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Victimele corupției au nevoie de suport, nimeni nu ar 

trebui să se confrunte singur cu abuzurile de putere. 

Centrul de Asistență Legală Anticorupție pentru Cetățeni 

(ALAC) întărește capacitatea oamenilor de a lupta   

împotriva corupției, oferind asistență legală gratuită și 

depunând eforturi pentru a genera schimbări în sis-

tem. Primul centru ALAC s-a deschis în 2003, în      

România. De atunci, ALAC s-a dezvoltat într-o rețea 

globală, cu 90 de centre în 60 de țări.  

 

Activitatea centrului se desfășoară pe trei planuri : sprijinirea victimelor și martorilor corupției; informarea 

cetățenilor privind drepturile lor și instrumentele prin care pot acționa împotriva abuzurilor; campanii de 

advocacy pentru remedierea lacunelor din sistem care permit aceste abuzuri. 

Corupția este un abuz de putere încredințată, iar persoanele care se confruntă cu acest fenomen ajung 

adesea într-o situație foarte delicată: presiunile uneori insuportabile de a se conforma unui sistem patolo-

gic, teama că vor avea de suferit dacă vorbesc despre ilegalitățile la care asistă, necunoașterea propriilor 

drepturilor și a modalităților de a și le revendica — toate acestea îngreunează orice încercare de a ieși 

din cercul corupției. ALAC vine în ajutorul acestor persoane.  

Cei care semnalează Centrului problemele de corupție cu care se confruntă, beneficiază de consiliere 

individuală din partea juriștilor noștri. Astfel, află ce drepturi au, învață cum și unde să depună o plângere, 

iar rezolvarea cazului este monitorizată de experții ALAC. Totodată, dacă problemele semnalate Centrului 

nu se încadrează în faptele de corupție prevăzute de lege, transmitem celui care a sesizat cazul numele 

entității unde se poate adresa pentru problema sa. Întregul proces de consiliere este gratuit și confidențial.  

Prin serviciile de asistență, Centrul reprezintă un instrument de implicare cetățenească în lupta împotriva 

corupției. Simultan, cazurile pe care le primim ne ajută să identificăm problemele de corupție cu care se 

confruntă oamenii în viața de zi cu zi. Iar pe baza acestor informații, inițiem campanii de advocacy pentru 

a remedia problemele structurale.  

Până în prezent, ALAC a consiliat peste 6.000 de cetățeni și a contribuit la schimbări sistemice prin cam-

panii de advocacy. Astfel, angajații din sectorul public nu pot fi concediați dacă sesizează un act de     

corupție la locul de muncă. Acest drept este garantat prin Legea avertizorilor de integritate, scrisă de 

ALAC după ce doi vameși au refuzat ordine ilegale și au raportat cazul centrului nostru. Vameșii au câști-

gat procesul în instanță.  

Tot în urma unei campanii ALAC, abuzul în serviciu a fost inclus între faptele de corupție. O altă cauză 

susținută de noi a fost ajutorul judiciar gratuit, iar astăzi cetățenii cu venituri mici pot beneficia gratuit de 

sprijinul unui avocat pentru a-și apăra drepturile în instanță. Noi am făcut primul pas, acum e rândul tău. 

Wendla Beyer                    

Asistență  Legală  Anticorupție  pentru  Cetățeni  

ALAC  
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Avertizarea de Integritate,  

cunoscută în limbajul interna-

tional ca “whistleblowing”, 

definește dezvăluirea de in-

formații despre activități 

corupte, ilegale, frauduloase 

sau periculoase comise în 

organizații ale sectorului  

public sau privat, care privesc 

sau afectează interesul pub-

lic. Acestea includ și nereguli 

percepute sau potențiale. 

În 2004, România a fost prima 

țară din Europa continentală 

care a adoptat o lege pentru 

protecția celor care raportează 

corupția la locul de muncă, nu-

miți avertizori de integritate.  

Legea avertizorilor de integritate 

(571/2004) este aplicabilă doar 

sectorului public și stabileşte  

măsuri pentru protecția person-

alului din instituții, autorități sau 

companii de stat care sesizează 

nereguli acolo unde lucrează, 

cum ar fi încălcări ale legii, ale 

eticii sau acte de corupție.  

