
 

 

 

INTERPELARE 

 

Adresată:   Domnului Lucian Bode, Ministrul interimar al Justiției 

 

De la:     Deputat Nicoleta Matilda GOLEAC, circumscripția electorală 42-  

BUCUREȘTI. Grupul parlamentar: Partidul Social Democrat 

 

Obiect: Stadiul transpunerii în legislația națională a Directivei (UE) 

2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 

octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează 

încălcări ale dreptului Uniunii  

 

Stimate domnule ministru, 

 

Pe plan european este adoptată Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului 

European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor 

care raportează încălcări ale dreptului Uniunii1. În cuprinsul Directivei se 

precizează: 

“Art. 26 - Transpunere și perioadă de tranziție 

Alin.(1). Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere 

de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei 

directive până la 17 decembrie 2021 (...).” 

Pe plan intern există Legea nr.571/2004 privind protecția personalului din 

autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează 

încălcări ale legii, publicată în Monitorul Oficial nr.1.214 din 17 decembrie 

2004. Ministerul Justiției a supus dezbaterii publice2 în cursul anului 2021 

proiectul de Lege privind protecția avertizorilor în interes public. Astfel, în 

ordine cronologică, potrivit informațiilor publice: 

                                                           
1 Informație publică, disponibilă online la adresa de internet: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019L1937&from=EN, accesată la data de 08.10.2021. 
2 Informație publică, disponibilă online la adresa de internet: https://www.just.ro/proiect-de-

lege-privind-protectia-avertizorilor-in-interes-public, accesată la data de 08.10.2021. 
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1. A fost publicat, pe pagina de internet a ministerului, proiectul de Lege 

privind protecția avertizorilor în interes public. 

2. În data de 08.04.2021 s-a organizat dezbaterea publică a proiectului de 

Lege privind protecția avertizorilor în interes public. 

3. În data de 16.04.2021 este afișată pe pagina de internet a ministerului 

Minuta dezbaterii publice, rezultată în urma derulării procesului de 

consultare publică. 

De la acea dată a dezbaterii publice a proiectului de Lege privind 

protecția avertizorilor în interes public și până în prezent nu avem nicio altă 

informație publică despre acest act normativ, deși România este obligată să 

transpună în legislația națională Directiva europeană privind protecția 

avertizorilor de integritate.  

Domnule ministru, având în vedere cele menționate anterior și în raport 

de faptul că mai sunt aproximativ 60 de zile până la împlinirea termenului de 

transpunere a Directivei europene nominalizate, vă rog să aveți amabilitatea să 

îmi răspundeți la următoarele întrebări: 

1. Care este stadiul transpunerii în legislația națională a Directivei (UE) 

2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 

2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului 

Uniunii (avertizorii de integritate)? 

2. Care sunt motivele netranspunerii în legislația națională până la această 

dată a Directivei (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a 

Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care 

raportează încălcări ale dreptului Uniunii? 

 

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris! 

Cu aleasă considerație, 

 

Deputat, 

Nicoleta Matilda GOLEAC 

  

 




