-prevention-des-conflits-d-interets/ [consulted on the 15th
November 2018]
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Declarația cu privire la averi și interese financiare
Începând cu 2014, membrii ambelor camere ale Parlamentului francez sunt obligați să
depună la HATVP, o declarație privind averile care acoperă 10 secțiuni separate,
incluzând: bunuri mobile și imobile, conturi și alte valori imobiliare și participațiuni
financiare, „alte bunuri" și pasive; „bunuri mobile și imobile și conturi străine". Activele
deținute în mod colectiv sau în proprietate comună trebuie, de asemenea, să fie
declarate.
Declarația trebuie depusă în termen de două luni de la preluarea mandatului, iar orice
modificare a situației trebuie raportată în același termen. Odată aleși, parlamentarii sunt,
de asemenea, supuși unei examinări a situației lor fiscale. O a doua declarație este
solicitată și la sfârșitul mandatului, împreună cu un rezumat al veniturilor obţinute.
După verificarea de către HATVP pe o perioadă maximă de trei luni, declarațiile de avere
rămân semi-confidențiale. Documentele pot fi accesate „in situ” la autoritățile
specificate, exclusiv de către alegătorii din circumscripția reprezentantului ales, iar
divulgarea informațiilor relevante este supusă unei amenzi de 45.000 de euro29.
Declarația de cadouri, donații și alte beneficii
Senatorii trebuie să declare în decursul unei perioade de 30 de zile toate cadourile și
beneficiile de până la 150 de euro. Primirea oricăror beneficii sau cadouri peste
această valoare este strict interzisă. Printr-o decizie a Biroului Permanent, Senatul
publică invitații la călătorii finanțate de terți, în valoare de peste 150 de euro.
Codul de conduită al Adunării Naționale stabilește că deputații trebuie să declare
responsabilului de etică al Adunării Naționale:30
-

orice donație, beneficii sau invitație la un eveniment sportiv, cultural sau de
altă natură de care au beneficiat pe perioada exercitării mandatului lor și care
are o valoare pe care o estimează mai mare de 150 de euro;

-

orice acceptare a unei invitații de călătorie de la o persoană juridică sau fizică,
și anume grupuri de interese. Declarația făcută înainte de călătorie trebuie să
fie însoțită de elemente care să precizeze programul călătoriei și metodele sale
de finanțare.

Totuși, aceste declarații nu sunt accesibile publicului prin intermediul vreunui registru.

3.3.3.

Impactul normelor privind integritatea deputaților în practică.
Evaluări de țară și cazuri identificate

Mai multe scandaluri care au implicat parlamentari sau membri ai guvernului au condus la
reforme privind etica și transparența funcționarilor și instituțiilor politice. În 2013, a ieșit
la iveală afacerea Cahuzac - cazul ministrului de trezorerie care a fost acuzat și mai târziu
condamnat pentru spălare de bani și fraudă fiscal utilizând fonduri publice.31 Campania
prezidențială din 2017 a fost marcată de mai multe cazuri de corupție sau abuz de funcție.
29

Articolul 135 din Codul Electoral
Articolul 7 din Codul de Conduităal Deputaților
31
BBC (2016), France tax case: Jerome Cahuzac, ex-budget minister, jailed for fraud. Available at
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Cel mai răsunător dintre acestea a fost cazul candidatului François Fillon, care a fost
acuzat, împreună cu soția sa, pe care Fillon a angajat-o în calitate de asistent
parlamentar, dar care nu a efectuat niciodată activitatea pe care a fost angajată să o
îndeplinească.32 Diferiți candidați sunt în favoarea unor noi măsuri pentru „moralizarea
vieții politice". Subiectul a devenit o prioritate pentru actualul președinte Emmanuel
Macron.
În raportul anticorupție din 2014, Comisia Europeană a recunoscut eforturile autorităților
franceze de a face față problemelor legate de corupție și integritate în politică prin
introducerea unei agende pentru a trata așa-numita „criză a încrederii”, inclusiv punerea
în aplicare a măsurilor legislative privind conflicte de interes.
Raportul celei de-a patra runde de evaluare a GRECO privind Franța a fost realizat în 2013,
iar primul Raport de conformitate corespunzător, urmând modul în care Franța a abordat
recomandările GRECO, a apărut în 2016. Cel de-al doilea Raport de conformitate al GRECO
referitor la integritate, prevenirea și combaterea corupției în Parlamentul francez a
apărut în 2018. Între raportul general (2013) și ultimul document de conformitate (2018),
multe aspecte ale integrității sistemului francez s-au schimbat. În ceea ce privește
normele și obligațiile privind integritatea, GRECO a elaborat trei recomandări:
a) sistemul de soluționare a conflictelor de interese ale membrilor Adunării
Naționale și ale senatorilor să fie completat cu reguli și orientări cu privire la
momentul în care poate exista o obligație individuală, în funcție de caz, de a
declara un potențial conflict de interese sau de a se abține de la participarea la
activitățile parlamentare;
b) i) să fie revizuite și completate reglementările parlamentare privind cadourile și
alte beneficii pentru a îmbunătăți consecvența declarării acestora și pentru a
prevedea interdicții în principiu privind acoperea unor forme de beneficii,
indiferent de valoarea lor; ii) publicarea declarațiilor privind cadourile (inclusiv
invitații și călătorii), în special în cazurile în care cadouri sau beneficii de o
anumită valoare rămân permise și se supun doar obligativității declarării;
c) GRECO a recomandat ca declarațiile de avere ale membrilor Adunării Naționale și
ale senatorilor să fie ușor accesibile publicului larg.
În cel mai recent raport de conformare, GRECO a concluzionat că primele două
recomandări au fost parțial implementate, dar cea de-a treia nu a fost încă pusă în
aplicare, dat fiind că declarațiile de avere ale parlamentarilor nu sunt ușor accesibile
publicului.

3.3.4.

Reglementările privind integritatea proceselor electorale în ceea ce
privește interdicțiile sau limitările la candidatură bazate pe
incompatibilități, conflictele de interese anterioare și condamnările
penale

Condițiile de bază pentru a fi un candidat parlamentar sunt: cetățenia franceză, vârsta
minimă de 18 ani împliniţi în cazul deputaților și 24 de ani împliniţi pentru senatori (legea
32
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organică din 14 aprilie 2011), de a avea drept de vot și să nu existe niciun caz de
incapacitate prevăzut de lege (pentru a fi eligibil).33 De asemenea, candidaţii nu trebuie
să intre în niciunul dintre cazurile de neeligibilitate prevăzute de codul electoral.
Neeligibilitatea, care împiedică alegerea unei persoane, este legată de:
-

persoană: persoanele plasate sub tutelă, condamnate la privarea de drepturi civile,
falimentul personal, interzicerea administrării sau lichidarea judiciară; aleși
funcționari care nu și-au îndeplinit obligațiile în ceea ce privește conturile de
campanie sau declarația de avere;

-

funcții: deținătorii anumitor funcții nu sunt eligibili. Un deputat care a înlocuit un
membru al Parlamentului numit în Guvern nu poate să candideze direct împotriva
acelei persoane în alegerile viitoare. Niciun deputat sau senator nu se poate
prezenta în calitate de candidat pentru un alt Parlament (de exemplu Parlamentul
European).34

A fost creată o pedeapsă penală complementară obligatorie care constă în interzicerea
dreptului de a fi ales (neeligibilitate) în cazul persoanelor condamnate pentru
infracțiuni electorale. Consiliul Constituțional poate declara neeligibil candidatul care
se face vinovat de practici electorale frauduloase, al căror scop sau efect ar fi să
afecteze integritatea votului. Interdicția se aplică pentru maximum trei ani.
Nelegitimitatea declarată în acest caz se aplică tuturor alegerilor. Atunci când Consiliul
Constituțional a declarat un candidat ales neeligibil, el anulează alegerea sa.35

3.3.5.

Obligațiile de integritate și declarații ale candidaților la alegerile
parlamentare

În practică, o declarație de candidatură trebuie trimisă prefecturii, însoțită de o anexă cu
dovadă de înscriere pe listele electorale. Această procedură preliminară permite
verificarea candidaților privind îndeplinirea condițiilor de vârstă și naționalitate a celor
privind drepturile lor civile și politice. Dar această procedură nu garantează
exemplaritatea candidaților în termeni de probitate.
În timp ce funcționarii publici trebuie să fie mai presus de suspiciune, furnizând un extras
din cazierul judiciar, care include condamnările pentru luare de mită, atunci când solicită
un post, această cerință nu se aplică şi candidaților la funcția publică.

3.3.6.

Impactul reglementărilor asupra integrității proceselor electorale în
practică. Evaluări de țară și cazuri identificate

La mijlocul anului 2012, ca urmare a scandalurilor de corupție apărute în timpul alegerilor
prezidențiale și a unei crize globale de încredere în instituțiile politice, a fost înființat
Comitetul Jospin pentru a elabora o reformă a standardelor etice în viața publică. Au fost
recomandate o serie de măsuri, printre care:
33
34
35

limitarea imunității prezidențiale;

Articolul 2 din Codul Electoral
Articolul 132 din Codul Electoral
Articolul 136-3 din Codul Electoral

27

-

întărirea normelor privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale;
limitarea mai multor birouri deținute de politicieni;
o strategie de prevenire a conflictelor de interese.

Pe baza acestor recomandări, în anul 2013 au fost înaintate o serie de propuneri
legislative, dar reglementările referitoare la integritatea alegerilor nu au fost încă
evaluate la nivel internațional.

