18 februarie 2022

Stimată doamnă Președintă Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă,
Asociațiile semnatare, alături de 9 avertizori de integritate, vă solicită să organizați o dezbatere
publică în care să fie discutată Propunerea legislativă privind protecția avertizorilor în interes public Pl-x 573/24.11.2021.
Implementarea Directivei (UE) 2019/1937 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale
dreptului Uniunii este un prilej optim pentru a avea o discuție, în cadru lărgit, despre problemele pe
care avertizorii de integritate le-au întâmpinat în practică, atunci când au semnalat încălcări ale legii și
modul în care au putut folosi Legea avertizorului de integritate în vigoare (Lege nr. 571 din 14
decembrie 2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte
unități care semnalează încălcări ale legii). Considerăm că actualul cadru legislativ poate fi
îmbunătățit astfel încât, pe de o parte, să fie evitate situații dramatice în familiile viitorilor avertizori de
integritate, dar și să degreveze sistemul juridic de procese ce pot fi evitate în condițiile unor modificări
legislative care să îngreuneze posibile abuzuri împotriva avertizorilor de integritate.
Considerăm că acest text de lege este unul fundamental pentru interesul public și statul de drept. De
aceea, vă rugăm, să ne acordați spațiu de dezbatere pentru a prezenta punctele de vedere ale
persoanelor care au beneficiat de prevederile acestei legi. O astfel de întâlnire nu poate decât să
aducă, la masa discuțiilor, o imagine completă a modului în care prevederile legale funcționează, prin
includerea în conversație chiar a persoanelor vizate de textul de lege. Considerăm că într-o
democrație avansată, precum ne dorim să fie România, acest tip de dezbatere este o manifestare
firească a dialogului social.
Sperăm că veți da curs invitației noastre la dialog social, cu scopul de a îmbunătăți propunerea de
lege cu privire la protecția avertizorului de integritate, în sensul lărgirii acestei protecții astfel încât să
fie încă și mai limitate posibilitățile de abuz din partea reprezentanților instituțiilor din România.
În cazul în care veți răspunde pozitiv solicitării noastre, vă rugăm să ne comunicați data și locul în
care această dezbatere va avea loc.
Vă mulțumim pentru disponibilitate,
APADOR-CH, director executiv Georgiana Gheorghe
ActiveWatch, președinte Liana Ganea
European Ethics & Compliance Association, președinte Cristian Ducu
Transparency International, director executiv Georgiana Ciută
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Irina Lonean, reprezentant supleant al societății civile în Consiliul Național de Integritate
Federația Sindicală Hermes
Asociația Kompatibil
Centrul Syene pentru Educație
Asociația Profesională a Transportatorilor APT, președinte Ivan Tudor Florian, avertizor de integritate
George Epurescu, avertizor de integritate
Camelia Imbarus, avertizor de integritate
Ștefan Neagu, avertizor de integritate
Daniel Simion, avertizor de integritate
Adrian Moise, avertizor de integritate
Carmen Ramona Gheorghe , avertizor de integritate
Alex Rusu, avertizor de integritate
Mihaela Cuțui, avertizor de integritate
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