Scopul acestei legi este să rupă 

tradiția tăcerii și complicității în 

sectorul public și să dea posibili-

tatea de a apela la canale     

interne și externe pentru a   

sesiza ilegalități: acestea  includ 

superiori ierarhici, comisii       de 

disciplină, organe judiciare, 

poliție, comisii parlamentare, 

asociații profesionale, organi-

zații neguvernamentale sau 

mass-media.  

Avertizorii de integritate      ben-

eficiază de prezumţia de bună 

credinţă până la proba contra-

rie. Ei au dreptul de a urmări 

progresul cazului lor și au    

dreptul la apel în instanță. În 

cazul cercetării disciplinare a 

celui care a făcut o sesizare, 

comisia disciplinară este       

obligată să invite presa şi un 

reprezentant al sindicatului sau 

asociaţiei profesionale în 

ședință. Identitatea avertizorului 

de integritate rămâne ascunsă, 

dacă sesizarea este făcută in-

tern.  

În litigiile de muncă sau privi-

toare la raporturile de serviciu, 

instanţa poate dispune anularea 

sancţiunii disciplinare sau ad-

ministrative aplicate unui 

avertizor dacă aceasta a fost 

aplicată ca urmare a unei 

avertizări de interes public, 

făcută cu bună credinţă.  Dacă 

intră în conflict cu alte acte nor-

mative, Legea avertizorilor de 

integritate are prioritate. 

Deși Legea avertizorilor de in-

tegritate este foarte puternică în 

teorie, în practică sunt necesare 

unele îmbunătățiri. Este 

necesară o mai bună instruire a 

 

protecția celor care  

semnalează corupția 
  

 

Legea Avert i zor i lo r   

de  Integr i tate  
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angajaților, inclusiv prin partici-

parea la cursuri prin care să li 

se explice de ce este im-

portant ca legislația în dome-

niu să fie cunoscută și aplicată 

corect.  

De asemenea, regulamentele 

interne și codurile instituțiilor 

trebuie să cuprindă prevederi 

de acest tip. Deși Legea 

571/2004 nu este aplicabilă 

angajaților din sectorul privat, 

tot mai multe companii private 

includ în reglementările interne 

prevederi menite să încurajeze 

angajații să ia atitudine și să 

raporteze neregulile pe care le 

sesizează. 

Acestea nu pot fi sancționate 

în mod direct pentru neîndepli-

nirea cerințelor. Astfel poate fi 

explicată lipsa de motivație în 

transpunerea actului normativ 

și nivelul scăzut de informare 

în rândul funcționarilor publici 

privind legea 571/2004 și pro-

priile drepturi când vor să 

sesizeze neregli la locul de 

muncă. 

(Sursa: Transparency International,  
Alternativa la Tăcere) 

Recomandări 

la nivelul UE pentru  

WHISTLEBLOWING  

 
Schimbare culturală 

Conotațiile negative asociate cu raportarea neregulilor la locul de 

muncă reprezintă o barieră în calea mecanismelor efective pentru 

protecția avertizorilor de integritate. În acest context, este 

necesară îmbunătățirea percepției publice privind această practică, 

prin campanii de informare despre rolul critic pe care avertizorii de 

integritate îl pot juca în detectarea acțiunilor ascunse, ilegale. 

 
Protecție legală 

Pentru a crea o alternativă la tăcere, care să nu pună în pericol 

siguranța celui care semnalează corupția, sunt necesare prevederi 

legale eficiente și mecanisme de implementare funcționale. Este 

recomandat să existe un singur cadru legal, cuprinzător, pentru 

protecția avertizorilor de integritate, care să includă sectorul public 

și privat. Un asemenea cadru ar trebui să prevadă proceduri clare 

și eficace de raportare și de monitorizare, să asigure mecanisme 

de apel și verificare independente, dar și compensații pentru cei 

care au avut de suferit în urma sesizărilor pe care le-au făcut. 

