
                                                                          

TRANSPARENȚĂ ȘI INTEGRITATE ÎN VIAȚA PUBLICĂ ROMÂNEASCĂ 

14 septembrie 2016, Sala Nicolae Iorga, Parlamentul României 

8.30 – 9.30 Î registrarea parti ipa ților  

9.30 – 10.15 Cuvânt de deschidere 

Sori  Io iță, Președi te, E pert Foru   

Jan Surotchak, Director Regional pentru Europa al Institutului Republican 

I ter ațio al, Washi gto  D.C. 

Keynote speaker 

Andrius Kubilius, Fost Premier al Lituaniei  

Co struirea i tegrității pu li e î  spațiul politi  

10.15 – 11.45 Sesiunea I: Tra spare ță și partide politice – di colo de codurile de co duită  

Moderator: Sori  Io iță, Expert Foru  

 

Gabriela Crețu, Senator, Partidul Social Democrat (PSD) 

Io uț Stroe, Vicelider al Grupului parla e tar al Partidului Naţio al Li eral, Camera 

Deputaților (PNL) 

Kelemen Hunor, Președi te, U iu ea De o rată Maghiară di  Ro â ia (UDMR) 

Eugen Tomac, Președi te Executiv, Partidul Miș area Populară (PMP) 

Andrei Gerea, Vi epreședi te, Alia ța Li eralilor și De o raților di  Ro â ia ALDE  

Nicușor Da , Președi te, U iu ea Salvați Ro â ia (USR) 

Cultura orga izațio ală – de la de larații la i ter alizare; are su t aspe tele 
defi itorii ale orga izațiilor politi e? 

Sunt odurile de o duită efi ie te î  preve irea orupției? 

Cu  au i ter alizat orga izațiile politi e e perie ța ăsurilor a ti orupție? 

11.45 – 12.00 Pauză de afea 

12.00 – 13.30 

 

Sesiunea II: Tra spare ță și societate civilă – colaborarea dintre Guvern, partide 

politice și orga izații eguver a e tale pe tru tra spare tizarea Ro â iei 

Moderator: Laura Ștefa , Expert Foru  

 

Mircea Drăghici, Secretar, Camera Deputaților (PSD) 

Cola orarea u orga izațiile eguver a e tale pe tru reșterea tra spare ței î  
Parlamentul României 

Radu Puchiu, Secretar de Stat, Cancelaria Prim - Ministrului  



                                                                          

Dezvoltarea și i ple e tarea parti ipativă a Parte eriatului pe tru Guver are 
Des hisă 

Michael Druckman, Dire tor, I stitutul Repu li a  I ter ațio al, U rai a 

Evaluarea vul era ilităților la orupție – ola orarea di tre orga izațiile 
eguver a e tale și i stituțiile pu li e pe tru pro ovarea guver ării tra spare te 

Mircea Geoa ă, Președi te, Aspe  I stitute Ro a ia  

Pregătirea oilor elite politi e î  spiritul i tegrității și tra spare ței 

Sori  Io iță, Președi te, Expert Forum 

Ovidiu Voicu, Dire tor, Ce trul pe tru I ovare Pu li ă  

George Jiglău, Cer etător, Ce trul pe tru Studiul De o rației 

Dezvoltarea apa ității de advo a  a orga izațiilor eguver a e tale – exemple de 

u ă pra ti ă u privire la pro ovarea u or politi i pu li e  

Cola orarea di tre partidele politi e și orga izațiile eguver a e tale 

13.30 – 14.30 Prâ z și oportu itate de networking 

14.30 – 16.00 Sesiunea III: Tra spare ța după guver ul tech ocrat – ce s-a co struit și ce ră â e 
de făcut 

Moderator: Sori  Io iță, Expert Foru  

 

Vasile Dîncu, Viceprim- i istru, Mi istrul Dezvoltării Regio ale și Ad i istrației 
Publice  

Evoluția ad i istrației pu li e lo ale î  ulti ul a  și pașii ur ători: e e ple de 
defi ie țe siste i e și ăsuri de i terve ție (TBC) 

Costin Borc, Viceprim- i istru, Mi istrul E o o iei, Co erțului și Relațiilor u 
Mediul de Afaceri 

Tra spare ță și i tegritate în companiile de stat  

Violeta Alexandru, Mi istrul pe tru Co sultare Pu li ă și Dialog Civi  

I stituțio alizarea tra spare ței pe tru reșterea î rederii î tre Guver , 
orga izațiile eguver a e tale și so ietatea ivilă, î  ge eral 

Adrian Baboi – Stroe, Secretar de stat, Mi isterul Justiției  

Co aterea orupției pri  pla uri spe ifi e – Strategia Națio ală A ti orupție, de la 
o ept la pra ti ă 

16.00 – 16.15  Cuvânt de încheiere 

Laure țiu Ștefa , Co silier Prezide țial - Departa e tul Politi ă I ter ă, 
Ad i istrația Prezide țială 

Thibault Muzergues, Director de Programe pentru Europa, Institutul Republican 

I ter ațio al  
 


