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MĂSURILE DE PUNERE ÎN APLICARE A CODULUI DE CONDUITĂ A 
DEPUTAȚILOR ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN ÎN MATERIE DE 

INTERESE FINANCIARE ȘI CONFLICTE DE INTERESE 
 

DECIZIA BIROULUI 
 

[din 15 aprilie 2013] 
 
 
Capitole: 
 

1. Cadourile primite în exercitarea atribuțiilor oficiale 
2. Invitații la evenimente organizate de terți 
3. Procedura de monitorizare 
4. Dispoziții finale 

 
 
 
BIROUL PARLAMENTULUI EUROPEAN, 
 
având în vedere Regulamentul de procedură al Parlamentului European, în special 
articolul 9 alineatul (1), 
 
având în vedere anexa I la prezentele norme (denumită în continuare „Codul de 
conduită”), în special articolul 5 alineatele (2) și (3) și articolul 9, 
 
 
întrucât: 
 
(1) În conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Codul de conduită, deputații care 

reprezintă Parlamentul în mod oficial au dreptul de a accepta, și, ulterior, de a 
transmite cadourile care au o valoare mai mare decât pragul stabilit la articolul 5 
alineatul (1). 

 
(2) Este necesar să se stabilească procedura prin care deputații transmit 

Președintelui cadourile primite atunci când ei reprezintă Parlamentul în mod 
oficial, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Codul de conduită. 

 
(3) Ar trebui prevăzută o dispoziție care, în cazurile justificate în mod 

corespunzător, să permită Președintelui să decidă că deputatul căruia i-a fost 
oferit cadoul îl poate păstra temporar. 

 
(4) Ar trebui prevăzută posibilitatea expunerii cadourilor cu o valoare artistică sau 

culturală în clădirile Parlamentului. 
 
(5) Ar trebui prevăzută posibilitatea ca deputații care au acceptat, cu bună credință, 

un cadou a cărui valoare se dovedește ulterior a fi superioară pragului stabilit la 
articolul 5 alineatul (1) din Codul de conduită, să poată regulariza această 
situație transmițând cadoul Președintelui. 
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(6) Ar trebui ca aceste măsuri să poată fi aplicate și în cazul deputaților care exercită 
anumite funcții în numele grupurilor politice. 

 
(7) Din motive de transparență, ar trebui creat un registru al cadourilor accesibil 

publicului. 
 
(8) Ar trebui stabilite domeniul de aplicare a articolului 5 alineatul (3) din Codul de 

conduită și normele prevăzute pentru garantarea transparenței în ceea ce privește 
rambursările cheltuielilor de deplasare și de cazare și a diurnelor deputaților sau 
pentru plata directă a acestor cheltuieli de către părți terțe atunci când deputații 
participă, în urma unei invitații și în exercitarea funcției, la evenimente 
organizate de terți.  

 
(9) Unul dintre obiectivele generale ale Codului de conduită este de a garanta că 

deputații comunică participarea lor la toate evenimentele, în cazul în care există 
riscul potențial ca aceștia să fie influențați în mod necorespunzător în exercitarea 
funcției. 

 
(10) Riscul ca deputații să fie influențați în mod necorespunzător în exercitarea 

funcției poate fi exclus, în principiu, în cazul în care partea terță care acoperă 
cheltuielile reprezintă un interes public sau unul analog. Ar trebui întocmită o 
listă cu terții care reprezintă un interes public sau unul analog, pe baza 
Acordului dintre Parlamentul European și Comisia Europeană privind înființarea 
unui Registru de transparență pentru organizații și persoane care desfășoară 
activități independente, implicate în procesul de elaborare și de punere în 
aplicare a politicilor UE1. Această listă ar trebui actualizată în mod 
corespunzător în cazul în care se aduc modificări acordului menționat mai sus. 

 
(11) Pentru a garanta transparența în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din 

Codul de conduită, deputații ar trebui să prezinte o declarație privind 
participarea lor la evenimentele organizate de terți, în termenul stabilit în 
prezentele măsuri. 

 
(12) Ar trebui stabilită o procedură de monitorizare în conformitate cu articolul 9 din 

Codul de conduită, 
 
 
ADOPTĂ PREZENTELE MĂSURI DE PUNERE ÎN APLICARE: 

 
 
 
 
 

                                                 
1 JO L 191, 22.7.2011, p. 29. 
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Capitolul 1 
 

CADOURILE PRIMITE ÎN EXERCITAREA ATRIBUȚIILOR OFICIALE 
 

 
 

Articolul 1 
 

Definiții și domeniu de aplicare 
 
(1) În sensul articolului 5 alineatul (2) din Codul de conduită: 
 

(a) „cadou” înseamnă orice obiect(e) material(e) distinct(e) care constă/constau 
într-unul sau mai multe elemente, oferit(e) unui deputat cu o anumită ocazie de 
către un donator; 

 
(b) un deputat reprezintă Parlamentul în mod oficial în cazul în care acesta: 

 
– îndeplinește una dintre funcțiile prevăzute la articolul 19 din Regulamentul 

de procedură sau 
 

– reprezintă Parlamentul, în numele Președintelui, în conformitate cu 
articolul 20 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, în relațiile 
internaționale sau la ceremonii sau 

 
– reprezintă o comisie sau o delegație interparlamentară într-o misiune 

oficială autorizată de Conferința președinților sau de Birou; 
 
(2) prezentul capitol se aplică și deputaților care exercită o funcție asimilată funcțiilor 

menționate la alineatul (1) litera (b) în cadrul unui grup politic care s-a angajat, 
printr-o decizie făcută publică, să respecte prezentele măsuri. 

