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Membră a Ligii Asociaţiilor de Proprietari HABITAT – România, care este membră IUT – International Union of Tenants 
 

 
 

 

 
Proiect finanţat de 
UNIUNEA EUROPEANA 

 
 
Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 27 ţări. Statele Membre 
au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de 
stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile 
individuale. Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările şi popoarele 
de dincolo de graniţele ei. 

 
  

 

 

 
   

09.07.2010 
 

 “GUVERNARE, ANTICORUPŢIE, TRANSPARENŢĂ, ATITUDINE” 
(GATA) 

 

 
Federaţia Asociaţiilor de Locatari Timişoara (FALT), în parteneriat cu Asociaţia PAEM Arad, 

Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile (AIDD) Simeria, Asociaţia Microregională „Banat-

Ripensis” Jimbolia, Liga pentru Integrarea şi Dezvoltarea Societăţii (LIDS) Vaţa de Jos, implementează 

proiectul “GUVERNARE, ANTICORUPŢIE, TRANSPARENŢĂ, ATITUDINE” (GATA). Proiectul este 

finanţat de Uniunea Europeană prin programul Facilitatea de Tranziţie 2007/19343.01.11 - 

Consolidarea sprijinului societăţii civile în lupta împotriva corupţiei. 

 Astfel, în cadrul acestui proiect a fost organizată „Întâlnirea cetăţenilor cu parlamentarii din 

regiunea de Vest”, în data de 09 iulie 2010, la Hotel Timişoara. 

 La eveniment au participat aproximativ 80 de cetăţeni, precum şi reprezentanţi ai ONG-urilor din 

regiunea de Vest. Parlamentarii  care au răspuns invitaţiei noastre au fost: deputaţii Valeriu Tabără, 

Maria Barna, senatorul Nicolae Robu, precum şi reprezentanţii birourilor parlamentare ale deputatului 

Claudiu Ţaga şi a senatorului Gheorghe David. 

 Subiectele abordate au fost: 

-  Propuneri de modificare a Codului Fiscal şi a Codului de Procedură Fiscală; 

-  Propuneri de modificarea a Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică; 

- Propuneri de elaborare a unui proiect de lege privind vânzarea spaţiilor către asociaţii şi fundaţii; 

- Altele; 

 Concluzii: 

- Parlamentarii prezenţi la întâlnire au considerat pertinente propunerile făcute de ONG-urile din 

coaliţie şi au declarată că aceste vor fi susţinute în Parlament sau prin interpelări, după caz. 

- Atât cetăţenii cât şi parlamentarii au considerat această întâlnire ca fiind una foarte utilă şi au 

propus ca pe viitor să se organizeze mai des asemenea întâlniri. 

 

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Olariu Petru, Manager de proiect, tel 0722-548400. 

Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.phare@mfinante.ro 
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