
INCLUDEREA SECTORULUI PRIVAT SUB INCIDENȚA LEGISLAȚIEI PRIVIND
AVERTIZORII DE INTEGRITATE
Este inclusă obligația de a asigura mecanisme și proceduri interne și externe de
avertizare în interes public, atât pentru instituții publice, cât și pentru companii
private care au peste 50 de angajați.

PRINCIPALE MODIFICĂRI ADUSE DE DIRECTIVA UE PRIVIND
PROTEJAREA PERSOANELOR CARE RAPORTEAZĂ ÎNCĂLCĂRI
ALE DREPTULUI UNIUNII 1937/23 0CTOMBRIE 2019

PREVEDERILE NU SE MAI REFERĂ DOAR LA ANGAJAȚI 
Pe lângă angajați, Directiva îi include și pe cei care participă la un concurs de angajare, cei care fac
internship, persoane angajate în întreprinderile implicate în lanțul de producție și de distribuție al unui
produs finit care intră pe piața internă a Uniunii sau orice alte persoane care sunt în contact cu o
instituție publică sau o companie privată în contextul activităților lor profesionale.  

MECANISME DE RAPORTARE INTERNĂ OBLIGATORII ȘI PRIORITARE
Se promovează ca prioritară raportarea la nivel intern, prin mecanisme securizate și care asigură
confidențialitatea, atât pentru sectorul public cât și pentru cel privat. Cu toate acestea, avertizorul
poate face raportarea direct extern, dacă are suspiciunea rezonabilă că raportarea internă va fi
ineficientă sau vor exista represalii.

SE LĂRGEȘTE ȘI SFERA FAPTELOR CARE POT FI RAPORTATE 
Directiva enumeră o serie de fapte care pot face obiectul unei avertizări de integritate, precum: frauda
și corupția în sfera achizițiilor publice, fapte care prejudiciază siguranța produselor introduse pe piața
internă a Uniunii Europene, fapte care ating siguranța transporturilor sau aviației și pot periclita viața
oamenilor, fapte în dauna mediului înconjurător, fapte care reprezintă riscuri la adresa sănătății publice
și a protecției consumatorilor, fapte din sfera securității rețelelor și a sistemelor informatice, a vieții
private și a protecției datelor cu caracter personal etc. 

Însă lista nu este exhaustivă. Fiecare stat membru poate să o completeze în funcție de contextul său
particular.

ESTE SPORITĂ PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE
Pentru a preveni represaliile împotriva avertizorilor, Directiva subliniază expres că nimeni nu poate fi
concediat, amenințat, cercetat pentru că a făcut o avertizare cu bună credință și solicită implementarea
de mijloace de protecție pentru aceștia.

  Prevederile Directivei trebuie transpuse în legislația națională până la 17 decembrie 2021, moment de la care vor produce efecte
pentru sectorul public. Sectorul privat beneficiază de un termen de grație mai lung, dispozițiile fiind obligatorii de la 17 decembrie
2023.
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Acest program este finanțat prin Fondul de Securitate Internă a Uniunii Europene — Police
Conținutul acestui program reprezintă doar viziunea autorului și este responsabilitatea sa exclusivă.
Comisia Europeană nu acceptă nicio responsabilitate pentru folosirea în orice mod a informațiilor pe care le conține.