 
 

Articolul 2 
 

Declararea, transmiterea și păstrarea cadourilor de către deputați 
 
(1) Orice deputat care reprezintă Parlamentul în mod oficial în conformitate cu 

articolul 1 transmite Președintelui o declarație privind cadourile primite până cel 
târziu în ultima zi a lunii care urmează datei la care a fost primit, menționând în 
special numele donatorului, data primirii și calitatea în care a fost primit, oferind o 
descriere a cadoului și indicând valoarea sa, astfel cum este estimată de deputatul 
respectiv. Aceste informații sunt furnizate utilizând formularul din anexa I. 

 
(2) În numele Președintelui, serviciul competent informează deputatul cu privire la 

locul unde trebuie transmis cadoul în conformitate cu obligația deputaților 
prevăzută la articolul 5 alineatul (2) din Codul de conduită. 

 
(3) În mod excepțional, deputatul poate păstra definitiv cadoul, cu condiția ca 

valoarea acestuia, astfel cum a fost evaluată de deputat, să nu depășească pragul 
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stabilit la articolul 5 alineatul (1) din Codul de conduită, iar cadoul să nu 
reprezinte o valoare imaterială evidentă pentru Parlament. În aceste cazuri, cadoul 
devine proprietatea deputatului. În caz de îndoială, deputatul poate prezenta 
cadoul serviciului competent, pentru estimarea valorii sale; dacă este necesar, 
serviciul competent poate face apel la un expert independent. 

 
(4) În cazul în care valoarea cadoului estimată de serviciul competent depășește 

pragul stabilit la articolul 5 alineatul (1) din Codul de conduită, se aplică articolul 
3 din prezentele măsuri. 

 
 

Articolul 3 
 

Depozitarea și expunerea cadourilor 
 
(1) Cadourile sunt administrate de serviciul competent. 
 
(2) Cadourile sunt depozitate în clădirile Parlamentului. 
 
(3) Prin derogare de la alineatul (2), cadourile care au o valoarea artistică sau 

culturală pot fi expuse, în temeiul unei decizii a Președintelui adoptate în urma 
unei recomandări a chestorilor emise după obținerea avizului comisiei artistice, 
într-un spațiu corespunzător din clădirile Parlamentului. 

 
(4) Prin derogare de la alineatul (2) și la cererea scrisă a deputatului care a primit 

cadoul, Președintele poate decide, în cazurile justificate corespunzător, să 
autorizeze deputatul să expună cadoul în biroul său din incinta Parlamentului, atât 
timp cât acesta continuă să exercite atribuțiile oficiale în cadrul cărora a primit 
cadoul. 

 
(5) Chestorii pot da instrucțiuni serviciului competent cu privire la utilizarea oricărui 

cadou care se află în proprietatea Parlamentului. Deputații au dreptul să participe 
la procedurile de licitație publică organizate pentru vânzarea acestor cadouri. 

 
 

Articolul 4 
 

Registrul cadourilor 
 
1. Serviciul competent ține un registru cu toate cadourile care se află în proprietatea 

Parlamentului. 
 
2. Registrul include informațiile prevăzute la articolul 2 alineatul (1). El include, de 

asemenea, o fotografie a cadoului și, dacă este cazul, indică locul în care acesta 
este expus în conformitate cu articolul 3 alineatele (3) și (4) și este actualizat 
pentru a lua în considerare orice instrucțiuni date în conformitate cu articolul 3 
alineatul (5). 

 
3. Registrul se publică pe site-ul Parlamentului, într-o formă ușor de accesat. 
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Articolul 5 

 
Clauza de rectificare 

 
Atunci când un deputat care a acceptat un cadou cu bună credință își dă seama că 
valoarea sa depășește pragul stabilit la articolul 5 alineatul (1) din Codul de conduită, 
acesta face, cât de curând posibil, o notificare în conformitate cu articolul 2 alineatul 
(1) din prezentele măsuri și transmite cadoul serviciului competent dacă, din motive 
de curtoazie, deputatul nu este în măsură să îl returneze donatorului. 
 
 

Capitolul 2 
 

INVITAȚII LA EVENIMENTE ORGANIZATE DE TERȚI 
 
 

Articolul 6 
 

Domeniul de aplicare 
 
(1) Deputații declară participarea la evenimentele organizate de terți atunci când 

rambursarea cheltuielilor de deplasare și de cazare și a diurnelor deputaților sau 
plata directă a acestor cheltuieli sunt acoperite de părți terțe. 

