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Nr. 21350/G/II/20.05.2016 

RAPORT DE EVALUARE 

A n u l 2016, luna 05, ziua 20 

în temeiul dispoziţiilor a r t 8, art. 9, art. 10 lit. a), b), e) şi g) şi Secţ iuni i a 3-a din Capitolul I al Titlului II 

din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi 

completarea Legii nr 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de integritate, 

precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, azi, data de mai sus, Ioana Al ina GULEŞ 

STANCIU, inspector de integritate în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate, am întocmit prezentul Raport de 

evaluare: 

I. PARTEA DESCRIPTIVĂ A SITUAŢIEI DE FAPT 

La data de 15.04.2016, Agenţia Naţională de Integritate, în temeiul art. 12 al in. (1) şi al in. (2) lit. b) din 

Legea nr. 176/2010 privind integritatea în-exercitarea .funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, 

precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, s-a sesizat din oficiu în lucrarea 

nr. 17002/A/l l/15M2016,cu privire la faptul că BOGDAN CAMELIA, judecător la Curtea de Apel Bucureşti, 

nu a respectat regimul juridic al^/wa^paf/M/îă//7or (ca urmare a deţinerii sinwKane a calităţii de magistrat şi a 

celei de lector în cadrul programului de formare profesională ^Implementarea şi aplicarea viitoarei Politici Agricole 

Comune. Prevenirea fraudei şi a corupţiei în vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene" 

organizat în perioada 21 iulie - 2 august 2014 în cadrul proiectului UMP - CESAR „Furnizarea serviciilor de 

consultanţă pentru organizarea cursurilor de instruire a personalului APIA") şi al conflictelor de interese (întrucât a 

predat ca lector în cadrul unui seminar de prevenire a fraudei şi corupţiei funcţionarilor din cadrul Agenţiei de 

Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - structură care funcţionează în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale, iniţiat de Unitatea de Management a Proiectului „Completarea Sprijinului Financiar acordat de Uniunea 

Europeană pentru Restructurarea Agriculturii în România" - unitate în subordinea aceluiaşi minister, deşi făcea 
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parte din Completul de judecată 5A în dosarul nr. 25497/3/2012** având ca parte civilă Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale). 

Agenţia Naţională de Integritate este competentă să evalueze respectarea regimului juridic al 

incompatibilităţilor şi conflictelor de interese de către Bogdan Camelia, judecător la Curtea de Apel Bucureşti, 

întrucât face parte din categoria persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) pct. 7 din Legea nr. 176/2010 privind 

integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi 

completarea altor acte normative: „Dispoziţiile prezentei legi se aplică următoarelor categorii de persoane, care 

au obligaţia declarării averii şi a intereselor: judecătorii, procurorii, magistraţii-âsistenţi asimilaţii acestora, 

precum şi asistenţii judiciari''. 

Sub aspect procedural au fost îndeplinite prevederile Legii nr. 176/2010 în ceea ce priveşte informarea 

persoanei evaluate, astfel că Bogdan Camelia a fost informată în legătură cu declanşarea evaluării respectării 

regimului juridic al incompatibilităţilor şi conflictelor de interese, în perioada deţinerii funcţiilor şi demnităţilor 

publice. Informarea înregistrată sub nr. 17192/G/II/18.04.2016 a fost transmisă la domiciliul persoanei evaluate, 

prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, returnată la Agenţia Naţională de Integritate cu menţiunea 

„avizat, reavizat, expirat termen păstrare". 

Informarea nr. 17192/G/II/18 04.2016 a fost transmisă persoanei evaluate la adresa personală de e-mail, 

adresă de la care au fost transmise şi solicitările acesteia adresate Agenţiei şi înregistrate sub nr. 

16997/G/II/15.04.2016, nr. 16998/G/II/15.04.2016, nr.. 17000/G/II/15,04.2016. 

Precizăm că Bogdan Camelia a transmis, ulterior, un răspuns prin e-mail de confirmare a primirii 

informării mai sus menţionate. 

