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RAPORTUL GLOBAL ASUPRA CORUPŢIEI 2007 

- întrebări frecvente - 

 

 

1. Ce este Raportul Global asupra Corupţiei? 

Raportul Global asupra Corupţiei furnizează o evaluare anuală a nivelului corupţiei din întreaga 
lume. Realizat de Transparency International (TI), coaliţia globală de luptă împotriva corupţiei, 
GCR centralizează ştiri şi analize ale experţilor şi susţinătorilor mişcării, care evidenţiază evoluţiile 
recente privind corupţia. Fiecare GCR acoperă o perioadă de 12 luni, din luna Iulie până în luna 
Iunie, şi revizuieşte impactul corupţie într-un sector specific, incluzând studii detaliate din diferite 
ţări. GCR 2007 tratează corupţia din sistemul judiciar. În 2006, GCR a analizat corupţia din 
sectorul de sănătate publică, iar în 2005 corupţia în lucrările de constructii si în zonele de 
reconstructie post-conflict. 

 

2. De ce este GCR important?  

GCR prezintă o analiză anuală şi sistematică asupra corupţiei la nivel global, fără egal în scop. 
Alături de abordarea detaliată a corupţiei dintr-un sector determinat, Raportul schiţează evaluările 
corupţiei la nivel naţional, oferind mai mult de 30 de rapoarte de ţară în fiecare an. Constatările 
empirice rezultate în urma cercetărilor sub diferite aspecte ale corupţiei centralizează perspective 
atât din mediul academic cât şi voci din domeniu. Contribuţiile pentru secţiunea de cercetare sunt 
selectate în funcţie de implicaţiile la nivelul politicilor publice şi pentru metodologiile inovative 
folosite.  

 

3. De ce GCR 2007 tratează corupţia din sistemul judiciar? 

Deşi un număr mare de legi anticorupţie au fost ratificate în ultima decadă, aplicarea acestora 
rămâne deficitară în multe ţări. Un sistem judiciar curat are o importanţă capitală, daca legile 
anticorupţie vor fi susţinute. Multe dintre filialele naţionale ale TI au identificat ca principală 
problemă legată de corupţie, un sistem juridic corupt. Oferind o analiză profundă şi soluţii 
concrete, raportul contribuie la dezvoltarea unor potenţiale soluţii în domeniu. 

 

4. De ce este importantă lupta împotriva corupţiei din sistemul judiciar? 

Corupţia din sistemul judiciar erodează societăţile democratice şi bazele pe care acestea sunt 
construite. Corupţia compromite sistemele judiciare din întreaga lume, refuzând accesul la justiţie 
şi dreptul la un proces echitabil şi imparţial, uneori chiar dreptul de a introduce o acţiune în 
justiţie. Corupţia judiciară distruge coeziunea socială, împiedică lupta împotriva crimei organizate 
şi investiţiile economice. Segmentele sărace ale societăţii sunt cel mai afectate de corupţia 
judiciară. În Kenya, proverbul: „De ce să angajezi un avocat când poţi cumpăra un judecător?” 
înseamnă că justiţia este de vânzare, iar cei bogaţi care deţin puterea beneficiază de aceasta”. 
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5. Ce este corupţia? Ce efecte are corupţia din sistemul judiciar? 

Transparency International defineşte corupţia ca fiind „abuzul puterii încredinţate pentru 
obţinerea de beneficii private”, care include atât beneficii patrimoniale, dar şi beneficii 
nepatrimoniale, precum sprijinul puterii politice.  

Corupţia din sistemul judiciar se referă la orice influenţă asupra procedurilor judiciare, din partea 
oricărei persoane care se află în poziţia de a o exercita. Aceasta îmbracă două forme principale: 
interferenţa politicului prin intimidarea judecătorilor, manipularea numirilor în funcţii judiciare 
sau alte mijloace, toate punând în pericol independenţa sistemului judiciar, şi mita. Un avocat 
poate primi o „taxă” pentru a întârzia cazul sau un judecător poate primi mită pentru a accelera 
procesul.  

Un sondaj realizat de filiala TI din Bangladesh reiese că două din trei persoane care au dat mită la 
instanţele de fond, mita ajungând la o medie de 25% din venitul mediu anual.  