 

Mecanisme de protecție  

în interiorul organizațiilor 

Canalele interne de raportare și monitorizare reprezintă mijloace 

eficiente pentru detectarea fraudei, corupției și erorilor majore de 

gestiune din interiorul unei organizații. Angajatorii sunt nevoiți să 

dezvolte astfel de mecanisme în organizații mari și mijlocii, fie că 

sunt companii de stat, private sau organizații non-profit.             

Mecanismele de sesizare de încredere determină avertizorii să 

semnaleze intern nereguluile, înainte să apeleze la canale externe. 
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Colectarea de informații 

Pentru o mai bună monitorizare și înțelegere a acțiunilor de avertizare, ar fi indi-

cat ca în fiecare țară să funcționeze un organism independent care să asigure 

colectarea sistematică de date privind avertizările de integritate, inclusiv numă-

rul de cazuri sesizate,  canalele folosite, procedurile de monitorizare și pagube-

le prevenite prin avertizările de integritate. O asemenea măsură ar fi un punct 

de pornire pentru monitorizare bazată pe dovezi și revizuire a practicilor și me-

canismelor de avertizare. Totodată ar ajuta cetățenii să înțelegă mai bine con-

tribuția pe care avertizările de integritate o au în protejarea bunurilor publice. 

 

Cadrul european pentru  

protecția avertizorilor de integritate 

Este necesară să fie implementate prevederile Convenției Națiunilor Unite Îm-

potriva Corupției și ale Convenției Penale și cele Civile ale Consiliului Europei 

privind Corupția. În plus, trebuie evaluat dacă un cadru european pentru protec-

ția avertizorilor de integritate ar determina statele UE să adopte legi care să 

asigure mecanisme eficace de protecție a avertizorilor. Domeniul de aplicare al 

unui asemenea cadru la nivelul Uniunii ar trebui să includă lupta împotriva co-

rupției, fără a se limita însă la acest obiectiv. În același timp, avertizările de in-

tegritate pot funcționa ca instrumente  pentru managementul riscului și pentru 

reducerea pierderilor rezultate din acțiuni ilegale. 

(sursa: Transparency International: Whistleblowing in Europe)  

Newsalert:  

Din ianuarie 2014, 
toate instituțiile UE sunt 
obligate să introducă 
reguli interne pentru 
protecția avertizorilor 

de integritate. 

Ombudsmanul 
European  anuntă că 
numai două din nouă 
instituții europene exa-
minate, au aplicat 
normele cerute — 
Comisia și Curtea de 

Conturi.  

Un comitet 
interinstituțional 
dezabte momentat o 
abordare comună a 

acestor obligații.  

(sursa: Ombudsmanul 
European, declarație 
de presă, 2 martie 
2015) 
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Pe baza cazurilor semnalate de către cetățeni, Centrul ALAC identifică 
probleme la nivel de sistem și depune eforturi pentru eliminarea acesto-
ra. Câteva din rezultatele campaniilor de advocacy ALAC :  
 

 Protecția angajaților din sectorul public care sesizează acte de co-
rupție la locul de muncă este asigurată prin Legea avertizorilor de 
integritate (nr. 571/2004). 

 

 Cetățenii primesc integral motivarea rezoluțiilor și ordonanțelor de 
la Parchet. Astfel, procurorii sunt obligați să motiveze decizia prin 
care resping o plângere, datorită modificării Codului de Procedură 
Penală. 

 

 Cetățenii cu venituri mici pot beneficia gratuit de sprijinul unui 
avocat, pentru a-și apăra drepturile în instanță și a obține repararea 
prejudiciilor cauzate de corupție.  

 

 Prima propunere a legii care a stat la baza înființării Agenției   Națio-
nale de Integritate. 

 

 Abuzul în serviciu a fost inclus între faptele de corupție—prin 
articolul 132  din Legea 78/2000. 

contribuția  ALAC  la  schimbare  

Noi am făcut primul pas, acum e rândul tău.  

Implică-te! Raportează corupția! 

6.000   

de cetățeni  

consiliați în România 

 

 

 

140.000  

de cazuri preluate, 

în toată lumea 

 

 

 

90 centre ALAC  

 

 

 

60  de țări  cu 

centre ALAC 
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