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13 mai 2008

Comunicat de presă

Transparency International Romania îşi exprimă profunda indignare cu privire la modul în care preşedintele Consiliului 
Superior al Magistraturii, dna Lidia Bărbulescu, înţelege să abordeze şi să descurajeze lupta împotriva corupţiei.

În repetate rânduri TI-România a atras atenţia asupra faptului că adevăratul test de eficienţă al luptei împotriva corupţiei îl 
reprezintă hotărârile definitive de condamnare, iar nu comunicatele de presă cu privire la anchetele aflate în curs de 
desfăşurare.

Potrivit declaraţiilor doamnei preşedinte, făcute ieri în cadrul conferinţei „Rolul jurnalismului de investigaţie în lupta împotriva 
corupţiei, ”organizată de Ministerul Justiţiei, statistica Direcţiei Naţionale Anticorupţiei arată că, în prezent, nu există cifre 
alarmante în ceea ce priveşte corupţia. O astfel de declaraţie poate aduce grave prejudicii credibilităţii luptei împotriva 
corupţiei şi girează capacitatea scăzută a instituţiilor publice de a obţine rezultate concrete.

Independent de structura şi conţinutul datelor statistice în privinţa corupţiei, ea reprezintă un fenomen deosebit de grav prin 
consecinţele pe care le produce - pauperizare, distorsionarea bugetului public şi deturnarea instituţiilor publice de la 
misiunea lor. Astfel, lupta împotriva corupţiei trebuie să reprezinte un obiectiv important pentru oficialii oricărui stat 
democratic, indiferent de amploarea pe care corupţia o are în fiecare dintre acestea.

Cu aceeaşi ocazie, dna Bărbulescu a mai declarat că apreciază ca fiind de un profesionalism scăzut acele dosare ale căror 
probatorii au fost obţinute preponderent prin mijloace tehnice. Considerăm că astfel de declaraţii pot constitui un mijloc de 
presiune şi de imixtiune în actul de justiţie, câtă vreme singurele investite cu aprecierea probatoriului sunt instanţele de 
judecată, independente şi imparţiale.

De asemenea, TI-Romania apreciază că acest tip de presiune poate avea consecinţe la fel de nefaste asupra luptei 
împotriva corupţiei, ca şi cele rezultate din presiunea exercitată prin intermediul mass-media, acuzată că „judecă dosare de 
corupţie înaintea instanţelor”.

Transparency International România atrage atenţia că este responsabilitatea CSM să descurajeze cazurile de telejustiţie pe 
care le deplânge dna. Barbulescu şi subliniază totodată faptul că în sarcina CSM cade şi responsabilitatea prevenirii 
corupţiei în sistemul judiciar. Transparency International România solicită, pe această cale Consiliului Superior al 
Magistraturii să adopte proceduri mai eficiente de comunicare pentru instanţe şi parchete, care să reducă fenomenul 
telejustiţiei şi să conducă la creşterea credibilităţii luptei împotriva corupţiei.

Totodată, Transparency International România atrage atenţia că în lipsa unor reacţii ferme faţă de acest tip de abordare, 
aceasta riscă să devină reprezentativă pentru România.
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