3.4. Grecia
3.4.1.

Normele de integritate ale membrilor Parlamentului

Integritatea parlamentarilor greci nu este în mod specific reglementată prin reguli sau prin
principii de conduită. În februarie 2014, Comisia Permanentă Specială pentru Etică
Parlamentară a hotărât să elaboreze un Cod de etică. Conform acestui cod, deputații
trebuie să-l informeze pe președintele Parlamentului în scris despre propria lor participare
sau cea a soțului / soție lor la o companie sau în orice consiliu de administrație, dar și
despre cadourile primite în exercitarea mandatului atunci când valoarea lor depășește
1.000 de euro. În caz de încălcare, codul prevede o serie de sancțiuni, inclusiv o
avertizare, o excludere temporară de la ședințe, o reducere a remunerației, posibila
publicare a măsurii pe site-ul Parlamentului.
Conflictele de interese au fost reglementate abia recent prin Legea nr. 4281/2014
(Monitorul Oficial nr. 160/88 august 2014) și definite ca fiind „orice caz în care persoana
obligată are un interes personal care ar putea afecta în mod necorespunzător îndeplinirea
îndatoririlor sale. Nu există un conflict de interese în cazul în care membrul Parlamentului
obține anumite avantaje din legiferare doar ca membru al publicului larg sau unei
categorii mai largi de persoane” (articolul 229 alin. 1 lit. g din Legea nr. 4281/2014).
Modificările de mai sus impun parlamentarilor (și altor persoane, oficiali publici, supuși
reglementării) să depună anual o declarație de interese financiare pentru ei înșiși și
soții/soţiilor lor.
Constituția elenă prevede, în conformitate cu articolul 56, o serie de criterii de
eligibilitate referitoare la activitățile profesionale (interdicția de a fi nominalizată sau
obligația de demisie înainte de nominalizare) pentru persoanele cu caracteristici
specifice. Pe scurt, dacă candidatul deține o funcție publică la nivel de stat sau la nivel
local, inclusiv în armată sau într-o agenție considerată publică, trebuie să demisioneze
înainte de a-și prezenta candidatura (în cazul cadrelor universitare, funcția lor este
suspendată). Alte dispoziții specifice se referă la anumite categorii de funcții oficiale.
Constituția prevede, de asemenea, în conformitate cu articolul 57 alineatul (1), o serie de
incompatibilități aplicabile după alegerea parlamentarilor. În esență, aceștia nu au
dreptul să dețină în cadrul unei entități comerciale aflate într-o relație contractuală sau
specială cu statul (lucrări publice, privilegii speciale, exploatarea unui serviciu public
etc.) sau care sunt implicate în mass-media și nu au dreptul să dețină responsabilități
legate de acestea, chiar dacă proprietatea acestor companii nu este înregistrată pe
numele lor.
Până în anul 2008 a existat o incompatibilitate totală cu orice altă activitate, iar
reglementările actuale urmăresc să fie mai aproape de realitate, având în vedere că
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interdicția totală crea situația în care parlamentarii păstrau interese particulare, dar le
înregistrau oficial pe numele unor „oameni de paie”.
Parlamentarii - precum și alte câteva categorii de persoane - nu pot să participe, nici
direct ele însele, nici prin intermediari, în conducerea sau capitalul societăților care
își au sediul real sau înmatriculat într-un stat străin; și nici nu pot participa la societăți
care au sediul efectiv sau înregistrat într-un stat care are un regim fiscal privilegiat,
conform art. 65 din Legea nr.4172/2013 și deciziile ministeriale emise în aplicarea
acesteia.

3.4.2.

Obligațiile de integritate și de declarare ale membrilor
Parlamentului

Membrii Parlamentului elen trebuie să depună o declarație de interese în termen de 90 de
zile de la data depunerii jurământului, precum și ulterior, până la 30 iunie a fiecărui an
(exercițiul financiar acoperă situația din 1 ianuarie-31 decembrie a anului precedent) pe
perioada exercitării mandatului, cât și în decursul a 3 ani de la încetarea mandatului.
Sistemul de declarare - inclusiv formularul de utilizat - este reglementat de Legea nr.
3213/2003, modificată în august 2014 prin Legea nr. 4281/2014 privind „Măsurile de
susținere și creștere a economiei grecești, aspecte organizatorice ale Ministerului
Finanțelor și alte prevederi”. Conținutul declarațiilor și modalitățile de depunere sunt
descrise în Legea menționată mai sus și reamintite în formular.
Până în august 2014, formularul de declarație se referea numai la activități remunerate.
Începând cu anul 2015, cu modificările Legii nr. 4281/2014, toți deputații din Parlament și
soții / partenerii lor declară participarea la orice fel de persoană juridică, inclusiv
organizații și sindicate fără scop lucrativ. Articolul 229 din Legea nr. 4281/2014, astfel
cum a fost revizuit, introduce un sistem de declarare a intereselor financiare care
urmează să fie depus pe un formular specific (care va fi emis de președintele
Parlamentului în cazul deputaților), în același termen cu declarația de avere.
Parlamentarii sunt printre puținele categorii de persoane ale căror declarații sunt
publicate pe site-ul Parlamentului. În ceea ce privește deputații, până în prezent
declarațiile de avere au fost completate manual, trimise prin poștă și apoi scanate pentru
publicare pe site-ul Parlamentului. Ulterior, acestea sunt păstrate pe o perioadă
nedeterminată de serviciile Camerei, unde cetățenii le pot consulta. Declarațiile rămân
online cel puțin 3 ani după expirarea mandatului.

3.4.3.

Impactul normelor privind integritatea deputaților în practică.
Evaluări de țară și cazuri identificate

Comisia pentru investigarea declarațiilor de avere (CIDA) este deplin operațională în 2018.
Structura sa s-a schimbat din 2016, iar CIDA funcționează acum într-un sistem mai
independent, alcătuit din nouă membri.
Conform Legii nr. 4389/2016, CIDA are obligativitatea verificării declarațiilor de avere ale:
a) prim-ministrului; b) șefilor partidelor politice reprezentate în Parlamentul grec sau în
Parlamentul European, precum și șefilor partidelor care primesc finanțare de la stat; c)
miniștrilor și secretarilor de stat; d) membrilor Parlamentului și ai Parlamentului European
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și e) guvernatorilor regionali, primarilor și persoanelor care gestionează finanțele
partidelor politice.
Comisia a verificat 694 de declarații de active în 2013, 754 în 2014 și 849 în 2015. Auditul
declarațiilor de avere ale altor persoane este de competența Unității de Informații
Financiare din Grecia.

3.5. Lituania
3.5.1.

Normele de integritate ale membrilor Parlamentului

Odată aleși, membrii Parlamentului sunt responsabili să deservească interesul public și să
se asigure că acționează conform legilor și altor norme legale.
În ceea ce privește conflictul de interese, membrii Parlamentului sunt obligați să evite o
astfel de situație și să acționeze în asemenea măsură încât nici să nu ridice semne de
întrebare asupra integrității proprii. Acest lucru este reglementat de Legea
Incompatibilității intereselor publice și private în serviciul public36, Statutul Seimas
(denumirea Parlamentului lituanian)37 și Codul de etică al politicienilor de stat38. Acesta
din urmă prevede, de asemenea, că membrii Parlamentului trebuie să acționeze „corect și
etic", în timp ce Legea cu privire la conflictele de interese specifică faptul că politicienii
aleși trebuie să-și îndeplinească obligațiile oficiale în mod imparțial, cinstit, competent,
să trateze în mod egal toate persoanele și să se abțină de la folosirea poziției oficiale
pentru câștiguri personale.
Dacă membrii Parlamentului consideră că participarea lor la luarea deciziilor poate
provoca un conflict de interese, ei trebuie să se abțină de la pregătirea, examinarea
sau adoptarea deciziilor sau influențarea acestora în alt mod.
Aceștia nu pot accepta cadouri decât dacă fac parte din protocolul internațional legat de
îndatoririle oficiale și nu depășesc valoarea de 30 de euro.

3.5.2.

Obligațiile de integritate și de declarare ale membrilor
Parlamentului

Membrii Parlamentului sunt obligați să completeze anual declarațiile de interese private
pe numele lor și al soților lor și sunt obligați să furnizeze următoarele informații39:
bunurile deținute; datoriile; veniturile și valoarea impozitului declarate în declarația
fiscală pentru Inspectoratul Fiscal; fondurile deținute la bănci, alte instituții de credit și
alte persoane, precizând numele, numărul și valoarea acțiunilor și valorilor mobiliare;
dacă au acordat împrumuturi mai mari de 3.000 de euro; daruri primite în ultimul an
calendaristic dacă valoarea depășește 150 de euro, cu excepția cadourilor de la rude
apropiate; obligațiile și legăturile cu întreprinderile sau organizațiile internaționale;
calitatea de membru și îndatoririle în mișcările sau organizațiile internaționale; rudele
36
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apropiate și membrii familiei, alte persoane cunoscute persoanei care depune declarația
care, în opinia sa, ar putea fi cauza conflictelor de interese în timp ce se află în poziție
oficială.
Declarațiile sunt accesibile online gratuit pe site-ul Comisiei de etică.

3.5.3.

Impactul normelor privind integritatea deputaților în practică.
Evaluări de țară și cazuri identificate

Declarațiile privind interesele și disponibilitatea lor online sunt cheia atunci când se
analizează mediul în care operează politicienii și legăturile pe care le au cu diferite
grupuri de interese.
Aceste informații ajută jurnaliștii, ONG-urile sau alte grupuri să ridice întrebări cu privire
la eventualele conflicte de interese și le permite să verifice informațiile furnizate. Uneori
aceste fapte sunt discutate pe scară largă în public și conduc la politicieni care dezvăluie
legăturile lor și își explică activitățile într-o manieră mai detaliată. Câteva exemple
demne de menționat sunt:
-

-

-

prim-ministrul Lituaniei, Saulius Skvernelis, nu a declarat tranșele de investiții ale
soției sale în fondul de investiții Swedbank.40 După ce Comisia de etică oficială a
Lituaniei (COEC) a inițiat o anchetă, dl. Skvernelis și-a actualizat declarația oferită
publicului, însă a negat înșelăciunea.
Europarlamentarul lituanian Antanas Guoga câștigă un venit lunar de 200.000 de
euro din activitățile sale, cum ar fi banca de criptare a monedelor virtuale
utilizând tehnologia blocurilor41, nu a implementat pe deplin Legea privind
conflictele de interese și nu și-a declarat afacerea în companii offshore odată ce a
candidat pentru Parlamentul European42. Acestea au fost descoperite în urma
investigației efectuate de portalul de știri 15min.lt și au condus la modificarea de
către Antanas Guoga a declarației sale. Cu toate acestea, nu au fost impuse
sancțiuni.
parlamentarul și ministrul Culturii Sarunas Birutis a încălcat Legea ascunzând
afacerile din Bulgaria43. Cu toate acestea, deși Comisiei de etică a încheiat un
raport oficial cu privire la această omisiune în declarații, Sarunas Birutis nu a fost
sancționat.

Se poate observa că această Comisie de etică parlamentară (COEC) este orientată mai
mult spre activitatea de prevenire și nu spre aplicarea de sancțiuni44.
Un alt punct slab este că nici COEC, nici vreo altă instituție nu este capabilă de verificarea
sistematică a declarațiilor și faptelor pe care acestea se bazează, ceea ce înseamnă că
monitorizarea are limite. Realizarea de verificări automate pe baze digitate ar putea fi o
posibilă soluție, însă nu este încă practicată.
40

https://en.delfi.lt/lithuania/politics/pm-didnt-breach-law-by-not-declaring-wifes-swedbank-stockswatchdog-rules.d?id=78877279
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https://transparency.eu/mep-income/
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43
https://www.vz.lt/verslo-aplinka/politika/2016/09/07/vtek-sarunas-birutis-pazeide-istatyma
44
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În toamna anului 2018, COEC a efectuat 58 de investigații pentru posibile încălcări ale
reglementărilor privind integritatea comise de membri ai Parlamentului și alți politicieni
sau oficiali publici45. Au avut 185 de investigații în 2017, iar în 75% dintre cazuri au fost
identificate cu încălcări ale legii sau regulamentelor46.