Potrivit dispoziţiilor art. 32 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi 

demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, 

dispoziţiile acestei legi se completează cu dispoziţiile altor acte normative, inclusiv ale celor care reglementează 

alte incompatibilităţi sau conflicte de interese, dacă acestea nu sunt contrare Legii nr. 176/2010 şi 

Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 

funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

II. PUNCTUL DE VEDERE AL PERSOANEI EVALUATE 

Până la data întocmirii prezentului raport de evaluare, Agenţia Naţională de Integritate nu a solicitat un 

punct de vedere persoanei evaluate, deoarece, în urma evaluării declaraţiilor de avere şi de interese, precum şi a 
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celorlalte date şi informaţii disponibile aflate la dosar, nu au fost identificate elemente referitoare la existenţa unei 

incompatibilităţi sau a unui conflict de interese. 

III. EVALUAREA ELEMENTELOR DE INCOMPATIBILITATE SI CONFLICT DE INTERESE 

Bogdan Camelia exercită funcţia de judecător începând cu anul 2007, fiind numită în funcţia de judecător 

la Judecătoria Constanţa prin Decretul Preşedintelui României nr. 272/26.03.2007. 

începând cu data de 01.07.2014 exercită funcţia de judecătoria Curtea de Apel Bucureşti. 

în scopul soluţionării lucrării, Agenţia Naţională de Integritate a solicitat şl primit, în conformitate cu 

dispoziţiile art. 20 alin. (5) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor 

publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, de la S.C. FDI 

Top Consult S.R.L următoarele informaţii şi documente referitoare la Bogdan Camelia, transmise prin adresa 

nr. 18.05.1/18.05.2016: 

• Scrisoarea de exprimare a interesului (varianta editabilă regăsită pe serverul societăţii FDI Top Consult 

S.R.L.) formulată de asocierea formată din S.C. Gama Proconsult S.R.L. (în calitate de lider de asociere) şi 

S.C. FDI Top Consult S.R.L. (în calitate de asociat) şi adresată Unităţii de Management a Proiectului 

„Completarea Sprijinului Financiar acordat de Uniunea Europeană pentru Restructurarea Agriculturii în România" 

(UMP - CESAR) din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), prin care îşi exprimă interesul de a 

participa în calitate de candidat la etapa de selectare din cadrul proiectului „Completarea Sprijinului Financiar 

acordat de UE pentru Restructurarea Agriculturii în România (CESAR)", selecţie pentru serviciile de consultanţă 

necesare MADR pentru organizarea cursurilor de instruire a personalului APIA în cadrul programului PNDR 

2014-2020. 

în cuprinsul Scrisorii, sunt menţionaţi experţii propuşi de S.C. FDI Top Consult S.R.L. pentru susţinerea 

cursurilor de instruire, printre care si Bogdan Camelia, expert juridic. 

• Contractul nr 1290/16.07.2014 privind furnizarea serviciilor de consultanţă pentru organizarea cursurilor 

de instruire a personalului APIA privind politica agricolă comună şi prevenirea actelor de corupţie, încheiat între 

Unitatea de Management a Proiectului „Completarea Sprijinului Financiar acordat de Uniunea Europeană pentru 

Restructurarea Agriculturii în România" (UMP - CESAR) din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), în 

calitate de Client şi Asocierea S.C. Gama Proconsult S.R.L. (lider de asociere) şi S.C. FDI Top Consult S.R.L. 

(asociat), în calitate de Consultant. 

S.C. FDI Top Consult S.R.L. precizează în cuprinsul adresei nr. 18.05.1/18.05.2016 faptul că în cadrul 

asocierii compuse din S.C. Gama Proconsult S.R.L. şi societatea menţionată mai sus, liderul a fost responsabil cu 

asigurarea condiţiilor de transport, masă şi cazare a participanţilor iar S.C. FDI Top Consult S.R.L. a fost 
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responsabilă cu organizarea efectivă a sesiunilor de instruire: întocmire suporturi de curs, material de curs, 

identificarea şi asigurarea lectorilor, întocmirea rapoartelor de activitate către autoritatea contractantă. în acest 

context, asociatul - FDI Top Consult a acoperit toate costurile necesare derulării sesiunilor de instruire, respectiv 

costurile cu lectorii implicaţi, producerea şi multiplicarea materialelor de curs, întocmirea rapoartelor de activitate 

iar liderul de asociere - Gama Proconsult - a asigurat infrastructura de curs, cazarea, masa şi transportul 

participanţilor. 