 
(2) Deputații care participă la evenimente organizate de terți nu sunt obligați să 

declare acest lucru în cazul în care cheltuielile sunt plătite sau rambursate de o 
parte terță care aparține uneia dintre categoriile de mai jos: 
 
 instituții, organe, birouri și agenții ale Uniunii Europene; 
 organizații internaționale recunoscute (de exemplu, Organizația Națiunilor 

Unite și organele sale, Consiliul Europei); 
 autorități centrale, locale, regionale și municipale din statele membre, cu 

excepția cazului în care autoritatea respectivă acționează ca reprezentant al 
unei întreprinderi publice, astfel cum este definită la articolul 2 litera (b) din 
Directiva 2006/111/CE a Comisiei din 16 noiembrie 2006 privind transparența 
relațiilor financiare dintre statele membre și întreprinderile publice, precum și 
transparența relațiilor financiare din cadrul anumitor întreprinderi2 (de 
exemplu, o întreprindere activă în domeniul serviciilor publice care furnizează 
energie sau prestează servicii de transport); 

 partide și fundații politice, inclusiv partidele și fundațiile la nivel european 
care primesc finanțare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2004/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind statutul 
și finanțarea partidelor politice la nivel european3, cu excepția organizațiilor 
create sau sprijinite de acestea care sunt implicate în activități de lobbying; 

 parteneri sociali care participă la dialogul social (sindicate, asociații patronale 
etc.) atunci când exercită rolul care le este atribuit în temeiul tratatelor; 

                                                 
2 JO L 318, 17.11.2006, p. 17. 
3 JO L 297, 15.11.2003, p. 1. 
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 biserici și comunități religioase (în special autoritățile lor), cu excepția 
organismelor sau a entităților juridice care le reprezintă, a birourilor și 
rețelelor create să le reprezinte în relațiile lor cu instituțiile Uniunii, precum și 
a asociațiilor lor. 

 
(3) În cazul în care cheltuielile de deplasare și de cazare și diurnele nu sunt plătite sau 

rambursate, cu excepția costului unei mese, a unui bilet de intrare sau a unui alt 
avantaj similar, a cărui valoare este inferioară pragului prevăzut la articolul 5 
alineatul (1) din Codul de conduită, întocmirea unei declarații nu este obligatorie. 

 
(4) În cazul în care Biroul sau Conferința președinților a autorizat o delegație la care 

participă deputați ale căror cheltuieli sunt plătite sau rambursate integral sau 
parțial de către terți, întocmirea unei declarații nu este obligatorie. 

 
 

Articolul 7 
 

Declarația 
 

(1) O declarație făcută în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) conține 
următoarele informații: 

 

(a) numele, funcția și adresa părții terțe care a plătit sau rambursat cheltuielile 
deputatului; 

(b) tipul de cheltuieli plătite sau rambursate (de deplasare, de cazare și/sau 
diurnă) și dacă acestea au fost achitate sau rambursate integral sau parțial;  

(c) natura și locul de desfășurare a evenimentului, precum și datele și durata 
participării deputatului; 

(c) programul evenimentului. 

(2) Orice deputat care dorește să adauge informații suplimentare are dreptul să 
facă acest lucru. 

(3) Declarația se întocmește utilizând formularul din anexa II. 

(4) Informațiile furnizate în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) și cu 
prezentul articol se publică pe site-ul Parlamentului într-o formă ușor de 
accesat. 
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Articolul 8 
 

Termenul-limită 
 
Deputații își depun declarația în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) și cu articolul 
7 cel târziu în ultima zi a lunii care urmează ultimei zile de participare a deputatului la 
evenimentul respectiv.  
 
 
 
 

Capitolul 3 
 

PROCEDURA DE MONITORIZARE  
 

Articolul 9 
 

Procedura de monitorizare 
 
În conformitate cu articolul 4 din Codul de conduită, deputații prezintă Președintelui o 
declarație de interese financiare pe propria răspundere care conține informații 
furnizate de o manieră precisă. 
 
În cazul în care există motive să se creadă că o declarație conține informații eronate în 
mod manifest, nereverențioase, ilizibile sau incomprehensibile, serviciile competente 
procedează, în numele Președintelui, la verificarea generală a veridicității în scopul 
clarificării situației într-un termen rezonabil, oferind astfel deputatului posibilitatea de 
a reacționa. În cazul în care această verificare nu clarifică și, prin urmare, nu rezolvă 
această chestiune, Președintele ia o decizie cu privire la procedura care trebuie 
urmată, în conformitate cu articolul 8 din Codul de conduită. 

 
 

Capitolul 4 
 

DISPOZIȚII FINALE  
 

Articolul 10 
 

Intrarea în vigoare 
 

 
Prezentele măsuri intră în vigoare la 1 iulie 2013 și se aplică începând cu această dată. 
 
 

Articolul 11 
 

Punerea în aplicare 
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Secretarul General se asigură că prezentele măsuri sunt puse în aplicare. Punerea în 
aplicare a acestora din punct de vedere tehnic și funcționarea lor sunt evaluate la un an 
de la intrarea lor în vigoare. 
 