3.5.4.

Reglementările privind integritatea proceselor electorale în ceea ce
privește interdicțiile sau limitările la candidatură bazate pe
incompatibilități, conflictele de interese anterioare și condamnările
penale

Încălcările actelor normative, conflictele anterioare de interese sau condamnările penale
nu limitează posibilitățile unei persoane de a fi aleasă în Parlamentul lituanian47. Cu toate
acestea, informațiile despre condamnările penale trebuie să fie dezvăluite publicului și
acest fapt menționat în afișele oficiale și pe listele candidaților.

3.5.5.

Obligațiile de integritate și declarații ale candidaților la alegerile
parlamentare

Candidații au datoria de a completa declarațiile de interese și declarațiile de avere,
ambele fiind accesibile publicului gratuit, online. Ca și politicienii deja aleși, candidații
trebuie să declare legăturile lor cu orice afacere, îndatoriri și legături cu întreprinderi sau
organizații internaționale, calitatea membri și îndatoriri în mișcări sau organizații
internaționale.
Declarațiile oferă, de asemenea, informații financiare, cum ar fi proprietatea deținută,
averea în conturi și numerar, valorile mobiliare, datoriile, veniturile și valoarea
impozitului, așa cum este declarat în declarația fiscală pentru Inspectoratul Fiscal,
fondurile deținute la bănci, alte instituții de credit și alte persoane.
Odată ce candidatura este confirmată, persoana ar putea să nu fie urmărită penal sau
arestată, iar libertatea sa nu poate fi restricționată fără consimțământul Comisiei
Electorale Centrale (CEC) care organizează și desfășoară alegeri.48

3.5.6.

Impactul reglementărilor asupra integrității proceselor electorale în
practică. Evaluări de țară și cazuri identificate

Mandatul de a dezvălui condamnările penale este monitorizat de CEC care analizează
dacă norma este îndeplinită sau nu. Drept rezultat, 9 candidați au fost eliminați de pe
lista candidaților în ultima sesiune electorală în 2016, când a fost adusă la cunoștință
omisiunea acestora de a divulga condamnările penale.49
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3.6. Polonia
3.6.1.

Normele de integritate ale membrilor Parlamentului

Odată aleși, membrii Parlamentului trebuie să servească interesul public și să nu-și
folosească poziția pentru a obține vreun avantaj pentru ei înșiși. De asemenea, ei nu au
dreptul să accepte beneficii care ar putea influența activitatea lor ca în exercitarea
mandatului de reprezentanți50. Deputații sunt obligați să își dezvăluie interesele personale
și modul în care pot influența luarea deciziilor. De asemenea, ar trebui să se abțină de la
orice comportament care ar putea dăuna reputației Parlamentului (Sejm).
Principiile etice ale membrilor Parlamentului au fost consacrate în legislația adoptată în
199851. Deputații care nu respectă Codul de etică trebuie să răspundă în fața Comitetului
de etică al Parlamentului. În cazurile în care Codul a fost încălcat, comitetul de etică
poate impune un avertisment, o mustrare sau o sancțiune pecuniară.

3.6.2.

Obligațiile de integritate și de declarare ale membrilor
Parlamentului

Membrii Parlamentului sunt obligați să își declare anual interesele private, activele și
toate veniturile52. Declarațiile sunt trimise utilizând un model care acoperă activele
separate și activele matrimoniale53, inclusiv venituri din surse private și publice,
imobiliare (clădiri, apartamente, terenuri și proprietăți agricole etc.), bunuri mobile
(mașini, ambarcațiuni și altele) și managementul ONG-urilor.
Informațiile despre cadourile primite nu sunt colectate, nu se dezvăluie nici calitatea de
membru al organizațiilor, subvenții, colecțiile, cum ar fi lucrări de artă sau indemnizații,
precum și beneficiile acumulate de funcționar din partea partidului politic sau a adunării
naționale.54

3.6.3.

Impactul normelor privind integritatea deputaților în practică. Evaluări de

țară și cazuri identificate
Comisiile parlamentare relevante și birourile fiscale analizează datele furnizate și au
dreptul de a compara conținutul declarației analizate cu conținutul declarațiilor
anterioare și cu o copie a declarației fiscale anuale55. Rezultatul analizei este prezentat
Sejmului.
Un deputat care furnizează informații false în declarația de avere poate face obiectul
răspunderii penale56 . Cu toate acestea, nu există informații că în ultimul ciclu
parlamentar au fost utilizate sancțiuni privind declararea averilor sau incompatibilitatea
intereselor financiare.
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https://goo.gl/13R81n
https://www.transparency.org/files/content/corruptionqas/Parliamentary_ethics_committees_2016.pdf
52
https://www.oziveni.cz/wp-content/uploads/2014/08/National-analysis-COI-Poland.pdf
53
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup4/2018-September-67/Contri butions_NV/Poland_EN.pdf
54
http://assetdeclarations.transparencee.org
55
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup4/2018-September-67/Contri butions_NV/Poland_EN.pdf
56
https://www.oziveni.cz/wp-content/uploads/2014/08/National-analysis-COI-Poland.pdf
51
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După cum a remarcat Parlamentul European, deciziile Comitetului de etică al
Parlamentului privind sancționare deputaților sunt „simbolice”57.
Controlul sistematic al declarațiilor nu se realizează. Controlul se bazează de obicei pe
verificări aleatorii sau ad-hoc.
Declarațiile sunt publicate online, dar în prezent sunt completate manual, ceea ce
înseamnă că publicul poate accesa numai copii scanate ale formularelor completate58 și nu
poate realiza un control automat digital.

3.6.4.

Reglementările privind integritatea proceselor electorale în ceea ce
privește interdicțiile sau limitările la candidatură bazate pe
incompatibilități, conflictele de interese anterioare și condamnările
penale

Conflictele de interese anterioare nu pot limita dreptul unei persoane de a fi aleasă în
Sejm. Cu toate acestea, cei care au fost condamnați la închisoare pentru o infracțiune
deliberată intenționată sau pentru o infracțiune fiscală intenționată nu au participat la
alegerile parlamentare din Polonia.59

3.6.5.

Obligațiile de integritate și declarații ale candidaților la alegerile
parlamentare

Pentru a fi incluși oficial pe lista candidaților, candidații parlamentari trebuie să-și
prezinte numele, prenumele, vârsta, numărul cărții de identitate, partidul politic, dacă
este cazul, și declarația care confirmă acceptarea prezenței la alegeri. De asemenea,
aceștia trebuie să declare dacă au servit sau au fost angajați în cadrul agențiilor de
securitate ale statului comunist în perioada 1944-1990.60 Aceste informații sunt făcute
publice.
În cazul unor posibile conflicte de interese, în cazul în care candidații dețin mai mult de
10% din acțiuni în companii în care statul sau administrația locală deține un interes,
candidații aleși trebuie să renunțe la acestea înainte de prima sesiune a Parlamentului.61

3.6.6.

Impactul reglementărilor asupra integrității proceselor electorale în
practică. Evaluări de țară și cazuri identificate

Întrucât cerințele de integritate sunt doar declarative, nu există niciun motiv pentru o
posibilă investigație pentru încălcarea reglementărilor de către candidați. Cerințele care
ar putea conduce la monitorizare și sancționare se impun odată ce candidații sunt aleși.

57
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536457/IPOL_IDA(2015)536457_EN.pdf
http://assetdeclarations.transparencee.org
https://www.osce.org/odihr/elections/poland/217961?download=true
https://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/4543
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4. Analiză cadru de integritate aplicabil
Parlamentului României și candidaților

membrilor

4.1. Prevederi legislative privind incompatibilități și conflictele de
interese
4.1.1.

Prevederi constituționale

Constituția României prevede incompatibilități și interdicții pentru membrii Parlamentului
(art. 71):
„(1) Nimeni nu poate fi, în acelaşi timp, deputat şi senator.
(2) Calitatea de deputat sau de senator este incompatibilă cu exercitarea oricărei funcţii
publice de autoritate, cu excepţia celei de membru al Guvernului.
(3) Alte incompatibilităţi se stabilesc prin lege organică.”

4.1.2.

