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PENTRU DIFUZARE IMEDIATĂ
Bucureşti, 1 decembrie 2011

O națiune  impovarata de corupție

Transparency International aduce astăzi în fața românilor o imagine tristă și – 
dezamagitoare  a unei națiuni –  impovarate  de corupție. Indicele de Percepție a 
Corupției1 (IPC) clasează România pe locul 75 din 183 de state analizate, cu un scor de 3,6 
puncte din 10. Cu acest punctaj România este din nou corigentă, ocupând un loc 25 între 
cele 27 de state ale Uniunii Europene, fiind urmată doar de Grecia (3,4) și de Bulgaria (3,3), 
țări în care nemulțumirea cetățenilor a degenerat în violențe.

Din păcate situația corupției din România, –  semnalata  permanent de presă, monitorizată 
de Comisia Europeană și suportată de cetățeni a depășit de mult nivelul îngrijorător și a 
devenit alarmantă. În absența unei schimbări imediate de atitudine din partea decidenților 
politici,  toți ceilalți actori, oricât ar încerca să fie de activi, rămân martorii și victimele 
flagelului modern reprezentat de corupție, prin care reprezentanți aleși democratic pot să 
ruineze o națiune liberă si posibil prospera

- Manifestarile de coruptie sunt atât de profund întipărite în viaţa de zi cu zi încât legile și 
mecanismele anticorupție adoptate și aflate în vigoare au încă un impact mic. Iar voința 
politică pare să fie acum doar una pe  hârtie. Strategii sunt redactate, legi adoptate, 
instituții înființate, toate ca să prevină, să combată și să sancționeze corupția. Insa dupa 
cum arata si ultimul indice de perceptie a coruptiei, rezultatele sunt negative – tendinta fiind 
inversa in loc sa fie pozitiva. . Incompatibilitățile, conflictele de interese, traficul de influență 
la nivelul legislativului și executivului, politizarea, nepotismul, mita la nivelul administrației 
publice și instituțiilor de control, toate acestea trebuie eliminate. Iar posibilitatea ca situații 
similare să reapară trebuie prevenită prin luarea unor decizii mature și curajoase, prin 
adoptarea și implementarea imediată a unor politici publice realiste și integrate.

Românii sunt dezamăgiți de lipsa de eficientă a autorităților în a-i proteja de corupţie, fie că 
este abuz de resurse publice, luare de mită sau luare a deciziilor în mod secret, dar și de 
lipsa de eficiență în a descoperi și sancționa corupția existentă.

Considerăm că efortul conjugat al guvernanților și al românilor poate să dea roade în lupta 
împotriva corupției. Este însă imperativ necesar să devenim conștienți cu toții de impactul 
negativ pe care corupția îl are asupra noastră și de amploarea acestuia, și să reacționăm 
împotriva corupției personal și instituțional, în toate formele ei, la toate nivelurile, în toate 
instituțiile publice sau private.

Transparency International Romania solicită Guvernului să adopte grabnic Strategia 
Națională Anticorupție și să depună toate eforturile necesare pentru a asigura 
funcționalitatea mecanismelor de punere în aplicare și monitorizare. Totodată solicităm 
tuturor partidelor parlamentare, și nu numai, să dea dovadă de maturitate politică și să 
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ofere sprijin în aplicarea Strategiei. Atragem atenția că un document de strategie de natura 
și amploarea acestuia nu are culoare politică, ci este un angajament național care trebuie să 
aibă continuitate între diferitele mandate, pentru atingerea impactului dorit. De asemenea, 
adoptarea unei strategii anticorupție nu este o insignă cu lauri, ci un act de normalitate al 
oricărui Guvern.

Transparency International Romania invită de asemenea reprezentanții autorităților și 
instituțiilor publice centrale și locale să își asume cu maximă seriozitate rolul în lupta 
împotriva corupției și să dea dovadă de consecvență și verticalitate.

Atragem de asemenea atenția liderilor și oamenilor politici că lupta împotriva corupției nu 
este un subiect de propagandă electorală, ci un act de exemplu personal, și le solicităm în 
consecință să dea dovadă de înțelepciune și angajament atunci când vor aborda acest 
subiect în viitoarele platforme electorale. În acest sens, Transparency International Romania 
urmează să monitorizeze în mod strict, alături de partenerii săi, îndeplinirea acestor 
angajamente.

Reprezentanții mediului de afaceri, ai asociațiilor patronale și sindicale și ai 
organizațiilor neguvernamentale sunt deopotrivă responsabili pentru promovarea 
transparenței în rândul structurilor din care provin, precum și pentru multiplicarea modelelor 
de integritate corporativă. Îi invităm pe toți aceștia să fie activi și acolo unde programul 
național anticorupție se va dovedi neacoperitor, să uzeze de capacitatea lor de auto-
reglementare și să stabilească propriile standarde anticorupție.

Nu în ultimul rând, facem apel la cetățenii României să refuze să mai fie părtași la 
corupție și sărăcie, să refuze să plătească orice fel de sume de facilitare, să se opună 
oricărei forme de mită, nepotism, trafic de influență sau conflict de interese și să ia atitudine 
ori de câte ori sunt puși în fața unor astfel de situații.

Dacă 1 Decembrie este un bun prilej pentru a vorbi despre fapte istorice și eroi, astăzi este 
un bun prilej pentru a da dovadă de curaj! Lupta hotarita împotriva corupției generalizate 
trebuie să înceapă astăzi, de  Ziua Nationala a Romaniei noastre ! 
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