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Ce poate face Agenţia de Integritate? 
- Comunicat de presă - 

 

Bucureşti, 16 august 2006 ■ După ce a argumentat maniera nesatisfăcătoare în care proiectul 
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Integitate abordează problema averii demnitarilor 
(posesia unei averi ce nu poate fi justificată nu se sancţionează prin confiscare ci printr-o 
sancţiune disciplinară – de la mustrare la eliberarea din funcţie), Centrul de Resurse Juridice 
prezintă problemele acestui proiect de lege la nivelul verificării incompatibilităţilor şi a 
conflictelor de interese. 

CRJ a monitorizat în perioada aprilie-mai 2006 performanţa instituţiilor publice locale (prefect, 
consiliul judeţean etc) din patru judeţe (Cluj, Bacău, Galaţi şi Gorj) în prevenirea şi verificarea 
conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor. Rezultatele au evidenţiat activitatea slabă a 
instituţiilor publice locale în combaterea conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor 
în acelaşi timp cu persistenţa acestor fenomene în plan local. 

Cauzele pentru care conflictele de interese şi incompatibilităţile nu sunt verificate sunt lipsa de 
preocupare a conducătorilor instituţiilor publice, lipsa mecanismelor de control şi sancţionare, 
lipsa sesizărilor, lipsa de informare a funcţionarilor publici, lipsa unui cadru legal coerent. 

Pentru că instituţiile continuă să rămână impasibile la semnalele din presa locală, CRJ a preluat 
cazurile de conflicte de interese şi de incompatibilităţi semnalate în ziare şi a trimis sesizări oficiale 
instituţiilor competente. În decurs de 2 luni au fost trimise 6 sesizări privind 9 persoane (consilieri 
locali, judeţeni etc). 

Raportul dat publicităţii astăzi evaluează proiectul de lege privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
de Integritate prin prisma rezultatelor monitorizării. Astfel, proiectul de lege al Agenţiei nu 
preconizează o ameliorare a mecanismului actual, nefuncţional şi ineficace, de verificare a 
conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor. 

O mare parte din liderii de instituţii publice intervievaţi (43%) nu consideră oportună înfiinţarea 
Agenţiei Naţionale de Integritate în timp ce o altă parte preferă să nu răspundă (36%). În opinia 
acestora, Agenţia se va lovi de lipsa informaţiilor pe care le vehiculeaza presa locala cu privire la 
grade de rudenie,cercuri de interese si pe care le deţine prefectul în urma controlului legalităţii 
actelor administraţiei locale, iar toate cazurile se vor întoarce pentru individualizarea sancţiunii tot 
la nivel local. 
CRJ atrage atenţia asupra unor deficienţe ale proiectului de lege privind Agenţia Naţională 
de Integritate adoptat de Guvern în sedinţa din 05.07.2006: 
- problematica conflictelor de interese, problematica incompatibilităţilor şi cea a controlului 
averii sunt foarte diferite, necesitând expertiză şi mijloace diferite de tratare. 

- prin proiectul de lege nu constatăm o îmbunătăţire a prevederilor legale privind conflictul 
de interese. 

- nu există o corelare a prevederilor preconizate prin proiectul de lege cu cele prin care legea 
penală sancţionează conflictul de interese; sfera sancţiunii penale este mai mare decât sfera 
sancţiunii administrative. 

- rezolvarea situaţiilor de conflicte de interese şi de incompatibilitate rămâne sub aspectul 
sancţiunii la instituţiile care au şi acum competenţe în materie. 
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- chiar dacă prin proiectul de lege primesc această atribuţie, funcţionarii speciali ai agenţiei nu pot 
face cercetări în ceea ce priveşte conflictele de interese şi incompatibilităţile magistraţilor. 
Potrivit Constituţie, Consiliul Superior al Magistraturii îi controlează şi ii sancţionează pe 
magistraţi 

 
Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu:  
Radu Nicolae, Manager Program Integritate Publica, Centrul de Resurse Juridice, tel: 212.06.90, 
mobil: 0723668808, email: rnicolae@crj.ro 
 