Prevederi cuprinse în legi organice

Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în
exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri,
prevenirea și sancționarea corupției prevede incompatibilități privind calitatea de
parlamentar, astfel:
ART. 81
(1) Calitatea de deputat sau de senator este incompatibilă cu exercitarea oricărei
funcţii publice de autoritate, potrivit Constituţiei, cu excepţia celei de membru al
Guvernului.
(2) Prin funcţii publice de autoritate, incompatibile cu calitatea de deputat sau de
senator, se înţelege funcţiile din administraţia publică asimilate celor de ministru,
funcţiile de secretar de stat, subsecretar de stat şi funcţiile asimilate celor de secretar de
stat şi subsecretar de stat din cadrul organelor de specialitate din subordinea Guvernului
sau a ministerelor, funcţiile din Administraţia Prezidenţială, din aparatul de lucru al
Parlamentului şi al Guvernului, funcţiile de conducere specifice ministerelor, celorlalte
autorităţi şi instituţii publice, funcţiile de consilieri locali şi consilieri judeţeni, de
prefecţi şi subprefecţi şi celelalte funcţii de conducere din aparatul propriu al
prefecturilor, funcţiile de primar, viceprimar şi secretar ai unităţilor administrativteritoriale, funcţiile de conducere şi execuţie din serviciile publice descentralizate ale
ministerelor şi celorlalte organe din unităţile administrativ-teritoriale şi din aparatul
propriu şi serviciile publice ale consiliilor judeţene şi consiliilor locale, precum şi funcţiile
care, potrivit legii, nu permit persoanelor care le deţin să candideze în alegeri.
ART. 82
(1) Calitatea de deputat şi senator este, de asemenea, incompatibilă cu exercitarea
următoarelor funcţii sau calităţi:
a) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, administrator,
membru al consiliului de administraţie sau cenzor la societăţile reglementate de Legea
societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care
desfăşoară sistematic şi efectiv activităţi comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de
credit, societăţile de asigurare şi cele financiare şi la instituţiile publice;
b) funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau
asociaţilor la societăţile comerciale prevăzute la lit. a);
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c) funcţia de reprezentant al statului în adunările generale ale societăţilor comerciale
prevăzute la lit. a);
d) funcţia de manager sau membru al consiliilor de administraţie ale regiilor autonome,
companiilor şi societăţilor naţionale;
e) calitatea de comerciant persoană fizică;
f) calitatea de membru al unui grup de interes economic;
g) o funcţie publică încredinţată de un stat străin, cu excepţia acelor funcţii prevăzute
în acordurile şi convenţiile la care România este parte;
h) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi trezorier al federaţiilor şi
confederaţiilor sindicale.
(2) În mod excepţional, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor sau Senatului, la
propunerea Guvernului şi cu avizul comisiilor juridice, poate aproba participarea
deputatului sau a senatorului ca reprezentant al statului în adunarea generală a
acţionarilor ori ca membru în consiliul de administraţie al regiilor autonome, companiilor
sau societăţilor naţionale, instituţiilor publice ori al societăţilor comerciale, inclusiv
băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, de interes
strategic sau în cazul în care un interes public impune aceasta.
(3) Deputaţii şi senatorii pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al
cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice.
ART. 82^1
(1) Deputatul sau senatorul care, pe durata exercitării mandatului de parlamentar,
doreşte să exercite şi profesia de avocat nu poate să pledeze în cauzele ce se judecă de
către judecătorii sau tribunale şi nici nu poate acorda asistenţă juridică la parchetele de
pe lângă aceste instanţe.
(2) Deputatul sau senatorul aflat în situaţia prevăzută la alin. (1) nu poate acorda
asistenţă juridică suspecţilor ori inculpaţilor şi nici nu îi poate asista sau reprezenta în
instanţe în cauzele penale privind:
a) infracţiunile de corupţie, infracţiunile asimilate infracţiunilor de corupţie, precum şi
infracţiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute în Legea nr.
78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu
modificările şi completările ulterioare;
b) infracţiunile prevăzute în Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea
traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare;
c) infracţiunile de trafic şi exploatare a persoanelor vulnerabile, prevăzute la art. 209 217 din Codul penal;
d) infracţiunea de spălare a banilor, prevăzută în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea
şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi
combatere a finanţării actelor de terorism, republicată;
e) infracţiunile contra securităţii naţionale, prevăzute la art. 394 - 410 şi 412 din Codul
penal, precum şi cele prevăzute de Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a
României;
f) infracţiunile contra înfăptuirii justiţiei, prevăzute la art. 266 - 288 din Codul penal;
g) infracţiunile de genocid, contra umanităţii şi de război, prevăzute la art. 438 - 445
din Codul penal.
(3) Deputatul sau senatorul aflat în situaţia prevăzută la alin. (1) nu poate să pledeze în
cauzele civile sau comerciale împotriva statului, a autorităţilor sau instituţiilor publice, a
companiilor naţionale ori a societăţilor naţionale în care acestea sunt părţi. De asemenea,
nu poate să pledeze în procese intentate statului român, în faţa instanţelor
internaţionale.
(4) Prevederile alin. (1) - (3) nu se aplică în cauzele în care avocatul este parte în proces
sau acordă asistenţă ori reprezentare soţului sau rudelor până la gradul IV inclusiv.

Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor prevede atât
incompatibilități, cât și conflicte de interese în care se pot afla deputații și senatorii,
astfel:
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Incompatibilitate

Conflict de interese

ART. 15
Principii cu caracter general
(1) Nicio persoană nu poate fi în acelaşi timp
deputat şi senator.
(2) Calitatea de deputat sau de senator este
incompatibilă cu calitatea de membru în
Parlamentul European.
(3) Calitatea de deputat sau de senator este
incompatibilă cu exercitarea oricărei funcţii publice
de autoritate, cu excepţia celei de membru al
Guvernului.
ART. 16
Incompatibilităţi
(1) Calitatea de deputat sau de senator este
incompatibilă cu funcţiile publice de autoritate
prevăzute la art. 81 alin. (2) din Legea nr. 161/2003,
precum şi cu situaţiile de incompatibilitate generate
de dispoziţiile art. 82^1 din aceeaşi lege.
(2) Calitatea de deputat sau de senator este, de
asemenea, incompatibilă cu:
a) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director
general, director, administrator, membru al
consiliului de administraţie sau cenzor la societăţile
reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, inclusiv băncile sau alte instituţii de
credit, societăţile de asigurare/reasigurare şi cele
financiare, precum şi la instituţiile publice;
b) funcţia de preşedinte sau de secretar al
adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor
la societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, prevăzute la lit. a);
c) funcţia de reprezentant al statului în adunările
generale ale societăţilor reglementate de Legea nr.
31/1990, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, prevăzute la lit. a);
d) funcţia de manager sau membru al consiliilor
de administraţie ale regiilor autonome, companiilor
şi societăţilor naţionale;
e) calitatea de comerciant persoană fizică;
f) calitatea de membru al unui grup de interes
economic;
g) o funcţie publică încredinţată de un stat străin,
cu excepţia acelor funcţii prevăzute în acordurile şi
convenţiile la care România este parte;
h) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, secretar
şi trezorier al federaţiilor şi confederaţiilor
sindicale.
(3) Calitatea de deputat sau de senator este
incompatibilă cu funcţiile şi activităţile persoanelor
care, conform statutului lor, nu pot face parte din
partide politice.
(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică

ART. 19
Conflictul de interese
(1) Fapta deputatului sau senatorului de a încălca
legislaţia în materie privind conflictul de interese
constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu
diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de
maximum 3 luni. Sancţiunea se aplică de către Biroul
permanent al Camerei din care face parte deputatul
sau senatorul.
(2) Deputatul sau senatorul se află în conflict de
interese la expirarea termenului prevăzut în Legea
nr. 176/2010, cu modificările ulterioare, de la data
luării la cunoştinţă a raportului de evaluare al
Agenţiei Naţionale de Integritate, dacă în acest
termen deputatul sau senatorul nu a contestat
raportul la instanţa de contencios administrativ.
Luarea la cunoştinţă se face prin comunicarea
raportului Agenţiei Naţionale de Integritate, sub
semnătură de primire, către deputatul sau senatorul
în cauză ori, în cazul în care refuză primirea, prin
anunţul făcut de către preşedintele de şedinţă în
plenul Camerei din care face parte.
(3) În situaţia în care Agenţia Naţională de
Integritate a finalizat un raport de evaluare privind
existenţa unui conflict de interese a unui deputat
sau senator, raportul de evaluare se comunică în
termen de 5 zile de la finalizare persoanei în cauză,
precum şi Camerei din care aceasta face parte, în
conformitate cu art. 21 alin. (4) din Legea nr.
176/2010, cu modificările ulterioare. Biroul
permanent al Camerei din care face parte persoana
în cauză o înştiinţează de urgenţă pe aceasta,
punându-i la dispoziţie o copie a raportului.
Art. 38
(11) Membrii familiei deputatului sau senatorului ori
rudele/afinii acestuia până la gradul al III-lea nu pot
fi angajaţi la respectivul birou parlamentar.
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Incompatibilitate

Conflict de interese

reprezentanţilor
organizaţiilor
cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale pentru care este
prevăzută interdicţia de a face parte din partide
politice în statutul propriu.
(5) Alte incompatibilităţi cu calitatea de deputat
sau de senator se pot stabili numai prin lege
organică.
ART. 17
Procedura declarării incompatibilităţii
(1) Deputatul sau senatorul care, la data intrării
în exerciţiul mandatului, se află în una dintre
situaţiile de incompatibilitate prevăzute în
prezentul statut sau în alte legi speciale are la
dispoziţie un termen de 15 zile pentru a notifica
Biroul permanent al Camerei din care face parte cu
privire la starea sa de incompatibilitate. După
expirarea acestui termen, deputatul sau senatorul
va opta, în termen de 30 de zile, între mandatul de
deputat sau de senator şi funcţia ori funcţiile
incompatibile, demisionând potrivit opţiunii sale.
Demisia deputatului sau a senatorului se aduce la
cunoştinţa Biroului permanent al Camerei din care
acesta face parte.
(2) Deputatul sau senatorul care nu şi-a exprimat
opţiunea potrivit prevederilor alin. (1) rămâne în
stare de incompatibilitate. Biroul permanent al
Camerei din care face parte sesizează comisia care
are în competenţă analizarea situaţiilor de
incompatibilitate în vederea întocmirii unui raport,
în termen de 15 zile de la sesizare. Comisia
competentă solicită punctul de vedere al Agenţiei
Naţionale de Integritate, care va răspunde solicitării
în cel mult 5 zile. Raportul comisiei se înaintează
Biroului permanent al Camerei Deputaţilor sau
Senatului, care îl va informa pe deputatul sau
senatorul în cauză şi va supune în prima şedinţă a
plenului Camerei din care face parte un proiect de
hotărâre de constatare a stării de incompatibilitate
şi de încetare a mandatului.
(3) Deputatul sau senatorul aflat într-o stare de
incompatibilitate survenită în timpul exercitării
mandatului aduce la cunoştinţa Biroului permanent
al Camerei din care face parte această situaţie, în
scris, în termen de cel mult 15 zile de la data
intervenirii acesteia. La împlinirea termenului de 30
de zile de la notificare, prevederile alin. (2) se
aplică în mod corespunzător.
(4) Deputatul sau senatorul se poate adresa
Biroului permanent al Camerei din care face parte,
în vederea clarificării unei eventuale stări personale
de incompatibilitate. Biroul permanent înaintează
solicitarea comisiei care are în competenţă
analizarea situaţiilor de incompatibilitate, în
vederea întocmirii unui raport, în termen de 15 zile
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Incompatibilitate

Conflict de interese

de la sesizare. În cazul în care din raportul comisiei
reiese existenţa unei stări de incompatibilitate,
deputatul sau senatorul are obligaţia ca în termen
de 30 de zile să opteze între calitatea de deputat ori
de senator şi funcţia sau funcţiile incompatibile.
Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

4.2. Obligații declarative
Membrii Parlamentului se regăsesc printre categoriile de persoane care au obligația de a
completa și declara averile și interesele prin utilizarea formularelor și procedurilor
prevăzute de Legea nr. 176/2010 și Legea nr. 144/2007.
Declarațiile de avere și de interese se depun după cum urmează:
- anual, nu mai târziu de 15 iunie;
- în maxim 30 de zile de la data numirii sau alegerii în funcția publică;
- nu mai târziu de 30 de zile de la data eliberării funcției publice;
- în cazul persoanelor suspendate din exercițiul funcției sau al demnității publice
pentru o perioadă ce acoperă integral un an fiscal, acestea vor depune actualiza,
respectiv depune declarațiile în termen de 30 de zile de la data încetării
suspendării.
Declarațiile sunt trimise de persoanele desemnate în cadrul fiecărei Camere a
Parlamentului către ANI și publicate atât pe portalul ANI cât și pe paginile de internet
ale celor două Camere ale Parlamentului.

