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TRANSPARENȚĂ
substantiv feminin: 1. însușirea de a fi transparent, 2. mod de lucru, principiu al unor conducători sau organe conducătoare de a face cunoscută public, în permanență, întreaga lor activitate.
etimologie: fr. transparent, lat. transparens, -ntis

Surse: Dicționarul explicativ al limbii române, ediția a II-a, Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Editura Univers Enciclopedic, 1998,
Noul dicționar explicativ al limbii române, Litera Internațional, Editura Litera Internațional, 2002.
Surse imagini: FreeDigitalPhotos.net
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VALORI
cod filosofic profund
internalizat care servește drept ghid pentru
stabilirea obiectivelor,
adoptarea deciziilor,
soluționarea conflictelor si modul de comportament

Justiţia este coloana vertebrală a

În ceea ce priveşte publicul larg, ar

oricărei societăţi democratice. Din această

trebui să existe mecanisme instituționale

cauză, ea ar trebui să se bucure de o încre-

judicare pentru a se asigura că toate părțile

dere neclintită din partea cetăţenilor.

implicate sunt informate cu privire la natu-

Pentru ca această încredere să existe, este

ra, amploarea şi domeniul de aplicare al

necesar ca magistraţii, judecătorii şi întreg

drepturilor lor și a procedurilor înainte, în

aparatul juridic auxiliar să aibă un compor-

timpul și după procedura din instanță.

tament personal şi profesional exemplar.

Dosarele cazurilor, în special cele ce au ca

O altă metodă de a câştiga sau
păstra încrederea în sistemul judiciar este
publicarea informaţiilor de interes public.

PRINCIPII
enunțarea conduitelor
așteptate pentru onorarea fiecărei valori

Astfel, în mod ideal, instanţele şi parchetele ar trebui să facă publice toate
datele lor administrative, cum ar fi bugetul,
numărul angajaților şi rapoartele anuale
privind activitatea și cheltuielile lor. Pe
lângă asta, judecătorii ar trebui să facă

CULTURĂ DE
ORGANIZAȚIE
ansamblu de valori,
principii, filosofie, practici și cutume care definesc o instituție

publice periodic declarațiile proprii de

obiect un caz grav de corupţie, ar trebui să
fie accesibile tuturor părţilor implicate. În
ceea ce priveşte accesul presei la aceste
dosare, informaţiile la care au acces aceştia
ar trebui să fie atent monitorizate, pentru a
se evita situaţiile în care sunt aduse prejudicii părţilor implicate prin încălcarea prezumţiei de nevinovăţie sau chiar şi persoanelor care nu sunt implicate în proces,
dar apar ca terţi în cadrul dosarului.

avere, în special în ţările în care acest lucru

Atunci când un sistem judiciar

este solicitat și funcționarilor publici, şi să

este afectat de corupţie, una dintre con-

declare imediat situația unui conflict de

secinţe este o flagrantă lipsă de transpar-

interese în care sunt implicaţi, oricare ar fi

enţă. Asta duce, printre altele, la o lipsă de

motivul pentru acesta. Totodată, ar fi o

informare la nivelul publicului cu privire la

idee bună ca incidența corupției, precum și

activitatea instanţelor şi parchetelor, ceea

indicatorii potențiali de corupție, cum ar fi

ce duce, la rândul său, la scăderea încrede-

întârzierile și calitatea deciziilor, să fie

rii în justiţie.

monitorizate.