Referitor la sursa de finanţare a proiectului implementat de UMP, conform art. 3 alin. C din cadrul 

Contractului nr. 1290/16.07.2014, ptata se face din împrumutul BIRD 4875-RO, în echivalent lei, la cursul euro/leu 

comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ziua emiterii facturii. x 

• Contractul de prestări servicii profesionale/de formare (convenţie civilă) nr. 17.07,3/17.07.2014 încheiat 

între S.C. FDI Top Consult SRL, în calitate de beneficiar, şi Bogdar^Camelia, în calitate de prestator, având ca 

obiect furnizarea de servicii de instruire (formare) de către persoana evaluată pentru organizarea sesiunilor de 

training pentru 260 persoane din cadrul APIA referitor la „Prevenirea fraudei şi a corupţiei în vederea protejării 

intereselor financiare ale Uniunii Europene/5 aşa cum este prevăzut în Contractul nr. 1290/16.07.2014, durata 

acestuia fiind 17.07.2014 - 30.08.2014. în Contractul nr. 17.07.3/17.07.2014 persoana evaluată a fost propusă 

de către S.C. FDI Top Consult S.R.L. ca membru al echipei de implementare a proiectului cu funcţia de lector. 

Selectarea lectorilor în cadrul programului de formare/instruire a fost realizată exclusiv de către S.C. FDI 

Top Consult S.R.L, aceştia având contract cu societatea respectivă si obligaţii fata de aceasta, nu faţă de UMP. 

Cu privire la modalitatea utilizată de S.C. FDI Top Consult S.RL în selecţia lectorilor pentru sesiunile de 

instruire, tematica de curs a acoperit două subiecte distincte, viitoarea Politică Agricolă Comună (PAC), respectiv 

prevenirea fraudei şi a corupţiei în vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene. 

Pentru secţiunea de Politică Agricolă Comună, fiind un subiect specific domeniului de activitate propriu 

societăţii menţionate, s-au folosit resurse proprii şi resurse externe cu care societatea a mai colaborat şi în trecut. 

Lectorii pentru această secţiune au fost Păuna Lucian, director general S.C. FDI Top Consult S.R.L., formator, şi 

Dobrilă Marian, vicepreşedinte AGRAFE {Asociaţia Consultanţilor din România pentru Absorbţia Fondurilor 

Europene), formator. 

Pentru secţiunea de prevenire a fraudei şi a corupţiei, nefiind experţi sau practicanţi în acest domeniu 

(juridic), s-a căutat un specialist din piaţă. întrucât societatea nu are o metodologie sau procedura pentru 

identificarea experţilor necesari la diferite proceduri, se apelează fie la experţi cu care s-a colaborat anterior fie, 

cum este şi cazul de faţă, se solicită recomandări de la parteneri, colabolatori, etc. 

Astfel, în urma căutărilor şi a recomandărilor primite, societatea a identificat doi experţi care 

corespundeau cerinţelor de calificare, şi anume Ştefănescu Violeta (lector specializat în acest domeniu) şi 

Bogdan Camelia. 
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Ambilor experţi li s-a solicitat CV-ul şi disponibilitatea pentru participarea la cursuri. Bogdan Camelia a 

fost cea care a răspuns în timp util solicitării şi a transmis CV-ul în data de 02.07.2014, motiv pentru care a fost 

inclusă în scrisoarea de interes, depusă în data de 03.07.2014. 

Se subliniază faptul că menţionarea unui expert în scrisoarea de interes nu determină obligativitatea 

folosirii sale la curs. Orice expert s-ar fi putut înlocui, atâta timp cât înlocuitorul său respecta cerinţele de calificare 

şi calitate. Din acest motiv s-a păstrat legătura cu ambii, până în momentul în care Bogdan Camelia a confirmat 

disponibilitatea participării. 