4.3. Aplicarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele
de interese în cazul membrilor Parlamentului
4.3.1.

Aspecte de procedură

În situaţia în care Agenţia Naţională de Integritate a finalizat un raport de evaluare privind
existenţa unei incompatibilități sau a unui conflict de interese în cazul unui deputat sau
senator, raportul de evaluare se comunică în termen de 5 zile de la finalizare persoanei în
cauză, precum şi Camerei din care aceasta face parte, în conformitate cu prevederile art.
21 alin. (4) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi
demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru
modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare. Biroul
permanent al Camerei din care face parte persoana în cauză o înştiinţează de urgenţă pe
aceasta, punându-i la dispoziţie o copie a raportului.
Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a conflictului de
interese sau a incompatibilităţii în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanţa
de contencios administrativ, conform art. 22, alin. (1) din Legea nr. 176/2010.
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Un raport de evaluare privind o situație de conflict de interese sau o stare de
incompatibilitate rămâne definitiv printr-o hotărâre / decizie definitivă a Curții de apel /
Înaltei Curți de Casație și Justiție, sau dacă persoana evaluată nu contestă raportul la
instanța de judecată în termenul legal.
Incompatibilitate
Dacă raportul de evaluare nu a fost contestat în
termenul prevăzut de lege:
- Agenţia sesizează în termen de 15 zile organele
competente
pentru
declanşarea
procedurii
disciplinare;
- dacă este cazul, Agenţia sesizează în termen de 6
luni instanţa de contencios administrativ, în
vederea anulării actelor emise, adoptate sau
întocmite cu încălcarea prevederilor legale privind
incompatibilităţile.
Art. 22 alin. (3) din Legea 176 / 2010

Conflict de interese
Dacă raportul de evaluare a conflictului de interese
nu a fost contestat în termenul prevăzut de lege:
- Agenţia sesizează, în termen de 6 luni, organele
competente
pentru
declanşarea
procedurii
disciplinare;
- dacă este cazul, Agenţia sesizează instanţa de
contencios administrativ, în vederea anulării
actelor emise, adoptate sau întocmite cu încălcarea
prevederilor legale privind conflictul de interese.
Art. 22 alin. (2) din Legea 176 / 2010

După ce raportul de evaluare rămâne definitiv, ANI comunică raportul de evaluare
Camerei din care face parte parlamentarul, pentru a aplica sancțiunile disciplinare
prevăzute de lege.

4.3.2.

Sancțiuni aplicabile

Sancțiunile aplicabile în cazul membrilor Parlamentului sunt reglementate de Legea nr.
96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, după cum urmează:
Incompatibilitate

Conflict de interese

ART. 7

ART. 19

Încetarea mandatului
(1) Calitatea de deputat sau de senator încetează:
(...)
b) în caz de demisie, de la data menţionată în
cuprinsul acesteia, depusă la Biroul permanent al
Camerei din care deputatul sau senatorul face parte;
(...)
e) în caz de incompatibilitate.
(2) Încetarea mandatului de deputat sau de
senator datorată incompatibilităţii are loc:
a) la data menţionată în cuprinsul demisiei pentru
incompatibilitate, depusă la Biroul permanent al
Camerei din care deputatul sau senatorul face parte;
b) la data adoptării unei hotărâri a Camerei din
care deputatul sau senatorul face parte, prin care se
constată starea de incompatibilitate;
c) la data rămânerii definitive a hotărârii
judecătoreşti prin care se respinge contestaţia la

Conflictul de interese
(1) Fapta deputatului sau senatorului de a
încălca legislaţia în materie privind conflictul de
interese constituie abatere disciplinară şi se
sancţionează cu diminuarea indemnizaţiei cu 10%
pe o perioadă de maximum 3 luni. Sancţiunea se
aplică de către Biroul permanent al Camerei din
care face parte deputatul sau senatorul.
(2) Deputatul sau senatorul se află în conflict de
interese la expirarea termenului prevăzut în Legea
nr. 176/2010, cu modificările ulterioare, de la data
luării la cunoştinţă a raportului de evaluare al
Agenţiei Naţionale de Integritate, dacă în acest
termen deputatul sau senatorul nu a contestat
raportul la instanţa de contencios administrativ.
Luarea la cunoştinţă se face prin comunicarea
raportului Agenţiei Naţionale de Integritate, sub
semnătură de primire, către deputatul sau
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raportul Agenţiei Naţionale de Integritate prin care sa constatat incompatibilitatea;
d) la expirarea termenului prevăzut în Legea nr.
176/2010, de la data luării la cunoştinţă a raportului
de evaluare al Agenţiei Naţionale de Integritate, dacă
în acest termen deputatul sau senatorul nu a
contestat raportul la instanţa de contencios
administrativ. Luarea la cunoştinţă se face prin
comunicarea raportului Agenţiei Naţionale de
Integritate, sub semnătură de primire, către
deputatul sau senatorul în cauză ori, în cazul în care
refuză primirea, prin anunţul făcut de preşedintele
de şedinţă în plenul Camerei din care face parte.
(3) În cazul în care deputatul sau senatorul şi-a
depus demisia, preşedintele, în prima şedinţă publică
a plenului respectivei Camere, îl întreabă pe deputat
sau pe senator dacă stăruie în demisie şi, dacă acesta
răspunde afirmativ sau nu se prezintă în şedinţa de
plen pentru a răspunde, preşedintele ia act de
demisie şi supune votului plenului Camerei din care
face parte adoptarea hotărârii prin care se
vacantează locul de deputat sau de senator.

senatorul în cauză ori, în cazul în care refuză
primirea, prin anunţul făcut de către preşedintele
de şedinţă în plenul Camerei din care face parte.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 25 din Legea nr. 176/2010, după
eliberarea din funcție / încetarea mandatului, operează interdicția de a ocupa o funcție
sau demnitate publică sau orice altă funcție eligibilă pentru o perioadă de 3 ani.

4.3.3.

Aplicarea în practică a reglementărilor. Statistici privind activitatea
ANI în verificarea incompatibilităților și conflictelor de interese la
nivelul membrilor Parlamentului

În perioada 2008 – septembrie 2018, Agenția Națională de Integritate a constatat
încălcarea cadrului de integritate de către membrii ai Parlamentului după cum urmează:
-

77 cazuri de incompatibilități;
61 cazuri de conflicte de interese administrative;
34 cazuri de conflicte de interese penale;
9 cazuri privind constatarea unor diferențe nejustificate între averea dobândită și
veniturile realizate;
27 cazuri referitoare la constatarea indiciilor privind săvârșirea unor fapte penale
(abuz în serviciu, fals în declarații, infracțiuni asimilate faptelor de corupție).
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Figura 1. Constatări ANI privind membrii Parlamentului României în perioada 2008-septembrie 2018

Indicii privind
săvârșirea unor fapte
penale; 27
Avere nejustificată; 9

Conflict de interese
administrativ; 61

Conflict de interese
penal; 34

Conflict de interese administrativ
Incompatibilitati
Conflict de interese penal
Avere nejustificata
Alte fapte penale

Incompatibilități; 77

Incompatibilități
Din cele 77 de cazuri de incompatibilitate privind deputați și senatori constatate de
Agenția Națională de Integritate, 31 au rămas definitive și irevocabile până la data de 30
septembrie 2018 (prin necontestare sau prin hotărârea / decizia instanței).
În aceste situații, ANI a solicitat Parlamentului aplicarea sancțiunii disciplinare prevăzute
de lege, respectiv încetarea mandatului.
Astfel:
-

în 11 cazuri au fost aplicate sancțiunile disciplinare;
în 3 cazuri Parlamentul fie a refuzat (prin adresă oficială) aplicarea sancțiunii
disciplinare, fie nu a răspuns solicitării Agenției;
în 17 cazuri nu au fost aplicate sancțiunile disciplinare, întrucât persoanele
evaluate nu mai ocupau funcții la momentul rămânerii definitive a raportului de
evaluare (au demisionat/și-au încetat mandatul înainte de comunicarea raportului
către Parlament sau înainte ca Parlamentul să ia măsuri).

Conflicte de interese administrative
Din cele 61 conflicte de interese administrative privind deputați și senatori constatate de
Agenția Națională de Integritate, 35 au rămas definitive până la data de 30 septembrie
2018 (prin necontestare sau prin hotărârea / decizia instanței).
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În aceste situații, ANI a solicitat Parlamentului aplicarea sancțiunii disciplinare prevăzute
de lege, respectiv diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de maximum 3 luni.
Astfel:
-

-

în 10 cazuri au fost aplicate sancțiunile disciplinare;
în 20 de cazuri nu au fost aplicate sancțiunile disciplinare, întrucât persoanele
evaluate nu mai ocupau funcții la momentul rămânerii definitive a raportului de
evaluare (au demisionat/și-au încetat mandatul înainte de comunicarea raportului
către Parlament sau înainte ca Parlamentul să ia măsuri);
într-un caz sancțiunea disciplinară nu mai poate fi aplicată, având în vedere
prevederile art. 251 din Legea nr. 176/2010;
în 4 cazuri Parlamentul fie a refuzat (prin adresă oficială) aplicarea sancțiunii
disciplinare, fie nu a răspuns solicitării Agenției.

Motivul invocat de către Parlament în refuzul aplicării sancțiunilor disciplinare a fost
faptul că ”Incidentul de integritate nu vizează mandatul actual, ci un mandat anterior.
Mai mult, în mandatul actual, respectivul deputat sau senator nu a comis nicio abatere
disciplinară, fapt pentru care nu i se poate aplica nicio sancțiune”.
Legislația României prevede că sancțiunile disciplinare se aplică ulterior rămânerii
definitive a raportului de evaluare, indiferent de funcția sau demnitatea publică pe care
persoana evaluată o ocupă la acel moment.
În acest sens, prevederile art. 25, alin. (3) din Legea nr. 176/2010 stabilesc că ”Fapta
persoanei cu privire la care s-a constatat starea de incompatibilitate sau de conflict de
interese constituie temei pentru eliberarea din funcţie ori, după caz, constituie
abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii,
funcţiei sau activităţii respective.”
Cu alte cuvinte, legislația nu prevede faptul că sancțiunile disciplinare nu pot fi aplicate
dacă la momentul rămânerii definitive a raportului de evaluare persoana evaluată nu mai
deține mandatul/funcția pentru care a fost constatată incompatibilitatea sau conflictul de
interese administrativ.
Având în vedere cele de mai sus, subliniem Decizia Curții Constituționale nr. 418/2014,
conform căreia:
„41. Pe cale de consecință, pentru a integra prevederile art. 25 alin. (2) teza a doua în
litera și spiritul Legii nr. 176/2010, astfel încât acestea să corespundă voinței reale avute
de legiuitor la momentul adoptării lor, conținutul acestora trebuie interpretat în sensul
că odată constatată definitiv existența unei stări de incompatibilitate sau conflict de
interese, persoana în sarcina căreia această stare a fost stabilită decade din dreptul
de a mai ocupa orice altă funcție eligibilă, prevăzută de art. 1 din lege, pe o
perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului. Curtea menționează că, în litera și
spiritul legii, poate subzista doar interpretarea potrivit căreia o persoană care a
ocupat, spre exemplu, funcția de consilier local sau județean și cu privire la care s-a
constatat starea de incompatibilitate sau încălcarea regimului privind conflictul de
interese nu mai poate ocupa, pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului,
nicio altă funcție eligibilă (spre exemplu, senator, deputat, primar, consilier local
etc.). […]
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43. […] Curtea constată că, pentru a fi în acord cu Legea fundamentală și pentru a
corespunde voinței reale a legiuitorului, sintagma "aceeași funcție" din cuprinsul art. 25
alin. (2) teza a doua din Legea nr. 176/2010 nu poate primi nicio altă semnificație decât
aceea că noțiunea "aceeași" din cuprinsul său se referă la oricare dintre funcțiile
eligibile prevăzute de art. 1 din Legea nr. 176/2010.”

