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Marţi, 26 aprilie 2005 
 

Ordinea de zi a fost următoarea: 
 
1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru declaraţia de avere şi 
declaraţia de interese ( PLX-150/2005 ); 

 
2. Prezentarea proiectului  „ Europa este importantă pentru tine” – iniţiativă  a 

Ministerului Integrării Europene, oportunităţile de parteneriat cu Comisia pentru 
egalitatea de şanse între femei si bărbaţi. 

 
La lucrările comisiei sunt prezenţi 6 deputaţi din totalul de 7 membri. 
 
La dezbatere participă ca invitaţi :  din partea Ministerului Justiţiei, domnul Mihai Eftimescu -

secretar de stat şi domnul Ionel Didea – consilier iar din partea Ministerului Integrării Europene,  
doamna Alexandrina Petrea – consilier de integrare şi doamna Manuela Moţ – consilier. 

 
Lucrările Comisiei sunt conduse de domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak. Membrii Comisiei 

aprobă în unanimitate ordinea de zi.  
 
La primul punct al ordinii de zi  este înscrisă „Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2005 privind modificarea 
formularelor pentru declaraţia de avere şi declaraţia de interese ( PLX-150/2005 )”.  

 
Domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak deschide şedinţa, prezintă invitaţii şi îi roagă să 

prezinte tematica aflată în dezbatere şi recomandă ca aceştia să facă şi referiri cu privire la aplicarea 
egalităţii de şanse.  

 
Domnul Secretar de stat Mihai Eftimescu  prezintă modificările aduse asupra formularelor pentru 

declaraţia de avere şi declaraţia de interese, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14/2005   

Administrator



şi precizează că reanalizarea şi completarea acestor formulare au fost impuse de negocierile în 
vederea aderării României la Uniunea Europeană - România trebuind să-şi intensifice  eforturile în 
vederea adoptării celor mai bune practici existente în statele membre ale Uniunii Europene în 
materia controlului averilor şi a constatării şi cercetării conflictelor de interese, precum şi de 
concluziile rezultate din Recomandarea XII, cuprinsă în Raportul Grupului de State împotriva 
corupţiei al Consiliului Europei (GRECO), adoptat la plenara din 28 iunie – 2 iulie 2004.  
De asemenea, domnul Secretar de stat Mihai Eftimescu menţionează  faptul că formularele astfel 
modificate au fost elaborate cu sprijinul Băncii Mondiale, expertiza fiind acordată în cadrul 
programului PAL II, una dintre condiţionalităţile asumate în cadrul acestui program fiind 
transparenţa şi responsabilitatea în viaţa publică.  Totodată, domnia-sa subliniază faptul  că 
actualele formulare ale declaraţiilor de avere şi de interese sunt cuprinse în Legea nr. 161/2003 
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor 
publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
    Domnul deputat Ioan Timiş, prezent la şedinţa Comisiei, ca înlocuitor al doamnei preşedinte 
Minodora Cliveti (aflată la lucrările Adunării Parlamentare a Consiliului Europei), în baza 
prevederilor art. 48 alin. (4) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, arată că prin acest proiect de 
lege demnitarul este pus într-o situaţie neplăcută, fiind suspectat  de dobândire ilegală de bunuri si 
valori, din acest punct de vedere neoferindu-se şanse egale tuturor cetăţenilor. Domnia-sa doreşte să 
ştie de ce nu există tratament egal între demnitar şi oricare alt cetăţean. 
    Domnul deputat Sandor Tamas susţine, în principiu, declaraţia de avere, precizează că nu poate 
susţine varianta aprobată de Senat, nefiind de acord, din motive de securitate, cu localizarea 
bunurilor şi solicită detalii suplimentare cu privirea la includerea unor bunuri şi valori în declaraţia 
de avere precum şi la evaluarea acestora.      
    Domnul deputat Marius Iriza apreciază că este destul de dificil să se facă inventarul bunurilor şi 
valorilor care fac obiectul declaraţiei de avere, de asemenea consideră că este inutilă declararea 
veniturilor, în cadrul declaraţiei de avere, având în vedere faptul că acestea sunt confidenţiale  şi pot 
fi solicitate de la fisc, în cazul controlului averilor şi doreşte să ştie care sunt practicile europene în 
domeniu. 
    Doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean recomandă găsirea unor soluţii prin care o parte din 
bunurile şi valorile declarate de demnitari să fie publică iar o alta, din nevoia de a se asigura 
securitatea bunurilor şi valorilor, să nu fie dată publicităţii. 
 
    La observaţiile şi întrebările membrilor Comisiei, domnul Secretar de stat Mihai Eftimescu 
precizează că : modificările aduse asupra formularelor pentru declaraţia de avere şi declaraţia de 
interese sunt mai ample decât în alte state europene, publicitatea declaraţiilor de avere si  de interese 
a fost, sub aspect legislativ, reglementată încă din 2003 iar pentru evaluarea bunurilor şi valorilor se 
va stabili o procedură specifică. 
 
    Supus la vot, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
14/2005 privind modificarea formularelor pentru declaraţia de avere şi declaraţia de interese 
( PLX-150/2005 ) a fost aprobat cu 5 voturi pentru şi 1 vot împotrivă, în forma adoptată de Senat. 
 
    La punctul doi al ordinii de zi  este înscrisă Prezentarea proiectului  „ Europa este 
importantă pentru tine” – iniţiativă  a Ministerului Integrării Europene, oportunităţile de 
parteneriat cu Comisia pentru egalitatea de şanse între femei si bărbaţi. 
 
    Doamna Consilier pentru integrare, Alexandrina Petrea prezintă proiectul  campaniei de 
informare „ Europa este importantă pentru tine”, iniţiat de Ministerul Integrării Europene,  
scopul proiectului fiind acela de creştere a gradului de cunoaştere a drepturilor şi libertăţilor de care 
femeile se bucurã, atât în spaţiul românesc cât şi în cel european. Comisia, partener activ în cadrul 



proiectului, sprijină lansarea campaniei la Palatul Parlamentului, la acest eveniment fiind invitaţi sã 
participe parlamentari, reprezentanţi ai instituţiilor publice, ai societăţii civile, ai mass-media, 
precum şi reprezentanţi ai Delegaţiei Comisiei Europene la Bucureşti. Invitată specială va fi 
doamna Fay Devonic, preşedinta Unităţii pentru Egalitatea de Gen din cadrul Comisiei Europene. 
Lansarea campaniei de informare va avea loc miercuri, 18 mai a.c., între orele 10.00 şi 14.00 la 
Camera Deputaţilor, sala “Drepturile omului”,  cu sprijinul şi participarea Comisiei pentru 
egalitatea de şanse între femei si bărbaţi. 
   
 Domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak mulţumeşte invitaţilor pentru participare. 

  
     

 
PREŞEDINTE 
 
MINODORA CLIVETI    
     SECRETAR  
 
     ---------------    

EXPERŢI  
                                                                                          PARLAMENTARI 

           
LUCIA LEPĂDATU 

           
                                                                                              IRINA STUPAR 

 


	Comisia pentru egalitatea de sanse Nr.  45/90/26.05.2005
	între femei si barbati
	Proces verbal
	Marti, 26 aprilie 2005

