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Către: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) - CM PNDR 

În atenția: dlui. Aurel Simion - Președintele Comitetului de Monitorizare pentru PNDR 2014-2020 

Subiect: Punct de vedere AMCOR cu privire la declararea situației conflictului de interese 

 

Stimate domnule Președinte Aurel Simion,  

În conformitate cu RUE 240/2014 privind Codul European de Conduită referitor la parteneriat, cu privire 

la declararea situației conflictului de interese, vă transmitem amendamentele AMCOR, membru cu drept 

de vot în cadrul CM PNDR, conform art. 6, alin. (a): 

- Membru în cadrul CM este AMCOR, conform aceluiași ROF art. 2, alin. (3) Instituțiile și 

organizațiile incluse în CM desemnează un reprezentant (participant, diferit de reprezentantul 

legal) la nivel decizional, pentru a lua parte la întâlnirile CM. 

- Ca atare, nu membrul responsabil/observator (participantul) va da această declarație, ci 

reprezentantul legal al membrului. 

Declarația de Conflict de interese nu poate fi semnată în nume propriu, de catre participantul la CM 

PNDR, din moment ce nu reprezintă o poziție personală pe temele dezbătute, ci poziția validată de către 

membrul - partener.  

Menționăm că nu suntem de acord cu această formulă de anexă deoarece prezența este în baza 

unui mandat, cu atribuții ce depășesc motive sau eventuale situații personale.  

 

În aceeași ordine de idei, vă rugăm să definiți conflictul de interese în raport cu atribuțiile pe care 

membrul din CM și reprezentantul său în CM (participantul) le are conform ROF. 

Vă rugăm să completați în mod expres cu statut de confidențial sau secret acest tip de informații deoarece, 

prezentate la nivel general, intră în conflict cu desfășurarea activității reprezentantului membrului din CM 

(participantului) conform cu art. 4, alin. 1, pct. g și h: 

g. de a reprezenta poziţia organizaţiei/instituţiei care i-a desemnat privind punctele înscrise pe 

agenda şedinţei CM;  

h. de a informa instituţiile/organizaţiile pe care le reprezintă cu privire la problemele discutate şi 

deciziile luate în cadrul CM, precum şi la orice alte aspecte care prezintă relevanţă, legate de 

activitatea CM; 

 

Conform art. 14, Codul de Conduită, avem definite astfel: 

b. “informaţii confidenţiale” reprezintă orice date privind conţinutul, progresul sau implementarea 

PNDR aduse în discuţie în cadrul reuniunilor CM, poziţia oficială a CM asupra problemelor 

discutate, conform art. 3, alin. (4), lit. e), fiind făcută publică de către preşedintele CM; 

c. „conflict de interese” reprezintă conflictul dintre exercitarea atribuţiilor aferente calităţii de 

membru ȋn CM şi interesele personale ale persoanei care deţine calitatea de reprezentant ȋn CM 

(membru supleant sau observator) care ar putea influenţa necorespunzător îndeplinirea obiectivă 

şi imparţială a obligaţiilor şi responsabilităţilor ce decurg din calitatea de reprezentant în CM. 

 

Ținând cont de aspectele semnalate anterior considerăm că informațiile confidențiale nu includ 

informațiile din cadrul reuniunilor Grupurilor de Lucru, constituite în baza art. 7. Având în vedere faptul 
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că AMCOR este membru cu drept de vot în cadrul CM PNDR, considerăm că toate informațiile supuse 

dezbaterii/consultării care sunt discutate în cadrul CM PNDR ar trebui să le fie aduse la cunoștință 

membrilor AMCOR.  

 

Din acest punct de vedere, conflictul de interese nu poate fi realizat pe teme de dezbatere a informațiilor 

publice, informații supuse consultării, principiilor, criteriilor de selecție, sau a oricărui alt material tehnic 

supus analizelor din GL.  

 

Conflictul de interese este definit subiectiv și general și implică o probare foarte atentă deoarece prezența 

unui reprezentant (participant) al oricărui membru nu este în nume propriu, ci are mandat dat de asociația 

cu statut de membru.  

 

Vă rugăm să regândiți documentul din Anexa 3, respectând  relevanța partenerilor, ceea ce îi face să aibă 

o situație de interes față de cei pe care îi reprezintă, să formulați în detaliu care sunt acele teme care intră 

în zona de interese personale. 

 

Mai mult, vă rugăm ca materialele transmise privind informațiile din CM să aibă caracter distinct 

public/confidențial, inclusiv sintagma netransmisibil altor membri din cadrul asociativ, deoarece prin 

Declarația de la Anexa 3 reprezentantul membrului poate fi  singura sursă culpabilă ce își asumă prin 

declarație un posibil conflict de interese.  

 

Vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru eventuale clarificări sau consultări cu privire la subiectele 

abordate în cadrul acestei adrese. 

 

Cu stimă, 

Petre Luigi LUICAN 

Președinte AMCOR 

 

 

 

 

Acest document a fost elaborat și verificat sub coordonarea Comisiei Profesionale de Agricultură (CPA) 

din cadrul AMCOR 

 

Cristian GĂINĂ 

Coordonator CPA AMCOR  

 

 

 

 