Astfel, în data de 16.07.2014, data încheierii Contractului nr. 1290, S.C. FDI Top Consult S.R.L. a 

transmis persoanei evaluate prin e-mail invitaţia nr. 16.07.1/16.07.2014 de a se alătura echipei de proiect 

începând cu data de 20.07.2014, ca lector pentru secţiunea „Prevenirea fraudei şi a corupţiei în vederea protejării 

intereselor financiare ale Uniunii Europene", urmând ca la data dâ 17.07.2014 să fie încheiat Contractul 

nr. 17.07.3/17.07.2014. 

Persoana evaluată a subliniat în adresele transmise Agenţiei faptul că a solicitat în prealabil expressis 

verbis Agenţiei Naţionale de Integritate verificarea vreunei potenţiale incompatibilităţi între calitatea de magistrat 

şi calitatea de lector în cadrul programului „Aplicarea viitoarei Politici Agricole Comune. Prevenirea fraudei şi a 

corupţiei în vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene", Agenţia concluzionând în adresa de 

răspuns că această participare „nu este de natură să genereze situaţie de incompatibilitate." 

• Raportul de activitate aferent Contractului nr. 17.07.3/17.07.2014, întocmit de Bogdan Camelia, în 

calitate de prestator, şi avizat de conducerea S.C. FOI Top Consult S.R.L. conform căruia persoana evaluată a 

desfăşurat activitatea de instruire în perioada 17.07.2014 - 02.08.2014. 

• Extras de cont Banca Transilvania S.A. al societăţii menţionate mai sus, din care reiese că S,C. FDI Top 

Consult S,R.L. a virat persoanei evaluate, în data de 06.08.2014, suma de 10.048 lei (plată conform Convenţiei 

civile nr. 17.07.3 - servicii instruire lector). 

• Extras din contabilitatea societăţii din care rezultă înregistrarea plăţilor şi achitarea contribuţiilor sociale 

reţinute la sursă. 

Cu privire la situaţia plăţilor efectuate de S.C. FDI Top Consult S.R.L. către Bogdan Camelia, 

societatea precizează că plăţile au fost efectuate în conformitate cu contractul dintre părţi, suma plătită fiind de 

10.048 lei, reprezentând venit brut de 12.800 lei, conform contractului, din care s-au reţinut la sursă de către FDI 

şi achitate la bugetul de stat 704 lei - contribuţii sociale şi 2.048 lei - impozit reţinut. 

• Listele de participare a cursanţilor la curs Sesiunea 1 (21/22 iulie 2014), Sesiunea 2 (23/24 iulie 2014), 

Sesiunea 3 (25/26 iulie 2014), Sesiunea 4 (28/29 iulie 2014), Sesiunea 5 (30/31 iulie 2014), Sesiunea 6 (1/2 

august 2014). 
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Incompatibilităţile şi interdicţiile magistraţilor sunt enumerate la art. 5 - 1 1 din Legea nr. 303/2004 

privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare, din capitolul 

intitulat „Incompatibilităţi şi interdicţii", dar şi în legi speciale. 

Potrivit dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 „Funcţiile de judecător, procuror, magistrat -

asistent şi asistent judiciar sunt incompatibile cu orice alte funcţii publice sau private, cu excepţia funcţiilor 

didactice din învăţământul superior, precum şi a celor de instruire din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi 

al Şcolii Naţionale de Grefieri, în condiţiile legii". 

De asemenea, potrivit art. 101 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 

sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare „Funcţia de judecător şi procuror este 

incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior." 

Dispoziţii asemănătoare sunt cuprinse şi la art. 21 alin. (1) d i * Codul deontologic al judecătorilor şi 

procurorilor, aprobat prin Hotărârea nr. 328/2005 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, Judecătorii şi 

procurorii nu pot cumula această calitate cu nici o altă funcţie publică sau privată^ cu excepţia funcţiilor didactice 

din învăţământul superior." 

în Constituţia României; se stipulează la art. 125 alin. (3) că „Funcţia de judecător este incompatibilă cu 

orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior" 

Sancţionarea pentru incompatibilitate intervine atunci când sunt îndeplinite condiţiile expres prevăzute de 

lege, lege ce are drept scop protejarea imparţialităţii în exercitarea funcţiei deţinute de persoanele evaluate. 

