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9 mai 2007

COMUNICAT DE PRESA

Transparency International România îşi exprimă satisfacţia faţă de adoptarea în Senat a legii privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale de Integritate, deşi consideră că măsura a fost adoptată tardiv şi sub presiunea activării clauzei de salvgardare. 

Consecventă misiunii sale, TI- România a înţeles să pună la dispoziţia Ministerului Justiţiei expertiza sa în domeniu, 
indiferent de orientarea politică a titularilor acestui portofoliu. În acest sens a contribuit la redactarea primului proiect de lege 
în vara anului 2004, care prevedea organizarea unei asemenea agenţii de prevenire şi control anticorupţie. În luna 
septembrie a aceluiaşi an, proiectul era adoptat de Camera Deputaţilor şi transmis Senatului. Şi pe parcursul anilor 2005, 
2006 şi 2007, TI-România a continuat să ofere Ministerului Justiţiei sprijin tehnic pentru redactarea unui proiect de lege 
privind Agenţia Naţională de Integritate.

TI-România îşi exprimă satisfacţia pentru adoptarea acestei legi care a reprezentat un important proiect de advocacy al 
organizaţiei şi salută gestul tuturor partidelor politice demonstrat prin adoptarea legii cu unanimitate de voturi. 

TI-România apreciază că forma adoptată de Senat răspunde principiilor de bază pentru o politică publică anticorupţie care 
să poată fi corect şi eficient implementată prin Agenţia Naţională de Integritate. Aceste principii au fost elaborate şi 
promovate de TI-România în 2006, ca urmare a numeroaselor modificări suferite de această lege. TI-România îşi exprimă 
speranţa că adoptarea legii nu reprezintă doar o miză politică, ci un angajament real pentru prevenirea şi combaterea 
corupţiei.

Având în vedere posibilitatea activării clauzei de salvgardare, TI-România atrage atenţia că adoptarea legii privind Agenţia 
Naţională de Integritate nu reprezintă îndeplinirea pe deplin a angajementului asumat. În acest sens, TI-România le solicită 
oficialilor de la Bucureşti continuarea eforturilor pentru înfiinţarea efectivă a Agenţiei, cu respectarea celor mai înalte 
standarde.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm contactaţi: Victor Alistar,
(victor@transparency.org.ro; tel 0788.709.572).
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