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Studiu comparativ
Pentru o perioadă îndelungată, corupția nu a fost un subiect de interes pentru clasa politică
în România, Croația și Moldova. Deși sondajele de opinie și organizațiile neguvernamentale
avertizau despre importanța acestui fenomen, beneficiile ilegale obținute de persoane care
se aflau în poziții de putere au blocat pentru mulți ani inițiativele care vizau soluționarea
problemei. Starea de fapt a început să se schimbe numai când statele au decis să adere la
Uniunea Europeană și astfel să accepte standarde în termenii statului de drept.
Primul val de reforme s-a orientat pe construirea unui cadrul legal comprehensiv, care să
acopere formele “tradiționale” de corupție – mită, trafic de influență, abuz în serviciu - și
mecanismele instituționale capabile să pună în aplicare legislația. România a pus bazele
Direcției Naționale Anticorupție, o structură model care includea procurori, ofițeri de poliție
și specialiști și care a investigat și a adus în fața justiției zeci de parlamentari, miniștri actuali
sau foști demnitari și alți oficiali. Croația a instituit USKOK, o structură responsabilă de
investigarea crimei organizate și a corupției, la care se adaugă un serviciu de poliție și curți
specializate pentru audierea acestor cazuri. În Moldova funcționează un Parchet Anticorupție
a cărui sarcină este să investigheze cazurile de corupție.
Opțiunea clară pentru specializarea ofițerilor de poliție, procurorilor și judecătorilor (doar în
Croația) a dat rezultate. Investigațiile legate de corupție sunt laborioase și implică utilizarea
extinsă de resurse umane. Cum corupția nu este un scop în sine, ci mai degrabă un
mecanism pentru a obține sau pentru a acoperi beneficii obținute ilegal, investigațiile legate
de corupție adesea includ infracționalitate organizată și criminalitate economică.
Specializarea permite investigatorilor să se concentreze pe obținerea de rezultate în această
zonă legală complicată.
Cel de-al doilea val de reforme a inclus introducerea de declarații de avere și interese pentru
oficiali (în România declarații diferite există – pentru avere și interese – în timp ce în Croația și
Moldova se depune un singur tip de declarație). Acestea servesc două obiective principale:
controlul averilor nejustificate și al conflictelor de interese. În România, ambele scopuri sunt
acoperite de lege, în timp ce în Croația legiuitorul a optat doar pentru controlul conflictelor
de interese.
Inițiativele au fost însoțite de dezbateri politice vivide, iar aproape aceleași contra-argumente
au fost invocate în toate cele trei țări. Curțile constituționale au jucat un rol important în
acest domeniu, în toate statele, unde legile au fost invalidate și de aceea au necesitat
numeroase intervenții din partea legiuitorilor pentru a soluționa problemele ridicate de către
acestea.
Una dintre cele mai problematice decizii a fost legată de stabilirea caracterului public sau
secret al declarațiilor. Decizia a avut un impact semnificativ asupra efortului de construire a
încrederii publice față de oficiali. În timp ce în faza inițială declarațiile erau confidențiale,
argumentul transparenței a câștigat teren în timp și cea mai mare parte a informației este
acum publică – Moldova este în urmă în termeni de acces real la declarații pentru că chiar
dacă sunt publice conform legii, în practică există bariere care se ridică în fața jurnaliștilor și
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cetățenilor care solicită să le acceseze. România, pe de altă parte, a stabilit un exemplu prin
faptul că toate declarațiile sunt postate on-line, pe pagina web www.integritate.eu.
Informația cuprinsă în aceste declarații include bunuri și pasive ale persoanelor publice și
familiilor lor. O dezbatere interesantă s-a format în jurul procentajului din informație care ar
trebui să fie publicată. O excepție de la publicare a fost spre exemplu eliminarea adresei
proprietăților imobile din motive legate de respectarea vieții private a oficialilor. Informația
completă există în declarațiile completate de către persoanele în cauză, însă nu este publică.
