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Comunicat de presă

Transparency International Romania îşi exprimă profunda îngrijorare cu privire la situaţia creată în jurul activităţii derulate de 
doamna avocat Alice Drăghici şi la efectele pe care aceasta le poate avea asupra credibilităţii şi imparţialităţii Consiliului 
Naţional de Integritate şi ale Agenţiei Naţionale de Integritate.

Dubla calitate a dnei. Drăghici – aceea de membru al CNI şi de avocat al unei persoane cercetate de ANI –, precum şi 
modul în care domnia sa a înţeles să facă uz de aceste calităţi pun sub semnul întrebării modul în care Agenţia îşi poate 
îndeplini mandatul în condiţii de integritate şi imparţialitate, atâta vreme cât persoane implicate în supravegherea activităţii 
sale sunt acuzate de nerespectarea normelor legale care fac obiectul verificărilor sale.

În acest context, TI-România solicită Consiliului Naţional de Integritate să ia în discuţie şi să analizeze cu prioritate riscurile 
pe care această situaţie le ridică pentru eficienţa şi imparţialitatea activităţii ANI. TI-România apreciază că analiza trebuie să 
aibă ca punct de pornire cadrul legal existent în materie, respectiv art 70 din Legea nr. 161/2003, art 47 din legea nr 
144/2007, art. 2531 din Codul penal, precum şi dispoziţiile Recomandării (2000) 10 a Consiliului Europei, potrivit căreia prin 
conflict de interese se înţelege acea situaţie în care o persoană care ocupă o funcţie publică de orice natură are un interes 
privat de natură să influenţeze sau care creează impresia de influenţare a îndeplinirii atribuţiilor oficiale în condiţii de 
imparţialitate şi obiectivitate.

TI-România recomandă Consiliului Naţional de Integritate să solicite Senatului revocarea dnei. Drăghici din calitatea de 
membru al CNI şi să propună acestuia şi celorlalte instituţii competente adoptarea unor măsuri pentru înlăturarea riscurilor 
identificate şi pentru remedierea situaţiei create.

Totodată TI-România reiterează solicitarea de amendare a Legii nr. 144/2007 în sensul includerii în chiar textul acesteia a 
unor definiţii pentru conflictul de interese şi incompatibilităţi, care să fie acoperitoare şi sa aibă în vedere standardele 
internaţionale în materie, înlăturând astfel posibilitatea unei interpretări discreţionare.
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