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COMUNICAT DE PRESA 
 
BUCUREŞTI, 14 iunie 2006/  Transparency International Romania ia act de unele pozitii exprimate in 
presa ultimelor zile cu privire la Agentia Nationala de Integritate şi face urmatoarele precizări: 

1. Crearea unui mecanism integrat de verificare a declaratiilor de avere si de control al 
conflictelor de interese reprezinta pentru TI-Romania o prioritate majora, pe care a iniţiat-o pe 
agenda publică şi a urmarit-o cu consecventa de peste doi ani. In tot acest timp, TI-Romania a pus 
la dispozitia Ministerului Justitiei expertiza sa in domeniu, indiferent de orientarea politica a titularilor 
acestui portofoliu. In vara anului 2004, TI-Romania a contribuit la redactarea unui proiect de lege, in 
cadrul unui pachet legislativ mai larg, lansat pe 6 iunie 2004,1 care prevedea organizarea unei 
asemenea agenţii anticorupţie. In luna septembrie 2004, acest proiect de lege era adoptat de Camera 
Deputatilor si transmis Senatului, camera decizionala, pentru a fi adoptat in procedura de urgenta. Pe 
parcursul ultimului an, TI-Romania a continuat sa ofere Ministerului Justitiei sprijin tehnic pentru 
redactarea unor proiecte de lege prevazute in Strategia Nationala Anticoruptie, inclusiv a celui privind 
Agentia Nationala de Integritate. In Raportul Naţional asupra Corupţiei 2004,2 TI-Romania a reiterat 
necesitatea înfiinţării unei asemenea agenţii, ca instituţie independentă şi nu subordonată vreunei 
agenţii guvernamentale, precum ANAF. In privinta Agentiei, TI-Romania a insistat, inclusiv in intalniri cu 
reprezentanti ai Ministerului Justitiei, că existenta unei astfel de institutii, precum si caracterul sau 
independent, este esentiala pentru un cadru coerent al politicii preventive de lupta impotriva coruptiei si 
ca indeplinirea acestei obligatii asumate prin Strategia Nationala Anti-coruptie va face, cu siguranta, 
obiectul atentei monitorizari din partea institutiilor europene.  

2. TI-Romania considera ca nu exista nici o explicatie rezonabila pentru faptul ca actuala coalitie de 
guvernare si Ministerul Justitiei nu au găsit, in 18 luni, timpul necesar pentru dezbaterea, 
eventuala amendare si adoptarea in forma dorita a unui proiect de lege aflat deja intr-un stadiu 
avansat in calendarul legislativ si declarat drept prioritate in cadrul pregatirii pentru aderarea 
europeana. TI-Romania nu a considerat niciodata (si nu considera nici acum) ca acel proiect de lege, 
actualmente blocat in Comisia Juridica a Senatului, ar fi trebuit adoptat, până la ultimul amănunt, in 
forma sa initiala. Dimpotriva, TI-Romania respecta prerogativa fundamentala a Parlamentului Romaniei 
de a dezbate, negocia sau amenda orice proiect de lege. Singurele cerinţe sunt ca Agenţia să fie o 
instituţie independentă şi să aibă jurisdicţie administrativă. TI-România a solicitat, în mod constant, ca 
prevederile de drept material şi definirea conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor să fie păstrate. 

3. TI-Romania isi exprima convingerea ca, in pofida unor afirmatii alarmiste, tara noastra se afla mai 
aproape ca niciodata de infiintarea unei agentii de control al conflictelor de interese şi  
incompatibilităţilor şi de cercetare a averilor. Acest fapt este efectul combinat al presiunilor Comisiei 
Europene si ale societatii civile din Romania. TI-Romania reaminteste faptul ca si-a adus propria 
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contributie la acest rezultat, prin argumentele pe care le-a sustinut in mod constant de-a lungul timpului, 
inclusiv in fata reprezentantilor Comsiei Europene, la Bruxelles, cat si a expertilor misiunilor de 
monitorizare, la Bucuresti. TI-Romania a prezentat, cel mai recent, un astfel de argument, pe 
parcursul unei întâlniri la Bruxelles cu reprezentanţi ai Comisiei Europene, pe 15 martie 2006, 
argument detaliat ulterior în Raportul Naţional asupra Corupţiei 2005 lansat pe data de 1 mai 
2006.3 Nu putem decat sa ne exprimam satisfactia ca ultimul raport al Comisiei Europene, din 16 mai 
2006, cuprinde, pentru prima oara, o referire explicita la Agentia Nationala de Integritate ca o conditie 
pe care Romania trebuie sa o indeplineasca in procesul aderarii la UE. 

4. TI-Romania nu doreste in nici un caz ca dezbaterea publica pe acest subiect atit de important 
sa fie perceputa drept un razboi in interiorul societatii ciivile. Dimpotriva, avem convingerea ca 
solidaritatea principalelor structuri din societatea civila a fost si ramine un factor esential pentru 
promovarea cu succes a unor reforme fundamentale pentru modernizarea societatii romanesti. TI-
Romania pretuieste si respecta istoria colaborarii sale cu partenerii din societatea civila si le solicita 
tuturor reprezentantilor acesteia sa nu lase ca o discutie de tehnica juridica si design institutional sa 
derapeze intr-un conflict inutil si pina la urma artificial, din moment ce sintem siguri ca toate partile 
implicate impartasesc aceleasi valori fundamentale.  

 
5. În considererea argumentelor de mai sus, TI-România respinge categoric afirmaţiile privind 
intenţia de blocare a adoptării legii şi aserţiunile privind politizarea demersului nostru şi precizează 
că acesta are în vedere exclusiv perfecţionarea proiectului legislativ prezentat, pentru asigurarea 
functionalitatii si eficienţei instrumentelor juridice create, şi în niciun caz o dezbatere pro sau contra 
unor persoane. In calitate de coaliţie globală de combatere a corupţiei, care are drept obiectiv 
încurajarea guvernelor în vederea adoptării unor instrumente eficiente de combatere a corupţiei, 
Transparency International isi ofera expertiza specializata pentru imbunatatirea calitatii proiectului de 
lege propus, rezervandu-si dreptul de discuta critic orice proiect care deroga de la cerintele minime ale 
unei agentii de integritate, astfel cum este ea definita de instrumente si bune practici internationale. De 
aceea, TI-România a atras atentia si insista asupra riscului ca, prin vicii procedurale si specularea 
fisurilor de redactare a textului de lege, să se înlăture probele şi rezultatele controlului Agenţiei. Întrucât 
instanţele au obligaţia de a judeca inclusiv în baza jurisprudenţei CEDO, aceste riscuri pot avea 
consecinţe directe asupra posibilitatii de prevenire şi sancţionare a corupţiei. 

6. Consecventă misiunii sale, singura politica pe care TI-Romania intelege sa o promoveze este aceea 
a politicilor anticoruptie conforme cu normele constitutionale si cu valorile statului de drept. Ca si pana 
acum, TI-Romania va colabora cu toate fortele politice si civice care impartasesc acest scop. 

 

 

 

 

 

 

Pentru precizari suplimentare, persoana de contact Victor Alistar, director executiv, 

victor@transparency.org.ro,  
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