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Conform Barometrului Global al Corupţiei 2004,  
Şi în Romania lupii păzesc turma: 

Stat captiv - corupţia se regăseşte în primul rând  
la nivelul politicienilor, vameşilor şi magistraţilor  

 
 
Transparency International (TI) şi Organizaţia Naţiunilor Unite sărbătoresc astăzi, 9 
decembrie, Ziua Internaţională Anticorupţie. Cu acestă ocazie TI, organizaţia mondială 
care-şi dedică eforturile combaterii corupţiei, dă publicităţii rezultatele Barometrului 
Global al Corupţiei. 
 
Barometrul Global al Corupţiei este un sondaj realizat la cererea TI de Gallup 
International în 64 de ţări în perioada iunie-septembrie 2004. Scala de evaluare 
punctează răspunsurile de la  1 - situaţia optimă, la 5 – situaţia negativă.  
 
Cei 50,000 respondenţi din întreaga lume, respectiv cei 1039 respondenţi din România:  
 
• au identificat instituţiile cele mai afectate de corupţie. La nivel mondial, sunt 

percepute drept cele mai corupte instituţii  partidele politice (4.0), 
legislativul/parlamentul (3.7), poliţia (3.6) şi autorităţile fiscale (3.6). În România, 
partidele politice (4.2), sectoare ale administraţiei – vama (4.2), justiţia (4.1) şi 
legislativul (4.0) ocupă poziţii similare, însă 7 instituţii obţin punctaje mai mari de 3.4, 
faţă de numai 4 în clasamentul global al instituţiilor.  
 

• au calificat corupţia politică / mare ca fiind mai gravă, cu un punctaj de 3.4, decât 
corupţia administrativă / mică, cu un punctaj de 3.2. Diferenţa dintre cele două tipuri 
de corupţie este mai mică pentru România, care acordă corupţiei mari 3.5 puncte iar 
corupţiei mici doar o zecime mai puţin. Remarcăm că, în ierarhia problemelor cu care 
se confruntă cetăţenii din România, inflaţia şi şomajul devansează marea corupţie, la 
fel de importantă ca şi sărăcia, care devansează mica corupţie. Numai insecuritatea / 
terorismul, protecţia mediului şi încălcarea drepturilor omului sunt mai slab punctate. 
 

• au localizat constant impactul corupţiei în primul rând în viaţa politică (3.4), în al 
doilea rând în mediul de afaceri (3.1) şi în ultimul rând în viaţa privată (2.6), cu 
menţiunea că românii, faţă de media globală, l-au apreciat mai mare printr-o diferenţă 
de trei zecimi. 
 

• s-au declarat plătitori de mită în ultimele 12 luni în proporţie de 10% la nivel global, 
prin comparaţie cu 25% la nivelul României. 
 

• şi-au exprimat pesimismul cu privire la îmbunătăţirea situaţiei în combaterea corupţiei 
în următorii trei ani la nivel global, unde 45% au apreciat că nivelul corupţiei va 
creşte, 32% au anticipat că va stagna şi 17% a apreciat că va scădea. Paradoxal faţă 
de punctajele mai mari pentru instituţii corupte, pentru impactul corupţiei sau pentru 
tipul de corupţie, românii au aşteptări mai optimiste faţă de nivelul corupţiei în viitor: 



26% au apreciat că va creşte, 25% au anticipat  că va stagna şi 37% au considerat că 
va scădea. 

 
Barometrul Global al Corupţiei cotează şi în acest an partidele politice drept cea mai 
coruptă instituţie, ceea ce este îngrijorător, pentru că partidele oferă mecanismul de 
selecţie şi formare a elitei unei ţări şi determină direct calitatea decidenţilor din prezent şi 
viitor. 
 
În cazul în care optimismul aşteptărilor românilor nu a fost exclusiv justificat de 
potenţialul de schimbare al alegerilor din acest an, TI-Romania sugerează cel puţin două 
motive de optimism.   
Centrul de Asistenţă Anticorupţie a promovat şi semnalează intrarea în vigoare a două 
instrumente juridice a căror aplicare poate avea efectele anticipate: 
 
• mecanismul de sancţiune al corupţiei este mai eficace prin includerea în cadrul faptelor 

de corupţie şi a abuzului în serviciu săvârşit pentru obţinerea de beneficii pentru sine 
sau pentru altul. În concret, pot fi sancţionate o serie de fapte care se ascundeau după 
imperfecţiunea legii, chiar şi atunci când corupţii nu puteau fi surprinşi în flagrant. Pe 
de altă parte, este pentru prima dată când practicile preferenţiale şi discriminatorii cu 
mobiluri de foloase necuvenite sunt incriminate ca fapte de corupţie. (Legea 
521/2004) 
 

• organele de urmărire şi cercetare penală se supun unor standarde mai ridicate de 
transparenţă: procurorii sunt obligaţi să-şi motiveze ordonanţele şi rezoluţiile de 
neîncepere a urmăririi penale şi de suspendare a urmăririi penale. Astfel, este mai 
dificil să asistăm la muşamalizarea cazurilor de corupţie investigate. Cetăţenii şi 
oamenii de afaceri vor primi soluţiile motivate similar hotărârilor judecătoreşti. 
Comunicarea laconică a soluţiei reprezintă o încălcare a procedurilor şi drepturilor 
procesuale ale persoanelor. (Legea 480/2004) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asociatia Romana pentru Transparenta este o organizatie neguvernamentala, fondata in 1999 de un grup de 

cetateni si organizatii preocupate de problema coruptiei in Romania. In cursul aceluiasi an Asociatia Romana 

pentru Transparenta a fost acrediata drept filiala nationala a retelei Transparency International, coalitia globala 



de lupta impotriva coruptiei. Misiunea TI-Romania este sa promoveze in spirit solidar sistemul romanesc de 

integritate pentru diminuarea coruptiei. In particular, in perioada 2003-07, promovarea sistemului national de 

integritate va urmari indeplinirea conditiilor de aderare la Uniunea Europeana in functie de deficientele deja 

identificate de UE. Acestea sunt: lipsa reformei in justitie, slaba capacitate administrativa si lipsa unei economii 

functionale de piata. 