4.3.4.

Constatările Comisiei Europene

Rapoartele din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV), implementat de
Comisia Europeană după aderarea României la Uniunea Europeană, au pus în evidență
întârzieri și inconsecvențe evidente în ceea ce privește aplicarea sancțiunilor în cazul
parlamentarilor declarați incompatibili sau care se află în conflict de interese ca urmare a
unei hotărâri / decizii judecătorești definitive cu privire la un raport al agenției, sau ca
urmare a rămânerii definitive a raportului prin necontestare.
În raportul MCV din ianuarie 2017 s-a menționat faptul că s-au înregistrat progrese
substanțiale în acțiunile întreprinse ca urmare a rapoartelor ANI, dar că procedurile în
instanță erau în continuare foarte lungi și că persistau, în continuare, excepții de la
aplicarea sancțiunilor. Rapoartele MCV subliniaseră anterior, în special, întârzierile și lipsa
de consecvență în ceea ce privește aplicarea sancțiunilor pentru membrii Parlamentului
care fuseseră declarați incompatibili sau în conflict de interese ca urmare a unei hotărâri
/ decizii judecătorești definitive sau a unui raport final al ANI. Comisia recomandase ca
Parlamentul să dea dovadă de transparență în procesul său decizional cu privire la
acțiunile întreprinse în urma hotărârilor definitive privind integritatea, pronunțate
împotriva membrilor săi.
Articolul 7 din Statutul senatorilor și al deputaților reglementează modul în care
Parlamentul ar trebui să procedeze atunci când se constată incompatibilitatea unui
membru. Chiar dacă mandatul acestuia încetează în mod automat la data la care
hotărârea/decizia privind incompatibilitatea devine definitivă62 sau în cazul neconstatării
raportului de evaluare, sunt necesare alte măsuri pentru a se garanta punerea sa în
practică. Președintele Camerei din care face parte membrul respectiv trebuie să ia act de
încetarea mandatului de deputat sau de senator și să supună chestiunea la vot în plenul
Camerei relevante63. Cu toate acestea, nu există un termen-limită pentru derularea
acestei etape. În cazurile de conflict de interese de natură administrativă, articolele 19 și
51 din statut reglementează sancțiunea aplicabilă, procedura și termenele, în situația în
care membrul în cauză al Parlamentului contestă sancțiunea. Sancțiunea aplicabilă constă
într-o reducere cu 10 % a indemnizației pentru o perioadă de până la trei luni64. După cum
62

Legea nr. 96 din 21 aprilie 2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, articolul 7 alineatul (2):
Încetarea mandatului de deputat sau de senator datorată incompatibilității are loc:... c) la data rămânerii
definitive a hotărârii judecătorești prin care se respinge contestația la raportul Agenției Naționale de
Integritate prin care s-a constatat incompatibilitatea; d) la expirarea termenului prevăzut în Legea nr.
176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, [...], de la data luării la
cunoștință a raportului de evaluare al Agenției Naționale de Integritate, dacă în acest termen deputatul sau
senatorul nu a contestat raportul la instanța de contencios administrativ. Luarea la cunoștință se face prin
comunicarea raportului Agenției Naționale de Integritate, sub semnătură de primire, către deputatul sau
senatorul în cauză ori, în cazul în care refuză primirea, prin anunțul făcut de președintele de ședință în
plenul Camerei din care face parte.
63
Legea nr. 96 din 21 aprilie 2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor – articolul 7 alineatul (4).
64
Legea nr. 96 din 21 aprilie 2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor – articolul 19 și articolul 51.
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s-a semnalat în raportul MCV din noiembrie 2017, dezbaterile din cadrul Comisiei juridice
și din plenul Parlamentului sunt transmise în direct, iar înregistrarea video este disponibilă
și după încheierea sesiunii.
Din octombrie 2016 au fost pronunțate cinci hotărâri judecătorești definitive împotriva
unor membri ai Parlamentului (două cazuri de incompatibilitate și trei cazuri de conflict
de interese de natură administrativă). După cum s-a menționat deja în raportul MCV din
noiembrie 2017, alte trei cazuri vizează alegerea și validarea în Parlament (după alegerile
din decembrie 2016) a persoanelor care fac obiectul unei interdicții de a ocupa o funcție
publică timp de trei ani, ca urmare a unei hotărâri / decizii judecătorești definitive
pronunțate împotriva lor, din cauza incompatibilității sau a unui conflict de interese de
natură administrativă. ANI a semnalat aceste cazuri Parlamentului în februarie 201765. În
februarie 2018 Parlamentul a adresat ANI o scrisoare prin care a afirmat că nu va fi
aplicată nicio sancțiune disciplinară pentru patru dintre cazurile de mai sus66. În celelalte
cazuri, Parlamentul nu a adoptat încă nicio măsură.
În scrisorile sale, Parlamentul afirmă că „incidentul privind integritatea constatat de ANI
nu a avut loc în actualul mandat, ci într-un mandat anterior/într-o funcție anterioară. În
plus, deputatul sau senatorul respectiv nu a comis nicio infracțiune disciplinară în
actualul mandat, astfel că nu ar trebui aplicată nicio sancțiune disciplinară”. Trebuie
remarcat faptul că instanțele nu au aplicat această interpretare și că alte instituții publice
au aplicat sancțiunile în urma hotărârilor/deciziilor judecătorești definitive, sau în urma
necontestării raportului de evaluare, indiferent dacă persoanele în cauză și-au schimbat
mandatul sau funcția. Mai mult, de subliniat este şi faptul că, din cele 265 de cazuri de
incompatibilitate și conflicte de interese aferente aleșilor locali (cazuri rămase definitive
fie prin necontestare, fie prin hotărâre/decizie judecătorească, în perioada 2017-2018, și
pentru care a fost reținut un incident de integritate ce a avut loc în mandatul sau poziția
anterioară), numai în două cazuri nu s-a aplicat sancțiunea disciplinară. Acesta este, prin
urmare, un nou element de incertitudine într-un domeniu important pentru descurajarea
sancțiunilor privind politica de integritate.
Prin urmare, în noiembrie 2018 Comisia a recomandat o mai mare transparență în procesul
decizional și a oferit câteva sugestii concrete în acest sens în raportul din noiembrie 2017.
Începând din octombrie 2016 au fost pronunțate cinci hotărâri judecătorești definitive
împotriva unor membri ai Parlamentului. În două dintre cazuri, precum și în alte două
cazuri referitoare la alegerile din decembrie 201667, Parlamentul s-a adresat ANI,
precizând că nu se vor aplica sancțiuni disciplinare68. În celelalte cazuri, Parlamentul nu sa pronunțat, deocamdată. În timp ce astfel de scrisori reprezintă un pas înainte în ceea ce
privește transparența, există riscul ca motivele prezentate de Parlament să creeze
ambiguitate în ceea ce privește caracterul disuasiv al sancțiunilor. Argumentul a fost că nu
65

COM(2017)751, p. 9.
Acestea se referă la deciziile din februarie 2018 ale Biroului Permanent al Camerei Deputaților. Documente
în legătură cu acestea sunt disponibile online: http://www.cdep.ro/bp/docs/F1147986081/Ibram.pdf ;
http://www.cdep.ro/bp/docs/F1858352224/informare%20interese.pdf;
http://www.cdep.ro/bp/docs/F-1815178120/Cjur%20Cataniciu.pdf;
http://www.cdep.ro/bp/docs/F2118784823/Cjur%20Roman.pdf;
http://www.cdep.ro/bp/docs/F153640837/Cjur%20Suciu.pdf
67
Aceste cazuri, trei în total, au fost menționate în raportul din noiembrie 2017, COM (2017) 751, p. 9.
68
Este vorba de deciziile din februarie 2018 ale Biroului permanent al Camerei Deputaților. A se vedea
raportul tehnic – recomandarea 9.
66
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s-a luat nicio măsură, întrucât incidentul în cauză în materie de integritate a apărut întrun mandat anterior sau în contextul unei poziții anterioare. Aceasta nu este o interpretare
dată până în prezent de instanțele judecătorești sau de către alte instituții publice. Acest
lucru sugerează că este necesar să se clarifice normele privind incompatibilitățile și
conflictele de interese în așa fel încât să se îndeplinească obiectivul de referință din MCV
referitor la adoptarea unor „decizii obligatorii care să poată duce la aplicarea unor
sancțiuni disuasive”.
Comisia consideră că progresele semnificative consemnate în ceea ce privește obiectivul
de referință 2, expuse în Raportul din noiembrie 2017, au stagnat. (...) În privința
progreselor legate de recomandarea 9, trebuie să se soluționeze actuala lipsă de claritate
a normelor.

