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Comunicat de presa

In baza precizărilor CSM de astăzi 06.10.2008 nu se mai impune sesizarea Curţii Constituţionale 

Transparency International Romania ia act şi apreciază ca binevenită decizia Consiliului Superior al Magistraturii de a reveni 
asupra solicitării înaintate Avocatului Poporului cu privire la constatarea neconstituţionalităţii unor prevederi din Legea ANI.

Transparency International România subliniază faptul că asigurarea transparenţei instituţiilor publice şi a activităţii 
persoanelor care ocupa funcţii publice, precum şi protejarea vieţii private şi a datelor cu caracter personal ale acestor 
persoane, reprezintă deopotrivă acte de normalitate într-un stat de drept, iar normele în vigoare trebuie să răspundă în 
egală măsură ambelor dimensiuni.

De aceea, Transparency International România consideră justificată necesitatea de a proteja datele cu caracter personal ale 
magistraţilor, care fac obiectul declaraţiilor de avere, prin mascarea adresei de domiciliul sau a altor elemente care ar putea 
permite identificarea domiciliului acestora la momentul publicării formularului declaraţiei.

În acest sens Transparency International România solicită autorităţilor competente să se pronunţe în sensul menţinerii 
obligaţiei de a depune declaraţii de avere în formatul existent, însă publicarea acestora să se facă numai după ascunderea 
datelor cu caracter personal enunţate anterior.

Apreciem că această măsură este de natură să asigure atât îndeplinirea obiectivelor avute în vedere la instituirea obligaţiei 
de declarare a averii şi de conferire a caracterului public al acestor informaţii, dar în acelaşi timp se dă expresie şi necesităţii 
de asigurare a protecţiei vieţii private a persoanelor care ocupă funcţii publice.

Considerăm că nu se impune o decizie a Curţii Constituţionale în această materie, ci armonizarea procedurii de 
publicare a declaraţiilor cu prevederile Legii privind datele cu caracter personal, procedură îndeplinită de 
funcţionarii însărcinaţi în acest scop. 
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