
 TRANSPARENCY 
INTERNATIONAL 
ROMANIA  

Bd. N. Bălcescu, nr. 21, Et. 2, Bucuresti 
Tel/fax: +4(021) 317-71 70; 

e-mail: office@transparency.org.ro; 
http://www.transparency.org.ro 

 
Aderarea la Uniunea Europeană dă speranţe de normalizare pe 

care România trebuie să le confirme 
 

 
 

Conform Indicelui de Percepţie a Corupţiei (IPC) lansat astăzi, 26 septembrie, de Transparency International, 

România obţine în anul 2007 3,7 din 10 puncte. Anul acesta s-a înregistrat o creştere cu 0,6 puncte a IPC, în 

raport cu anul trecut. Cu toate acestea, Romania continuă să fie percepută drept ţara cu cel mai ridicat nivel al 

corupţiei din Uniunea Europeană,  media statelor europene fiind de 6.51. Având in vedere evoluţiile din 

ultimul timp, Transparency International—România îşi exprimă îngrijorarea cu privire la sustenabilitatea 

acestui indice în anul următor.  

TI-România atrage încă o dată atenţia asupra modului defectuos în care România s-a pregătit pentru aderare, 

îndeplinindu-şi doar formal angajamentele din sfera luptei împotriva corupţiei. Mai grav, evoluţiile interne 

recente pun sub semnul întrebării credibilitatea reformelor anticorupţie. Indicele din acest an reflectă o 

îmbunătăţire a opiniei oamenilor de afaceri şi a analiştilor rezidenţi şi nerezidenţi – opinie reflectată de IPC – 

cu privire la corupţia percepută în România, ca urmare firească a aderării la Uniunea Europeană şi a amânării 

activării clauzei de salvgardare în domeniul justiţiei. 

Evenimentele de pe plan intern arată că reforma justiţiei şi lupta anticorupţie par să întâlnească obstacole care 

pot afecta evoluţia viitoare a IPC şi sustenabilitatea luptei anticorupţie pe cele trei paliere de intervenţie—

sancţionare prin mijloace penale, control administrativ şi prevenţie. 

1. În ceea ce priveşte activitatea Direcţiei Naţionale Anticorupţie, TI—România îşi reafirmă 

îngrijorările cu privire la impactul instabilităţii legislative şi a procedurilor judiciare lungi asupra 

performanţelor instituţiei şi subliniază că adevăratul test de eficienţă îl reprezintă trimiterea dosarelor 

de mare corupţie în faţa instanţelor de judecată si condamnările definitive in cazurile de mare 

coruptie. Deşi DNA a trimis în instanţă câteva dosare de mare corupţie, TI—România consideră că 

până la pronunţarea unor decizii definitive este prematură aprecierea calitativă a politicilor de 

represiune penală a corupţiei. TI—România constată cu îngrijorare şi reacţia politică privind o 

aparentă implicare a DNA în lupta politică, având ca efect o deteriorare a imaginii sale publice de 

instituţie profesionistă, echidistantă şi putând contribui la slăbirea capacităţii reale de sancţionare a 

actelor şi faptelor de corupţie. Politizarea discursului referitor la DNA ar trebui să înceteze, iar forţele 

politice şi corpul magistraţilor ar trebui sa fie promotorii unei dezbateri publice care sa clarifice rolul şi 

statutul procurorului, precum şi să adopte măsurile necesare pentru depolitizarea ministerului public. 

 



 

2. Deşi rapoartele de monitorizare ale României în temeiul prevederilor Tratatului de Aderare la UE 

constată că se fac progrese în reforma justiţiei şi lupta împotriva corupţiei, modalitatea de numire şi 

revocare a conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie reprezintă în 

continuare un instrument discreţionar, aflat la îndemâna puterii executive, de a interfera cu puterea 

judecătorească. Într-un astfel de context, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a iniţiat un control 

cu privire la activitatea Direcţiei Naţionale Anticorupţie. TI—România îşi exprimă îngrijorarea cu 

privire la modul în care se reflectă în spaţiul public rezultatele parţiale ale inspecţiei CSM, neadoptate 

încă de plenul acestui for. Rezultatele parţiale ale raportului au scos la iveală faptul că CSM foloseşte o 

dublă măsură, făcând imposibilă reformarea unitară a sistemului. TI—România solicită corpului 

magistraţilor să ia atitudine faţă de modul neunitar în care CSM îşi desfăşoară activitatea şi să îşi 

asume demersurile necesare reformării acestuia într-un organism capabil să apere în mod real 

independenţa magistraţilor şi să sancţioneze lipsurile de integritate din sistem. 

3. TI—România constată şi faptul că anumite decizii ale Curţii Constituţionale pot avea un impact 

direct asupra întregii arhitecturi a laturii penale represive în combaterea marii corupţii şi a consolidării 

unui concept extins al imunităţii politice asupra faptelor penale de drept comun. 

Aderarea la Uniunea Europeană a adus României o îmbunătăţire a imaginii pe plan internaţional, însă regresul 

generat de recentele evoluţii în aplicarea reformelor anticorupţie pe plan intern poate uşor duce la pierderea 

acestui plus de credibilitate. În acest context, Transparency International—România atrage atenţia că, pentru 

normalizarea situaţiei şi maturizarea reală a sistemului judiciar, este esenţială asigurarea independenţei, 

integrităţii şi răspunderii publice în interiorul acestuia, solicitându-le oficialilor de la Bucureşti adoptarea unor 

măsuri ferme pentru înregistrarea unor progrese reale în lupta anticorupţie. Este recomandabil pentru 

sustenabilitatea creşterii din acest an, ca autorităţile de la Bucureşti să adopte o serie de măsuri legislative care 

să oblige autorităţile publice la creşterea transparenţei şi a predictibilităţii cheltuirii banilor publici, precum şi 

la predefinirea tuturor seturilor de criterii pe baza cărora îşi desfăşoară activitatea instituţiile publice. Aceste 

măsuri sunt necesare nu numai pentru a consolida integritatea publică, ci şi pentru a răspunde concret 

condiţionalităţii din Tratatul de Aderare la UE, în vederea evitării activării clauzei de salvgardare. 

 