4.4. Aspecte legate de integritatea candidaților la alegerile
parlamentare
Candidații pentru funcțiile de Președinte al României, deputat, senator, consilier
județean, consilier local, președinte al consiliului județean sau primar au obligația
depunerii declarațiilor de avere și de interese la data depunerii candidaturii pentru
funcțiile anterior menționate. Declaraţiile de avere şi de interese se depun la Biroul
Electoral Central sau, după caz, la biroul electoral de circumscripţie, odată cu declaraţia
de acceptare a candidaturii, în două exemplare. Aceste declarații se publică de către
Autoritatea Electorală Permanentă și de ANI pe portalul propriu.
Candidații nu se află în conflicte de interese sau incompatibilități reglementate de cadrul
legislativ existent la data candidaturii, dar publicarea declarațiilor la momentul
candidaturii este importantă pentru a permite comparații ulterioare, dacă acești candidați
sunt aleși în funcțiile pentru care candidează.
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5. Analiză comparativă privind
Parlamentului și a candidaților

integritatea

membrilor

5.1. Declararea averilor și intereselor
În cele mai multe dintre statele membre ale Uniunii Europene, membrii Parlamentelor
sunt obligați să depună declarații de avere și declarații de interese, aceasta fiind o
bună practică răspândită destul de larg în ultimii ani. Pe de altă parte, publicarea
acestor declarații, conținutul lor și momentul depunerii rămâne neunitară la nivelul
Uniunii Europene, neexistând un standard. Mai mult, în majoritatea statelor europene
nu se realizează o evaluare sistematică a acestor declarații.
În ceea ce privește evitarea incompatibilităților, declarațiile de interese sunt larg
răspândite, iar prin comparație cu alte state, declarațiile de interese din România includ
destul de multe informații relevante necesare pentru a prevenii situațiile de
incompatibilitate.
Cu toate acestea, unele informații relevante privind interesele unui membru al
Parlamentului român lipsesc din declarațiile de interese respectiv:
-

profesii liberale exercitate;
lista angajatorilor persoanei care declară în ultimii cel puțin 3 ani;
lista persoanelor cu care persoana care declară a încheiat contracte sau alte tipuri
de convenții comerciale în ultimii cel puțin 3 ani;
sediul sau locul de înregistrare pentru persoanele juridice cu care persoana care
declară are relații (deține acțiuni, părți sociale, este membru în conducere, a fost
angajat, a avut relații comerciale), pentru a determina dacă aceste persoane
juridice sunt sau nu înregistrate sub regimuri fiscale mai favorabile decât cel
român (paradisuri fiscale).

România deține o bună practică printre statele europene în ceea ce privește
reglementările de publicare a declarațiilor de interese ce au rolul de a preveni și
combate situațiile de incompatibilitate, dat fiind că acestea sunt disponibile cu un
minimum de câmpuri ascunse din rațiuni de protejare a datelor personale și publicate
atât pe paginile de internet ale Camerelor Parlamentului, cât și pe portalul ANI.

5.2. Evitarea conflictelor de interese
Nu același lucru se poate spune despre declarațiile de evitare a conflictelor de
interese standardizate și rezumative, registrele privind conflictele de interese și alte
moduri de publicare a informațiilor despre conflictele de interese care să ducă la o
mai bună înțelegere a publicului cu privire la prevenirea, apariția și sancționarea lor.
Un studiu publicat recent (2017)69, bazat pe rapoartele GRECO din runda a IV-a de evaluări
referitoare la „Prevenția corupției în relație cu membrii Parlamentului, judecători și
procurori” arată că România se plasează bine doar în ceea ce privește publicarea
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Bolleyer, N; Smirnova, V (2017), „Parliamentary ethics regulation and trust in European democracies”, in
West European Politics, martie 2017
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constatării conflictelor de interese, atunci când acestea sunt sesizate de un organism
administrativ de control, odată cu publicarea comunicatelor ANI.
Figura 2. Transparența regimului conflictelor de interese

Sursa: Bolleyer, N; Smirnova, V (2017), „Parliamentary ethics regulation and trust in European
democracies”, in West European Politics, martie 2017

Cu toate acestea, România nu reglementează declarații ad-hoc, declarații anuale
privind modul în care membrii Parlamentului au evitat conflictele de interese, sau un
registru al abținerilor.
În acest context, comparativ cu alte state europene, România nu se plasează foarte bine
în ceea ce privește criteriul transparenței situațiilor de conflicte de interese. Coroborarea
declarațiilor de avere și de interese ar trebui să poată oferi unele indicii despre
conflictele de interese, dar aceasta nu se întâmplă în toate cazurile.70
Studiul comparativ analizează regimul conflictelor de interese aplicabil membrilor
Parlamentelor în 26 de state europene, inclusiv România, propunând o conceptualizare a
analizei conflictelor de interese bazată pe evaluarea a trei factori: strictețea regimului
(măsura în care unele acțiuni sunt permise sau nu și posibilitatea ca încălcarea regimului
conflictelor de interese să fie descoperită și sancționată), transparența regimului (în ce
70
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măsură publicul poate cunoaște sau verifica parlamentarii) și regimul sancțiunilor
aplicabile (organismele abilitate să aplice sancțiuni și duritatea lor). Bazat pe aceste
criterii, articolul utilizează un sistem de scoruri pentru a stabili elemente de comparație
între țări. Sunt evaluate astfel: cantitatea și claritatea reglementărilor (ariilor pentru care
se aplică regimul conflictelor de interese) în raport cu existența unui organ administrativ
care să verifice existența conflictelor de interese și care să aibă acces la informațiile
oferite de parlamentari în procesul de prevenție a conflictelor de interese.
Din acest punct de vedere, România se plasează comparativ mai bine ca majoritatea
statelor studiate, dat fiind că Agenția Națională de Integritate are atribuția de a identifica
și constata existența conflictelor de interese, respectiv acces la informații pentru
evaluările sale. Cu toate acestea, în acest studiu România se plasează printre statele cu
regimurile cele mai puțin stricte privind conflictele de interese în care se pot afla membrii
Parlamentului, dat fiind că formulările legale sunt generale și nu au suficientă claritate
pentru a determina toate situațiile la care se aplică, așa cum a concluzionat și raportul
GRECO din a IV-a rundă de evaluare.

Strictețea regimului conflictelor de interese pentru parlamentari

Figura 3. Strictețea regimului conflictelor de interese pentru parlamentari, raportat la capacitatea de
control a acestora.

Capacitatea de a impune respectarea regimului conflictelor de interese, prin existența unui
organism autonom abilitat să evalueze această situație în rândul parlamentarilor
Sursa: Bolleyer, N; Smirnova, V (2017), „Parliamentary ethics regulation and trust in European
democracies”, in West European Politics, martie 2017
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Trebuie însă subliniat că, din păcate, în niciun stat european nu se poate vorbi despre
o verificare sistematică a declarațiilor de interese ale membrilor Parlamentelor pentru
a determina existența situațiilor de conflicte de interese sau incompatibilități. Cele
mai slabe regimuri în această privință includ declarații nepublice care sunt verificate de
organele competente doar în cazul unor anchete inițiate și bazate pe alte probe existente
(este cazul verificării declarațiilor de avere ale parlamentarilor în Franța).71 România se
află în acest caz în grupul statelor cu practici bune, incluzând publicarea online a
declarațiilor cerute de lege și existența unui organism de verificare. Cu toate acestea,
limitele de capacitate și mai ales de personal ale ANI fac ca un număr destul de mare de
declarații să rămână neverificate.
România ar putea să fie un deschizător de drum în ceea ce privește stabilirea celor mai
bune practici la nivel european prin realizarea unui control sistematic, obligatoriu și
automat (digital, cel puțin în fază inițială) a declarațiilor de avere și de interese ale
membrilor Parlamentului.

5.3. Sancționarea conflictelor de interese
În ceea ce privește regimul sancțiunilor, fără a discuta performanța aplicării sancțiunilor,
România se află printre țările în care conflictul de interese poate fi sancționat atât
administrativ, cât și penal (indiferent de denumirea dată infracțiunii), alături de Bulgaria,
Estonia, Franța, Letonia și Polonia. Cu toate acestea, trebuie subliniat faptul că forma
penală în care este reglementat conflictul de interese în România exclude procesul
legislativ din situațiile pentru care se pot aplica sancțiuni.
Conform art. 301 Cod Penal, infracțiunea denumită Folosirea funcţiei pentru favorizarea
unor persoane este definită ca fiind: „(1) Fapta funcţionarului public72 care, în
exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act prin care s-a obţinut un folos
patrimonial pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori un afin până la gradul II
inclusiv se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării
dreptului de a ocupa o funcţie publică pe o perioadă de 3 ani.
(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazurile în care actul sau decizia se referă la
următoarele situaţii:
a) emiterea, aprobarea sau adoptarea actelor normative;
b) exercitarea unui drept recunoscut de lege sau în îndeplinirea unei obligaţii impuse de
lege, cu respectarea condiţiilor şi limitelor prevăzute de aceasta.”
De asemenea, reglementarea conflictului de interese în formă administrativă nu este
suficient de extinsă și nu precizează clar dacă se referă sau nu la procesul legislativ.
Pornind de la excepția explicită din materia penală, în România conflictul de interese
apărut în cazul unui membru al Parlamentului între deciziile din procesul legislativ și
interesele personale nu este sancționat. Astfel, membrii ai Parlamentului care dețin
acțiuni la companii din domeniul energiei, de exemplu, participă la dezbateri și votează și
71
72

Ibid.
În materie penală, noțiunea de funcționar public acoperă și funcția de membru al Parlamentului.
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asupra legilor care reglementează domeniul energiei, fără ca această situație să fie
considerată un conflict de interese.
De altfel, cazuistica dezvoltată de către Agenția Națională de Integritate în materia
sancționării incidentelor de integritate aferente membrilor Parlamentului, în speță
deputați și senatori, a fost construită pe sancționarea tipologiilor de incidente de
integritate de natura celor circumscrise luării unei decizii în sensul angajării rudelor sau
afinilor, interesul personal de natură patrimonială, în folosul deputatului / senatorului /
rudelor / afinilor, fiind astfel de natură a influența obiectivitatea și imparțialitatea
demnitarului în ceea ce privește exercitarea atribuțiilor specifice.
Mai mult, cazuistica dezvoltată de către ANI, coroborată cu jurisprudența dezvoltată de
către instanțele de judecată în spețele deduse judecății pe tipologii de incidente de
integritate de natura celui descris anterior, exclusiv pentru situațiile în care persoana
evaluată a contestat Raportul de evaluare emis de către Agenție, a condus la redefinirea
cadrului de integritate, în sensul introducerii unor derogări de la aplicarea dispozițiilor
art. 25 din Legea 176/2010 pentru membrii Parlamentului, deputați și senatori.
Aceste aspecte au condus la statuarea unor prevederi de natură a crea un clivaj în materia
constatării și sancționării incidentelor de integritate în raport cu tipologia funcțiilor de
demnitate publică, tipologie prevăzută în Anexa IX din Legea nr. 153/2017.
Așadar, conform celor expuse mai sus, sancționarea incidentelor de integritate în ceea ce
îi privește pe membrii Parlamentului a comportat anumite valențe, în sensul
nesancționării incidentelor derivate din procesul legislativ, dar sancționării cazurilor în
care deputatul sau senatorul a facilitat, prin acte juridice, angajarea la cabinetul
parlamentar a rudelor/afinilor.
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Parlamentari – Angajări RUDE - Conflict de interese administrativ și penal
(Rapoarte de evaluare emise de ANI din anul 2011 și până în prezent)
Parlamentari – Angajări RUDE

Deputați

54
24

2

Conflict de interese penal

Senatori
2

Conflict de interese administrativ

Stadiu Dosare - Parlamentari – Angajări RUDE – Conflict de interese
administrativ (56)
Pe rolul ICCJ; 8