În concluzie, corupţia afectează independenţa sistemului judiciar de a acţiona în afara influenţei 
grupurilor de interese. De asemenea, ea afectează şi responsabilitatea, în sensul respectării 
normelor statutare şi al controlului corpului magistraţilor.  

 

6. Ce este sistemul judiciar? 

Judecătorii formează doar o parte din sistemul judiciar. Ei îşi desfăşoară activitatea doar după ce 
poliţia, procurorii, avocaţii şi alte categorii de personal al instanţelor „au intrat în scenă”. Deciziile 
judecătorilor au un efect intens asupra unei ţări şi prin urmare, organizaţiile societăţii civile, mass-
media şi mediul academic joacă un rol important în modul cum justiţia operează şi se dezvoltă.  

 

7. Care sunt cauzele corupţiei din sistemul judiciar? 

Sunt patru mari condiţii care facilitează corupţia în sistemul judiciar:  

• Eşecul numirii judecătorilor pe baza meritelor profesionale, care poate conduce la selecţia 
de judecători coruptibili 

• Un nivel de salarizare şi condiţii de muncă neadecvate, şi lipsa perfecţionării continue, pot 
face personalul susceptibil de a lua mită.  

• Procese injuste pentru revocarea judecătorilor corupţi, care poat conduce la politizarea 
revocării şi transferului judecătorilor 

• Proceduri interne opace, care îngreunează monitorizarea activităţii instanţelor de către 
presă şi societatea civilă. 

 

8. Ce măsuri pot fi întreprinse pentru a elimina corupţia din sistemul judiciar? 

Nu există nici un set de structuri magice care să reducă corupţia din sistemul judiciar în toate 
situaţiile. Recomandările din Raportul Global asupra Corupţiei oferă o aprobare unanimă a 
opiniilor asupra a ceea ce ar trebui să fie standarde minimale pentru dezvoltarea şi menţinerea 
integrităţii, responsabilităţii şi transparenţei în cadrul sistemului judiciar.  

Raportul Global asupra Corupţiei recomandă ca numirile în funcţii să fie independente, să aibă la 
bază pregătirea profesională şi să fie făcute în colaborare cu societatea civilă. Nivelul de salarizare 
ar trebui să fie proporţional cu poziţia judecătorului şi este necesară stabilirea unor criterii clare în 
vederea determinării transferurilor şi a repartizării cazurilor. GCR sugerează că judecătorii ar 
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trebui să beneficieze de imunitate limitată şi că este necesară existenţa unui organism independent 
care să investigheze plângerile împotriva acestora.  

Pentru a asigura o organizare transparentă, sistemul judiciar ar trebui să publice un raport anual al 
activităţilor şi cheltuielilor, iar judecătorii să îşi facă publice averile şi declaraţia de interese. 
Societatea civilă ar trebui să monitorizeze şi să cerceteze cum şi când apare corupţia în sistemul 
judiciar.  

 

9. Este abordarea corupţiei din sistemul judiciar diferită de abordarea corupţiei din alte 
sectoare publice?  

Da. Judecătorii trebuie să fie independenţi de celelalte ramuri ale guvernului şi chiar independenţi 
faţă de alţi judecători. Din acest motiv, a determina cum să menţii judecătorii responsabili 
reprezintă o mare provocare. 

 

10. Who should read the GCR? 

The GCR is aimed at a wide audience. It is essential reading for policymakers who must keep in 
touch with developments in other countries and with current research. This year’s GCR is aimed 
specifically at policymakers and practitioners in the , such as ministers of justice, judges and 
prosecutors. However, anyone concerned about the rule of law, including journalists, civil society 
activists, academics and private sector representatives, will find the GCR an important resource. 

 

11. Cui se adresează GCR?  

GCR se adresează unei audienţe largi. Este esenţială parcurgerea raportului de către persoanele 
responsabile cu elaborarea politicilor publice care trebuie să fie la curent cu evoluţiile din alte ţări 
şi cu cercetările actuale. GCR din acest an se adresează în special persoanelor responsabile cu 
implementarea politicilor publice şi practicienilor din sistemul judiciar, precum miniştrilor justiţiei, 
judecătorilor şi procurorilor. Oricum, orice persoană interesată de domnia legii, inclusiv jurnaliştii, 
reprezentanţii societăţii civile, mediul academic şi reprezentanţii sectorului privat vor aprecia 
Raportul Global asupra Corupţiei drept o resursă importantă.  


