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Comunicat de presă

Apel către partidele politice din România

Mişcarea Transparency International, atât prin Secretariatul Internaţional de la Berlin, cât şi prin filialele naţionale, 
monitorizează, evaluează şi clasifică statele lumii în baza eforturilor pe care le manifestă în lupta anticorupţie, precum şi a 
eficienţei acestora. În acelaşi timp, Transparency International sprijină autorităţile naţionale cu privire la prevederea, 
întărirea şi implementarea măsurilor anticorupţie. 

În cadrul monitorizării programelor electorale propuse de toate partidele politice implicate în alegerile generale recente, 
Transparency International a observat că măsurile destinate luptei împotriva corupţiei nu se adresează suficient nevoilor 
cetăţenilor români şi ale ţării. Lupta împotriva corupţiei reprezintă un element cheie în asigurarea atât a competitivităţii 
României în Uniunea Europeană, cât şi a dezvoltării sustenabile a ţării din punctul de vedere social. 

Având în vedere rolul de stat membru al Uniunii Europene, lupta împotriva corupţiei nu mai reprezintă doar o problemă 
internă, ci una a întregii Comunităţi Europene. Succesul sau eşecul noului guvern al României în ceea ce priveşte eforturile 
anticorupţie va avea un impact asupra întregii Comunităţi Europene.

În acest context, ţinând cont de misiunea noastră de a evalua angajamentul autorităţilor şi a stakeholderilor naţionali, 
precum şi de a oferi suport tehnic, Transparency International a formulat o serie de măsuri spre a fi incluse în programul de
guvernare, în vederea reducerii riscurilor corupţiei în sectorul public, cu precădere în zonele vulnerabile. 

Recomandările sunt structurate pe cinci domenii majore de intervenţie, respectiv Justiţie, Administraţie Publică, Achiziţii 
publice, Transparenţă decizională şi Capacitatea instituţională a agenţiilor anticorupţie, şi au în vedere remedierea lacunelor 
existente pentru următoarea perioadă de guvernare prin intermediul unor măsuri concrete şi viabile.

Transparency International Romania solicită partidelor parlamentare să îşi exprime public acordul sau dezacordul cu 
obiectivele propuse şi transmise acestora, până la prima întrunire a Parlamentului. Şi lipsa unei poziţii asumate public 
reprezintă un răspuns pe care opinia publică şi societatea civilă îl va aprecia ca atare. 

Transparency International îşi exprimă astfel încrederea faţă de angajamentul real partidelor politice din România pentru a 
promova integritatea ca principiu fundamental în îmbunătăţirea guvernării şi responsabilităţii publice şi totodată sprijinul 
pentru atingerea obiectivelor asumate.

Transparency International a transmis aceste recomandări partidelor politice parlamentare după alegerile din noiembrie 
2008

Descarca recomandările către partidele politice parlamentare (pdf) 
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