Definitiv și
irevocabil pierdut
de ANI; 2

Suspendate; 2

Definitiv și
irevocabil câștigat
de ANI; 44

Urmare a rămânerii definitive și irevocabile a rapoartelor de evaluare emise de
Agenția Națională de Integritate, au fost aplicate, în 9 cazuri, scăderi salariale
între 5% - 10% pe o perioadă de la 1 la 6 luni.
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Stadiu Dosare - Parlamentari – Angajări RUDE – Conflict de interese
penal (26)
Ordonanță de
clasare; 2

Amendă
administrativă; 2

Pe rolul organelor
de urmărire penală;
3
Condamnare la
închisoare cu
suspendare; 19

5.4. Evitarea incompatibilităților
În 21 din cele 28 de state membre ale UE, mandatul parlamentar este incompatibil cu un
post în administrație. O restricție similară se aplică posturilor judiciare. O altă
incompatibilitate se referă la apartenența dublă la ambele camere parlamentare (în
sistemele bicamerale); mandate duble la nivel federal și regional (în statele federale) sau
la nivel național și european. Interesele economice și financiare ale parlamentarilor pot
afecta, de asemenea, independența și imparțialitatea lor și sunt în mod obișnuit supuse
unei examinări atente. În cea mai mare parte a statelor europene este interzis membrilor
Parlamentului să administreze afaceri și să dețină poziții executive în companii, dar
mandatul parlamentar nu este incompatibil cu deținerea de părți sociale.73
Rămâne încă împărțită practica în țările europene referitoare la profesiile liberale pe
care membrii Parlamentului le pot exercita în paralel cu mandatul public în unele
state, dar nu și în altele.74 Dar ar trebui cel puțin asigurată transparența exercitării
acestor profesii prin înscrierea lor în declarațiile de interese și asigurarea unei liste de
clienți transparentă a parlamentarilor care exercită profesii liberale, pentru a evita
situații de trafic de influență.
În majoritatea țărilor, neeligibilitatea și incompatibilitățile sunt definite fie în Constituție,
fie în dreptul electoral și sunt responsabilitatea diferitelor jurisdicții. Uneori,
Parlamentele naționale sunt responsabile pentru punerea în aplicare a acestor reguli
(Grecia, Marea Britanie). Alteori, rolul revine organismelor externe (Franța, România).
Cele mai multe cazuri sunt clare, dar în cazul în care regulile sunt neclare, cei
73
74
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responsabili de interpretare și punere în aplicare trebuie să facă o judecată pe baza
circumstanțelor specifice. Acest lucru poate genera conflicte politice și de natură
constituțională între puterea judiciară și cea legislativă, așa cum GRECO constată că este
cazul și în România.
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Concluzii
Este justificat ca alegătorii să aibă așteptări ridicate de la reprezentanții lor aleși, având
în vedere că aceștia discută probleme de importanță majoră la nivel național, incluzând
bugetul de stat, fiscalitatea, organizarea justiției, educației și sistemului de sănătate. Dar
așteptările și încrederea se clădesc, de asemenea, și pe aspecte legate de conduita
personală a membrilor Parlamentului, cum ar fi modul în care parlamentarii folosesc banii
publici și privilegiile funcției lor. Parlamentarii sunt în poziția unică de a fi singurii membri
ai societății care nu trebuie doar să se supună legii, dar care au și puterea de a schimba
legile, inclusiv modul în care aceasta li se aplică lor și intereselor lor. Ei își determină, de
obicei, propriile salarii și stabilesc bugetul general al propriei instituții, inclusiv salariile
colaboratorilor lor direcți din birourile parlamentare. Un asemenea grad de putere și
influență poate însemna faptul că politicienii sunt supuși riscului - poate mai mult ca alte
grupuri profesionale – de a estompa distincția dintre interesele lor private și cele publice.
Mecanismele instituționale de integritate și responsabilitate în democrațiile
reprezentative trebuie să asigure că reprezentanții aleși ai cetățenilor acționează în
conformitate cu interesele acestora. Aceste mecanisme sunt esențiale pentru a susține
legitimitatea democratică.75
În acest context, atât integritatea parlamentarilor cât și a Parlamentelor ca instituții
colective ce se auto-reglementează a generat un interes crescut în ultimele decenii, de
regulă ca răspuns la scandaluri sau alte crize76.
În cazul României, GRECO a formulat o serie de recomandări pentru prevenirea corupției și
asigurarea integrității în cazul membrilor Parlamentului, după cum urmează:
I.

„îmbunătăţirea transparenţei procesului legislativ (i) prin dezvoltarea în
continuare a regulilor privind dezbaterile, consultările şi audierile publice,
incluzând criterii pentru un număr limitat de circumstanţe în care să fie ţinute
şedinţe secrete şi asigurarea implementării acestora în practică; (ii) prin
evaluarea practicii existente şi revizuirea în consecinţă a regulilor pentru a
asigura publicitatea în timp util a proiectelor legislative, amendamentelor la
aceste proiecte, precum şi a agendelor şi rezultatelor şedinţelor comisiilor, şi
pentru a asigura termene adecvate pentru depunerea amendamentelor şi (iii) prin
luarea măsurilor corespunzătoare pentru ca procedura de urgenţă să fie aplicată
cu titlu de excepţie într-un număr limitat de circumstanţe;

II.

(i) dezvoltarea unui cod de conduită pentru membrii Parlamentului şi (ii)
asigurarea existenţei unui mecanism de respectare a acestuia atunci când este
necesar;

III.

să fie adoptate măsuri pentru (i) a clarifica implicaţiile pentru membrii
Parlamentului ale prevederilor existente în materia conflictelor de interese
indiferent dacă un astfel de conflict poate fi pus în lumină şi de către declaraţiile
de avere şi de interese şi (ii) a extinde definiţia dincolo de interesele financiare
personale şi (iii) a introduce o cerinţă de dezvăluire ad-hoc atunci când un conflict
între anumite interese private ale unui membru al Parlamentului poate apărea în
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raport cu o chestiune aflată în lucru în procedurile parlamentare – în plen sau în
comisii – sau în altă activitate legată de mandatul acestuia;
IV.

stabilirea unui set robust de restricţii cu privire la cadouri, ospitalitate, favoruri
şi alte beneficii pentru parlamentari şi asigurarea că un astfel de sistem este
înţeles şi aplicat în mod corespunzător;

V.

(i) realizarea unei evaluări adecvate a regulilor privind incompatibilităţile, mai
ales a coerenţei şi asigurării respectării acestora în practică, pentru a identifica
raţiunile lipsei percepute de eficienţă, şi operare a schimbărilor necesare; (ii)
identificarea modalităţilor pentru a accelera şi asigura respectarea hotărârilor
judecătoreşti în materia incompatibilităţilor;

VI.

introducerea de reguli privind modul în care membrii Parlamentului să
interacţioneze cu lobby-işti şi alţi terţi care încearcă să influenţeze procesul
legislative să fie luată în considerare (i) creşterea în continuare a capacităţii de
procesare a datelor a Agenţiei Naţionale de Integritate; (ii) consolidarea abordării
proactive a Agenţiei în monitorizarea declaraţiilor de avere şi de interese;

VII.

ca sistemul de imunităţi al parlamentarilor în exerciţiu, inclusive al acelora care
sunt şi actuali sau foşti membri ai Guvernului, să fie analizat şi îmbunătăţit,
inclusiv prin reglementarea unor criterii clare şi obiective privind deciziile de
ridicare a imunităţii şi prin renunţarea la necesitatea ca organele de urmărire
penală să înainteze întregul dosar.

VIII.

ca autoritatea parlamentară să înfiinţeze pentru membrii săi (i) un sistem de
consiliere prin care parlamentarii să poată solicita sfaturi în materie de
integritate şi (ii) să ofere formare specializată şi regulată cu privire la implicaţiile
normelor existente şi a celor care vor fi adoptate în materia prezervării
integrităţii parlamentarilor, inclusiv viitorul Cod de conduită”

În timp ce analiza de față s-a concentrat în special asupra recomandărilor III și V, focus
grupul și panelul de experți organizate au concluzionat faptul că respectarea unora dintre
celelalte recomandări este corelativă cu cele avute în vedere.
Astfel, sunt necesare pentru a îmbunătății performanța regimului incompatibilităților și
conflictelor de interese o serie de acțiuni la nivelul Parlamentului României, incluzând:
•

creșterea transparenței procesului legislativ - recomandare explicită a GRECO,
pentru care există bune practici ce pot fi adaptate sistemului parlamentar
românesc;

•

existența unui cod de conduită care să prevadă mai clar și explicit cele mai grave
situații de conflicte de interese care trebuie evitate - recomandare explicită a
GRECO, pentru care există bune practici ce pot fi adaptate sistemului parlamentar
românesc;

•

includerea explicită în respectivul cod de conduită a cerinței de dezvăluire adhoc, atunci când un conflict între anumite interese private ale unui membru al
Parlamentului poate apărea în raport cu o chestiune aflată în lucru în
procedurile parlamentare și existența unor modele standard pentru declarații
ad-hoc de abținere/evitare a conflictelor de interese - recomandare explicită a
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GRECO pentru care studiul de față aduce exemple de implementare din unele
state membre;
•

stabilirea unui set mai robust de restricții privind cadourile care să prevină
conflictele de interese - recomandare explicită a GRECO pentru care studiul de
față aduce exemple de implementare din unele state membre;

•

introducerea unor reguli care să reglementeze activitatea de lobby care să
prevină ulterior conflictele de interese - recomandare explicită a GRECO pentru
care studiul de față aduce exemple de implementare din unele state membre;

•

realizarea unor baze de date integrate, care să permită ANI o verificare sistematică
a incompatibilităților și conflictelor de interese, asemenea sistemului PREVENT, în
ceea ce privește prevenirea conflictelor de interese în achizițiile publice;

În acest sens, este necesară conectarea automată a informațiilor din declarațiile de
avere și de interese ale parlamentarilor (declarațiile să fie depuse în formatul e-form)
cu informații de la Registrul Comerțului, REVISAL, baza de date cu donațiile realizate
către partidele politice, baza de date a Sistemului Electronic de Achiziții Publice
(SEAP) – recomandare reieșită din focus grup și panelul de experți.
•

reglementarea explicită a faptului că odată ce un raport ANI ce constată o
incompatibilitate rămâne definitiv, se aplică automat, din oficiu, sancțiunea
prevăzută de lege, fără a fi necesară o decizie a plenului Camerei din care face
parte respectivul parlamentar în acest sens.

O asemenea reglementare este necesară pentru a determina aplicarea constantă a
Constituției, așa cum a fost aceasta subliniată prin Decizia Curții Constituționale nr.
418/2014. Această reglementare evită conflicte de natură constituțională între
puterea legislativă și cea judecătorească, în condițiile în care analiza comparativă
arată că aceasta este un risc ce trebuie gestionat cu fermitate.
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