în ceea ce priveşte incidenţa stării de incompatibilitate care decurge din deţinerea simultană a calităţii de 

magistrat şi a celei de lector, se impune a analiza, pe de-o parte, includerea expressis verbis a funcţiei de lector 

în categoriile funcţiilor incompatibile şi, pe de altă parte, o analiză asupra naturii juridice a activităţii desfăşurate în 

virtutea calităţii de lector. ::, / / 

în explicitarea celor de mai sus, se impune a se formula următoarele precizări: 

1. în ceea ce priveşte includerea calităţii de lector în categoria funcţiilor incompatibile cu funcţia de 

magistrat, nu poate fi realizată ope legis, având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii 

nr. 261/2008, conform căreia art. 5 şi art. 11 din Legea nr. 303/2004 trebuie interpretate lato sensu, în sensul că 

magistraţii pot participa în calitate de experţi în cadrul programelor cu finanţare externă pentru justiţie. 

Astfel, prin deţinerea calităţii de lector în cadrul Proiectului „Aplicarea viitoarei Politici Agricole Comune. 

Prevenirea fraudei şi a corupţiei în vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene", considerăm că 

Bogdan Camelia se încadrează în ipoteza dată, având în vedere faptul că nu există nicio distincţie normativă cu 

privire la acest aspect 
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2. în ceea ce priveşte natura juridică a activităţilor desfăşurate, pe fondul activităţii desfăşurate ca lector, 

şi anume, transmiterea cunoştinţelor teoretice, acestea ţin de o componentă a sistemului de justiţie. Sunt instruiţi 

funcţionari publici care, pentru protejarea unor valori sociale, au atribuţii specifice pentru ca pe domeniul lor de 

competenţă, procedura să se desfăşoare conform legii. Cu evidenţă, transmiterea cunoştinţelor teoretice nu este 

de natură să influenţeze imparţialitatea în exercitarea funcţiei de magistrat indiferent de dosarele avute în 

instrumentare sau soluţionare. Din această perspectivă subliniem şi faptul că o analiză a stării de incompatibilitate 

nu poate viza un caz specific, starea de incompatibilitate vizând exercitarea funcţiei în ansamblul său. 

în contextul în care România este evaluată în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare, nu se 

poate face o departajare a componentei de justiţie independent de celelalte sectoare ale administraţiei publice. 

în acest sens, inclusiv Strategia Naţionala Anticorupţie vizează desfăşurarea de proiecte finanţate din 

fonduri europene, specifice de către autorităţile publice care au ca p§rţi componente elemente de anticorupţie, 

aspecte integrante din componenta justiţiei, or în ceea ce priveşte încadrarea situaţiei de fapt analizate în ipoteza 

Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 261/2008, aceasta este una evidentă, având în vedere faptul că 

setul de cunoştinţe teoretice transmis de Bogdan Camelia priveşte segmentul de justiţie din domeniile în care s-a 

diseminat informaţia. 

Potrivit Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 261/2008, de lege lata nu există o interdicţie 

expresă împotriva participării judecătorilor, procurorilor, grefierilor şi consilierilor juridici asimilaţi judecătorilor şi 

procurorilor în cadrul proiectelor cu finanţare externă pentru justiţie (cum sunt programele PHARE de asistenţă 

tehnică) în calitate de experţi. 

în plus, deşi expressis verbis, dispoziţiile Legii nr. 303/2004 - ari. 11 alin, (2) - nu permit decât 

participarea judecătorilor şi procurorilor ca membri ai unor comisii de examinare, prin interpretarea acestor 

dispoziţii, judecătorii, procurorii, grefierii cu studii superioare juridice au fost şi sunt numiţi în cadrul comisiilor de 

organizare a concursurilor de admitere în magistratură, de promovare, de capacitate sau în comisii de elaborare a 

subiectelor, de soluţionare a contestaţilor în cadrul unor astfel de examene* ţară ca aceste activităţi să fie 

considerate incompatibile cu statutul de magistrat 

Cu atât mai mult, în cadrul programelor pentru justiţie cu finanţare externă (de genul celor de asistenţă 

tehnică), care vizează pregătirea grefierilor, a formatorilor de la Şcoala Naţională de Grefieri şi Institutul Naţional 

al Magistraturii, precum şi a judecătorilor şi procurorilor în diverse domenii ale activităţii lor, este necesară 

participarea unor practicieni de drept român, a căror experienţă este valoroasă pentru însuşirea atât a 

cunoştinţelor teoretice, cât mai ales, a celor de practică judiciară. 

