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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 dezbatere au participat 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 au fost conduse de domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak.  
 
La primul punct al ordinii de zi a fost 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 a deschis şedinţa, a prezintat invitaţii şi i-a rugat să 
prezinte tematica aflată în dezbatere.  

Domnul Secretar de stat Mihai Eftimescu  a prezintat modificările aduse asupra formularelor 
pentru declaraţia de avere şi declaraţia de interese, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
14/2005   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 
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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. 
    In cadrul dezbaterii au luat cuvântul doamnele deputat Cornelia Ardelean şi Doina Dreţcan 
precum şi domnii deputaţi Gheorghe Firczak, Ioan Timiş, Marius Iriza şi Sandor Tamas.  
    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. 

 De la lucrările comisiei au absentat doamna deputat Olguţa Cocrea şi doamna deputat Minodora 
Cliveti, (aflată la lucrările Adunării Parlamentare a Consiliului Europei) , în locul căreia a participat 
ca înlocuitor, domnul deputat Ioan Timiş, în baza prevederilor art. 48 alin. (4) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor. 
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