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ROMÂNIA

acest lucru: adresa, semnãtura ºi CNP-ul
persoanei, aspecte care sunt prevãzute în
legea protecþiei datelor cu carecter personal. CCR ne-a spus cã publicitatea
declaraþiilor de avere ºi de interese
afecteazã viaþa privatã, dar nu a explicat
cum ºi în ce fel. Atâta timp cât o persoanã
accede într-o funcþie publicã nu mai
putem discuta de un anumit plan al vieþii
private. E un lucru care trebuie asumat
din start. Un element de noutate foarte
important ºi care va aduce un plus de
transparenþã, tot ca urmare a cererii de
reexaminare a preºedintelui Traian
Bãsescu, este, în premierã, declararea
contractelor finanþate din bani publici –
fie ele din fonduri interne sau externeale persoanelor care au obligaþia sã-ºi
depunã declaraþile de avere ºi de interese,
precum ºi reintroducerea obligativitãþii
ºefilor de sindicat sã-ºi declare averile ºi
interesele.
- Cum va descurcati in conditiile bugetului de austeritate cu fondurile de care
dispuneti si cu personalul actual al
institutiei?
- Referitor la acest aspect, vã pot spune
cã numãrul de personal al Agenþiei a
scãzut constant, nu numai datoritã faptului cã au fost impuse condiþii de austeritate ci ºi printr-o selecþie riguroasã a calitãþii lucrului efectuat de personalul
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ANI. Lipsa de personal este suplinitã de
sisteme informatice ºi software foarte
moderne care analizeazã automat anumite date ºi care creazã o premisã foarte
bunã pentru eficienþã a unei structuri
flexibilã cu un numar mic de persoane.
Agenþia Naþionalã de Integritate are un
buget de cca 2,5 milioane de euro pe an,
iar pentru anul viitor are bugetate cca 99
de posturi din care jumãtate sunt formate
din inspectori de integritate. Mai mult
decât atât, lipsa fondurilor – în condiþiile
de crizã economicã- pe care o înþelegem
încercãm sã o suplinim prin accesare de
fonduri structurale. În acest sens, Agenþia
Naþionalã de Integritate a depus un
proiect pentru aprobare la instituþia compentã ºi care prevede dezvoltarea sistemului informatic integrat al Agenþiei.
- În ce masurã sunteþi sprijiniþi în activitate de celelalte instituþii de la care
solicitaþi documente în procesul de
cercetare?
- Dupã cum ºtiþi în activitatea de investigaþie, Agenþia Naþionalã de Integritate
solicitã documente de la instituþiile care
posedã aceste date. Nu am întâmpinat
probleme în accesarea acestora, ci doar
am înregistrat întârzieri, poate ºi acolo
scuzabile uneori-fie tot din lipsa de personal. Acolo unde anumite instituþii private nu ne-au furnizat datele cerute am

aplicat sancþiuni contravenþionale conform legii în cuantum destul de consistent. Au chiar ºi amenzi de 10 mii de euro
pentru nefurnizarea de date ºi existã
întodeauna instrumental plângerii penale
pentru nerespectarea prevederilor legale.
Pe de altã parte, avem o colaborare bunã
cu celelalte instituþii, în unele situaþii
chiar foarte bunã.
- Pânã la ce nivel de funcþii publice vor
fi cercetate declaraþiile de avere?
- În ceea ce priveºte statutul persoanelor
din funcþiile publice care au obligaþia
depunerii declaraþiilor de avere ºi de
interese acesta a rãmãs neschimbat potrivit Legii 144: toþi funcþionarii publici,
demnitarii, candidaþi pentru funcþii locale,
candidaþi pentru Parlament ºi ale categorii
de personal au obligaþia declarãrii averilor ºi intereselor. Repet, ca noutate,
aceastã obligaþie o au ºi persoanele din
conducerea sindicatelor precum ºi membri consiliului economic ºi social, care
dupã cum ºtim exercitã o influenþã consistentã în decizia politicã ºi publicã.
- Odatã cu promulgarea legii în noua
formã, ce se întâmplã cu dosarele
aflate pe rol la ANI?
În privinþa dosarele aflate în lucru, decizia
Curþii Constituþionale a afectat acest proces, este evident cã trebuie sã reluãm
lucrul de zero, ceea ce va reprezenta un

