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Barometrul Global al Coruptiei (GBP) 2006
Barometrul Global al Coruptiei 2006 arata ca eforturile Guvernului de la Bucuresti în
lupta împotriva coruptiei sunt percepute de 39% din publicul larg ca fiind putin eficace, cu mai
putin de o luna înaintea aderarii la Uniunea Europeana. Aprecierile sunt similare si pentru
Bulgaria, în timp ce în Turcia numai 25% din cei intervievati spun ca lupta anticoruptie este
ineficace, iar 29% apreciaza ca aceasta este eficace.
Totusi indicatorii arata ca România sta mai bine, în termeni de perceptie, decât Uniunea
Europeana, unde me dia perceptiei negative fata de eficacitatea masurilor întreprinse de
Guvernele statelor membre este de 42%. Aceste rezultate pot fi explicate prin faptul ca , în
contextul presiunilor legate de apropiata aderare, în România s-au facut eforturi mari în lupta
anticoruptie, ale carei rezultate, desi înca insuficiente, au fost intens promovate de oficiali în
rândul populatiei.
Acelasi studiu arata ca cele mai corupte sectoare ramân partidele politice (4,1 puncte),
parlamentul (4 puncte) si sistemul legislativ/justitia (3,9 punctepe o scara de notare de la 1 la
5, unde 1 înseamna deloc corupt, iar 5 extrem de corupt.
În demersurile facute în lupta împotriva coruptiei, România a ratificat la sfârsitul anului
2004 Conventia Natiunilor Unite împotriva Coruptiei1, ca urmare a eforturilor filialei nationale a
Transparency International. În plan legislativ obligatiile prevazute de Conventie au fost
îndeplinite, fiind adoptate reglementari în materia protectiei avertizorilor de integritate 2 si
coduri de conduita pentru functionarii publici 3. Cu toate acestea, implementarea acestor masuri
ramâne deficitara câta vreme legea privind protectia avertizorilor de integritate este înca opaca
pentru majoritatea personalului din sectorul public, iar cazuistica în materie de sanctio nare a
functionarilor publici este cvasiinexistenta.
În acest context, lupta împotriva coruptiei trebuie sa ramâna o prioritate pentru oficialii
de la Bucuresti si dupa 1 ianuarie 2007, fiind necesara materializarea angajamentelor politice
în orientarea reformelor catre obtinerea unor rezultate concrete.
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Barometrul Global al Coruptiei 2006, este realizat de Gallup International pentru Transparency
International, ca parte a studiului “Voice of the People”. Acesta reprezinta a parta editie a unui
sondaj de opinie ce masoara perceptia publicului larg asupra coruptiei si experientele oamenilor legate de
acest fenomen. Barometrul din 2006 are aproximativ 59 000 de respondenti din 62 de tari.
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