în speţă, este de menţionat faptul că din datele cuprinse în Curriculum Vitae al persoanei evaluate 

(prezentat cu ocazia procedurii de selecţie a lectorilor), Bogdan Camelia este judecător specializat în judecarea 

infracţiunilor de corupţie şi a celor asimilate acestora. 
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Consiliul Superior al Magistraturii s-a pronunţat prin mai multe hotărâri asupra unor solicitări având ca 

obiect compatibilitatea exercitării unor activităţi de formare educaţională şi profesională cu statutul magistraţilor şi 

a apreciat, analizând reglementările în vigoare, respectiv art. 125 din Constituţia României, republicată, 

art. 5 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, precum şi dispoziţiile art. 21 alin. (1) din Codul deontologic al judecătorilor 

şi procurorilor, că exercitarea activităţii de formator în cadrul diverselor instituţii de pregătire cum ar fi Institutul 

Notarial Român (Hotărârea nr. 1434 din 11.12.2014), Institutul European din România (şedinţa din 29.04.2010), 

Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (şedinţa din 19.06.2008) de către un magistrat 

(procuror sau judecător) este compatibilă cu statutul şi exigenţele acestei funcţii 

Prin Hotărârea nr. 1434/2014, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit că judecătorii şi 

procurorii pot exercita funcţii didactice în învăţământul superior, pot exercita funcţii de instruire în cadrul 

Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri, precum şi în cadrul unor programe unde 

activitatea nu diferă substanţial de activitatea prestată în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii sau al Şcolii 

Naţionale de Grefieri, şi s-a apreciat că „interacţiunea profesiilor juridice, constând în participarea magistraţilor şi 

grefierilor la activităţi de formare destinate altor practicieni ai dreptului, este în interesul sistemului judiciar în 

ansamblu şi al înfăptuirii justiţiei în general, mai ales în contextul aplicării noilor coduri." 

în conformitate cu prevederile art. 5 alin, (2) din Legea nr. 303/2004 Judecătorii şi procurorii sunt 

obligaţi să se abţină de la orice activitate legată de actul dejustiţje In cazuri care presupun existenta unui conflict 

între interesele lor şi interesul public de înfăptuire a justiţiei sau de apărare a intereselor generale ale societăţii, cu 

excepţia cazurilor în care conflictul de interese a fost adus la cunoştinţă; în scris, colegiului de conducere al 

instanţei sau conducătorului parchetului şi s-a considerat că existenta conflictului de interese nu afectează 

îndeplinirea imparţială a atribuţiilor de serviciu" 

în speţă i se incumbă persoanei evaluate faptul că a predat ca lector în cadrul unui seminar de prevenire 

a fraudei şi corupţiei funcţionarilor din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru-Agricultură (structură care 

funcţionează în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale) şi iniţiat de Unitatea de Management a 

Proiectului „Completarea Sprijinului Financiar acordat de Uniunea Europeană pentru Restructurarea Agriculturii 

în România" (unitate în subordinea aceluiaşi minister) fără a se. abţine de la judecarea dosarului 

nr. 25497/3/2012** având ca parte civilă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Facem precizarea că dosarul penal nr. 25497/3/2012** a fost soluţionat de completul de judecată compus 

din domnii judecători Bogdan Camelia şi Mihalcea Mihai Alexandru prin Decizia penală nr. 888/A/08.08.2014, 

după finalizarea sesiunilor de instruire susţinute de persoana evaluată. 

