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DECLARAȚIE PRIVIND INTERESELE
FINANCIARE ALE DEPUTAȚILOR

ÎN CONFORMITATE CU ANEXA I LA REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ AL PARLAMENTULUI EUROPEAN PRIVIND
CODUL DE CONDUITĂ A DEPUTAȚILOR ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN ÎN MATERIE DE INTERESE FINANCIARE ȘI CONFLICTE DE INTERESE

A SE TRANSMITE PREȘEDINTELUI PÂNĂ LA SFÂRȘITUL PRIMEI PERIOADE DE SESIUNE DE DUPĂ ALEGERILE PENTRU
PARLAMENTUL EUROPEAN SAU ÎN TERMEN DE 30 DE ZILE DE LA PRELUAREA MANDATULUI ÎN PARLAMENT

PE PARCURSUL UNEI LEGISLATURI SAU ÎN TERMEN DE 30 DE ZILE DE LA SURVENIREA UNEI SCHIMBĂRI

Nume: Grapini

Prenume: Maria

Subsemnatul/Subsemnata, pe propria răspundere și cunoscând pe deplin Regulamentul de
procedură, inclusiv Codul de conduită a deputaților anexat la acesta,

declar prin prezenta:

(A) „În temeiul articolului 4 alineatul (2) litera (a) din Codul de conduită, declar activitățile
mele profesionale din ultimii trei ani dinaintea preluării mandatului în Parlament, precum și
participarea mea, în aceeași perioadă, la comitete sau consilii de administrație din întreprinderi,
organizații neguvernamentale, asociații sau orice alt organism cu personalitate juridică:”

Categorii de venit 2Activitate sau calitate de membru 1

1 2 3 4

1. Președinte Director General S.C Pasmatex
2011

X

2. Deputat Parlamentul României 2012     

3. Ministru 2012-2014 X

4. Președinte AFAR 1997-2012     

5. Președinte Fundației Speranța Pentru Voi
2005

    

1 Activitate desfășurată/calitate de membru deținută în ultimii trei ani dinaintea actualei legislaturi. Deputații aleși
pentru mandate multiple și succesive ar trebui să declare că au deținut funcția de deputat în cursul acestor trei ani.
2 Orice venit regulat încasat de deputat pentru fiecare element declarat se încadrează într-una dintre următoarele
categorii:
1. între 500 și 1000 EUR brut pe lună;
2. între 1001 și 5000 EUR brut pe lună;
3. între 5001 și 10 000 EUR brut pe lună;
4. peste 10 000 EUR brut pe lună.
Veniturile într-o altă monedă decât euro sunt convertite și declarate în euro, aplicând rata de schimb în vigoare la data
prezentării declarației. Orice alt venit încasat de deputat pentru fiecare element declarat se calculează pe an, se împarte
la 12 și se încadrează într-una dintre categoriile de mai sus. În cazul în care veniturile regulate sau alte venituri sunt
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(B) „În temeiul articolului 4 alineatul (2) litera (b) din Codul de conduită și al articolului 2
din Normele de aplicare a Statutului deputaților, declar indemnizația obținută pentru exercitarea
mandatului în alt parlament:”3

Mandat Valoarea indemnizației

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

(C) „În temeiul articolului 4 alineatul (2) litera (c) din Codul de conduită, declar activitățile
regulate remunerate pe care le desfășor pe parcursul exercitării mandatului, în calitate de salariat
sau de lucrător independent:”

Categorii de venit 2Activitate

1 2 3 4

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

sub pragul categoriei 1, adică sub 500 EUR brut pe lună, sau în cazul în care ocupația, calitatea de membru, activitatea,
participarea sau parteneriatul care au fost declarate nu sunt remunerate, categoria nu trebuie menționată.
3 În conformitate cu articolul 2 din Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European (JO C 159,
13.7.2009, p. 1), trebuie indicată suma exactă.



3/6 RO

(D) „În temeiul articolului 4 alineatul (2) litera (d) din Codul de conduită, declar participarea la
comitete sau consilii de administrație din întreprinderi, organizații neguvernamentale, asociații
sau orice alt organism cu personalitate juridică, ori exercitarea oricărei alte activități externe,
remunerate sau nu:”

Categorii de venit 2Calitate de membru sau activitate

1 2 3 4

1. AFAR (Președinte fondator)     

2. Fundația Speranța Pentru Voi (Președinte
fondator)

    

3.     

4.     

5.     

(E) „În temeiul articolului 4 alineatul (2) litera (e) din Codul de conduită, declar orice activitate
externă ocazională remunerată (inclusiv publicații, conferințe sau expertize), în cazul în care
remunerația totală depășește 5 000 EUR pe an calendaristic:”

Categorii de venit 2Activitate ocazională, dacă remunerația totală
depășește 5 000 EUR pe an calendaristic

1 2 3 4

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
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(F) „În temeiul articolului 4 alineatul (2) litera (f) din Codul de conduită, declar participarea
într-o întreprindere sau într-un parteneriat, în cazul în care există eventuale repercusiuni asupra
politicii publice sau în cazul în care această participare îmi conferă o influență semnificativă
asupra activității organismului în cauză:”

Categorii de venit 2Participarea într-o
întreprindere sau într-
un parteneriat cu
eventuale repercusiuni
asupra politicii publice

Participare care
conferă o influență
semnificativă 1 2 3 4

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

(G) Declar orice susținere financiară, sub formă de personal sau sub formă de materiale, care se
adaugă la mijloacele furnizate de Parlament și care îmi este acordată în cadrul activităților mele
politice de către terți, cu menționarea identității acestora:

1. susținere financiară:

(*) acordată de

2. susținere sub formă de
personal:

(*) acordată de

3. susținere sub formă de
materiale:

(*) acordată de

(*) Identitatea terților părți în cauză.

(H) Declar orice alt interes financiar care ar putea influența exercitarea atribuțiilor mele:

Interese financiare:

1.

2.
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3.

(I) Alte informații suplimentare pe care doresc să le furnizez:

Data: 10/06/2014 Semnătura:
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DECLARAȚIILE INCLUSE ÎN PREZENTUL DOCUMENT SUNT RESPONSABILITATEA
UNICĂ ȘI PERSONALĂ A DEPUTATULUI ȘI TREBUIE ACTUALIZATE DE FIECARE DATĂ

CÂND SURVINE O SCHIMBARE ÎN SITUAȚIA DEPUTATULUI, ÎN CONFORMITATE CU
ARTICOLUL 4 DIN CODUL DE CONDUITĂ A DEPUTAȚILOR ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN.

Această declarație va fi publicată pe site-ul internet al Parlamentului.

A SE TRIMITE PRIN E-MAIL LA: Administration-Deputes@europarl.europa.eu

VĂ RUGĂM SĂ TRANSMITEȚI ULTERIOR ORIGINALUL SEMNAT LA:

PARLAMENTUL EUROPEAN
Unitatea de administrație pentru deputați4
rue Wiertz, 60
PHS 07B046
B - 1047 BRUSSELS

4 Notă juridică: Unitatea de administrație pentru deputați este responsabilă cu prelucrarea datelor în sensul
Regulamentului (CE) nr. 45/2001 (JO L 8, 12.1.2001, p. 1) și al Deciziei Biroului din 22 iunie 2005 de punere în
aplicare a acestor norme (JO C 308, 6.12.2005, p. 1).


