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Bucureşti, 17 Octombrie 2006 - Organizaţiile semnatare îşi exprimă dezacordul faţă de 
modul în care Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor a dezbătut textul proiectului de lege 
privind Agenţia Naţională de Integritate. 
 
Organizaţiile semnatare au solicitat în mod constant ca Agenţia să fie o instituţie puternică 
care să aibă capacitatea de a preveni corupţia prin securizarea deciziei publice de orice 
posibile influenţe care o viciază. O astfel de instituţie trebuie să aibă capacitatea de a 
monitoriza şi sancţiona administrativ conflictele de interese şi incompatibilităţile ce pot afecta 
adoptarea unei decizii publice şi să verifice evoluţia averilor persoanelor care exercită 
prerogativele de putere publică.  
 
Prin amendamentele aduse de comisia de specialitate a Camerei Deputaţilor, instituţia a 
pierdut pârghiile reale de control şi are de aplicat un drept material (prevederile cadru ale 
legii) diluat şi nesemnificativ care anulează însăşi raţiunea de a exista a legii şi a Agenţiei. 
Forma adoptată de Comisia Juridică duce la o situaţie mult mai slabă decât ce este 
reglementat în acest moment, ceea ce este inacceptabil. 
 
Dezbaterile, aflate în afara unor principii de bază care să ghideze această politică publică 
anticorupţie, au fost jalonate de conflicte personale, tendinţe protecţioniste care limitează 
capacitatea de control asupra conflictelor de interese, incompatibilităţilor şi averilor 
politicienilor. Aceste manifestări denotă o lipsă totală de consideraţie faţă de interesele 
cetăţenilor pe care îi reprezintă. 
 
Organizaţiile semnatare solicită Preşedintelui şi Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor 
următoarele, în limitele competenţelor fiecăruia: 

• Publicarea pe pagina de internet a Camerei Deputaţilor a listei de amendamente 
depuse cu numele iniţiatorului şi voturile acordate nominal de către membrii Comisiei 
pentru fiecare amendament; 

• Publicarea votului final acordat de membrii comisiei asupra raportului final; 
• Publicarea înregistrărilor audio sau a stenogramelor lucrărilor comisiei; 
• Retrimiterea textului spre dezbatere în Comisia juridică pentru următoarele aspecte: 

o Camera Deputaţilor a luat în dezbatere unele prevederi în care prima cameră 
sesizată trebuia să fie Senatul (a se vedea avizul Consiliului Legislativ); 

o O parte importantă dintre articole aşa cum au fost ele revizuite nu respectă 
elementele cheie ale politicii publice pe care legea le-a avut la promovarea ei 
în Parlament şi pentru care Comisia a fost sesizată pentru raport. Astfel, 
respectând dreptul Parlamentului de a amenda proiectele de lege iniţiate de 



Guvern, considerăm că nu poate fi amendat un text de act normativ într-o 
asemenea măsură încât textul astfel rezultat să reprezinte în fapt o iniţiativă 
legislativă distinctă de proiectul de lege supus dezbaterii de către Biroul 
Permanent pe baza Hotărârii Guvernului de sesizare a Parlamentului.  

• Organizarea unei dezbateri publice la care să fie invitaţi toţi liderii de grup 
parlamentar din Cameră, societatea civilă şi părţile interesate în care să se discute 
amendamentele la lege depuse de către toţi participanţii la dezbatere. 

 
Organizaţiile semnatare atrag atenţia asupra faptului că România este încă supusă unui 
proces de monitorizare atentă în cadrul aplicării prevederilor Tratatului de aderare la UE 
privind clauzele sectoriale de salvgardare. Totodată lipsa unor prevederi serioase şi 
credibile care să contribuie la prevenirea corupţiei şi să securizeze mediul public va fi de 
natură să influenţeze în mod direct capacitatea României de a atrage capitalul european, 
deşi va fi ţară membră a Uniunii Europene. Consecinţele vor fi foarte serioase în ceea ce 
priveşte analizele de ţară şi rating-urile de ţară acordate pe mediul investiţional. 

 
Este de datoria clasei politice din România să înţeleagă şi să îşi asume responsabilitatea 
inclusiv pentru felul în care o astfel de acţiune va afecta direct sau implict nivelul de trai al 
cetăţenilor. 
 
 
Transparency International Romania, Victor Alistar, Director Executiv 
Fundaţia pentru o Societate Deschisă, Renate Weber, Preşedintă executivă 
Centrul de Resurse Juridice, Georgiana Iorgulescu, Directoare executivă 
Fundaţia Concept, Radu Mateescu, Preşedinte executiv 
Institutul pentru Politici Publice, Adrian Moraru, Director programe 
Agenţia de Monitorizare a Presei, Mircea Toma, Preşedinte 
 
 