Menţionăm că soluţia dată de instanţa de apel a fost în acord cu soluţia adoptată de către prima instanţă 

de judecată, astfel că prin Decizia penală nr. 888/A/08.08.2014 au fost menţinute dispoziţiile sentinţei penale 

apelate sub aspectul admiterii acţiunii civile formulate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
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R I N A Ş I M T E X j Q | 

R i N A e s t e M e m b r u a l F e d e r a ţ i e i C I S Q \ v 

S.C. FDI Top Consult S.R.L. a fost responsabilă cu organizarea efectivă a sesiunilor de instruire: 

întocmire suporturi de curs, material de curs, identificarea şi asigurarea lectorilor, întocmirea rapoartelor de 

activitate către autoritatea contractantă. în acest context, asociatul - FDI Top Consult a acoperit toate costurile 

necesare derulării sesiunilor de instruire, respectiv costurile cu lectorii implicaţi. 

Prin urmare persoana evaluată nu a fost selectată ca lector de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

(nici de către APIA), ci de societatea care a câştigat procesul de selecţie pentru organizarea de cursuri pentru 

funcţionarii din APIA, respectiv S.C. FDI Top Consult S.R.L. 

Pentru secţiunea de prevenire a fraudei şi a corupţiei, nefiind experţi sau practicanţi în acest domeniu 

(juridic), s-a căutat un specialist din piaţă. întrucât societatea nu aţe o metodologie sau procedura pentru 

identificarea experţilor necesari la diferite proceduri, se apelează fie la experţi cu care s-a colaborat anterior fie, 

cum este şi cazul de faţă, se solicită recomandări de la parteneri, colabolatori, etc. 

Astfel, în urma căutărilor şi a recomandărilor primite, societatea a identificat doi experţi care 

corespundeau cerinţelor de calificare, şi anume Ştefănescu Violeta (lector specializat în acest domeniu) şi 

Bogdan Camelia. 

Ambilor experţi li s-a solicitat CV-ul şi disponibilitatea pentru participarea la cursuri. Bogdan Camelia a 

fost cea care a răspuns în timp util solicitării şi a transmis CV-ul în data de 02.07.2014, motiv pentru care a fost 

inclusă în scrisoarea de interes, depusă în data de 03,07.2014. 

Societatea în cauză subliniază faptul că menţionarea unui expert în scrisoarea de interes nu determină 

obligativitatea folosirii sale la curs. Orice expert s-ar fi putut înlocui, atâta timp cât înlocuitorul său respecta 

cerinţele de calificare şi calitate. Din acest motiv s-a păstrat legătura cu ambii, până în momentul în care Bogdan 

Camelia a confirmat disponibilitatea participării. 

IV. CONCLUZII 

în urma evaluării efectuate în lucrarea nr. 17002/A/l1/15.04.2016 privind pe BOGDAN CAMELIA, 

judecător la Curtea de Apel Bucureşti, în raport cu datele, informaţiile şi documentele aflate până în 

prezent la dosarul lucrării: 

• nu au fost identificate elemente de încălcare a legislaţiei privind regimul juridic al 

incompatibilităţilor ca umare a deţinerii simultane a calităţii de magistrat şi a celei de lector în cadrul 

programului de formare profesională „Implementarea şi aplicarea viitoarei Politici Agricole Comune. Prevenirea 

fraudei şi a corupţiei în vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene" organizat în cadrul 

proiectului UMP - CESAR „Furnizarea serviciilor de consultanţă pentru organizarea cursurilor de instruire a 

personalului APIA". 
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• nu au fost identificate elemente de încălcare a legislaţiei privind regimul juridic al conflictelor de 

interese în ceea ce priveşte situaţia evaluată ce constă în faptul că aceasta a predat ca lector în cadrul unui 

seminar de prevenire a fraudei şi corupţiei funcţionarilor din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură (structură care funcţionează în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale), iniţiat de Unitatea 

de Management a Proiectului „Completarea Sprijinului Financiar acordat de Uniunea Europeană pentru 

Restructurarea Agriculturii în România" (unitate în subordinea aceluiaşi minister), deşi făcea parte din Completul 

de judecată 5A în dosarul nr. 25497/3/2012** având ca parte civilă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, în temeiul dispoziţiilor art. 10 lit. g) şi art. 21 alin. (4) din 

Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi 

completarea Legii nr 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, 

precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, * 

DISPUN: 

1/ Clasarea lucrării nr. 17002/A/II/15.04.2016; 

2. Comunicarea Raportului de evaluare pejr^oaaeUjyaluate. 
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