O altă decizie importantă se referă la persoanele care ar trebui să depună aceste declarații: în
România aproape toți angajații în sectorul public trebuie să le completeze, în timp ce în
Croația s-a decis asupra oficialilor de rang înalt. Declarațiile sunt depuse anual și la începutul
și sfârșitul fiecărui mandat public. Depunerea periodică permite comparația între averea și
interesele persoanelor publice între diverse perioade de timp. Declarațiile sunt folosite și
pentru a permite verificările ex-post asupra activității îndoielnice a persoanelor publice,
întrucât multe dintre probleme nu sunt identificate în momentul comiterii faptei, ci mai
târziu.
Una dintre deciziile cel mai îndelung dezbătute a fost constituirea unui mecanism de control
pentru conflicte de interese, datorită rezistenței semnificative a clasei politice. Insistențele
constante de la Bruxelles, la care s-au adăugat eforturile de advocacy ale societății civile din
aceste țări a sprijinit punerea pe agenda publică a reformei. Primul pas era luarea unei decizii
cu privire la un sistem de control unic pentru cele trei puteri sau diferite pentru fiecare în
parte. În România, Agenția Națională de Integritate are ca atribuție controlul conflictelor de
interese pentru legislativ, executiv și sistemul judecătoresc, în timp ce în Croația, sistemul
judecătoresc trebuie să își rezolve intern problemele. În realitate, în acest moment, numai
România are un sistem de control funcțional care a produs rezultate în practică. În Croația și
Moldova, dezvoltarea mecanismelor instituționale este încă în construcție.
Sancțiunile reprezintă un alt punct de interes pentru dezbateri – impactul conflictelor de
interese asupra bugetelor publice nu este încă clar înțeles. Contractele încheiate cu existența
unor conflicte de interese se pot ridica până la milioane de euro, în timp ce sancțiunile
prevăzute în legislație se referă de cele mai multe ori la amenzi și sancțiuni disciplinare.
Numai în România legea prevede posibilitatea înaintării unor solicitări către instanțele de
judecată de a invalida contractele încheiate în conflict de interese, dar chiar și aici există
probleme semnificative în practică, de anulare a contractelor sau de recuperare a fondurilor
cheltuite. Sancțiunile blânde, precum avertizările sau amenzile nu produc un efect de
prevenire a comportamentului ilegal al persoanelor publice, deci nici nu opresc practicile
dăunătoare. Unele țări – România și Belgia – au incriminat conflictul de interese ca o
infracțiune, cuprinsă în Codul penal, unde beneficiile obținute prin comportament ilegal sunt
semnificative.
Poziția Comisiei Europene față de problema conflictelor de interese s-a construit pe
parcursul ultimilor zece ani, pornind de la negocierile pentru aderarea la UE a României. Una
dintre condițiile care trebuiau îndeplinite înainte de aderare, după cum s-a decis la încheierea
negocierilor din 2004 a fost dezvoltarea unui sistem de control eficient față de conflictele de
interese care să permită aplicarea de sancțiuni descurajatoare. Totuși, abia în 2007 legea a
fost adoptată în Parlament, iar Agenția Națională de Integritate a început să funcționeze
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numai în 2008. Un criteriu de evaluare pentru monitorizarea post-accesiune, sub Mecanismul
de Cooperare și Verificare (MCV) se centrează pe funcționarea mecanismului de control cu o
experiență solidă în materie de sancțiuni, aplicate în practică. În cazul Croației, cerințe
similare au fost puse în perioada de pre-aderare, dar înființarea Comisiei pentru Conflicte de
Interese a rămas în urmă (numirea membrilor Comisiei s-a realizat la sfârșitul lui ianuarie
2013). O experiență relevantă de sancțiuni ar fi imposibil de atins până la mijlocul lui 2013
(data potențială de accesiune a Croației la UE). În aceste condiții ar fi indicat să se stabilească
un mecanism de monitorizare post aderare care să asigure că progesul în acest domeniu
continuă. În cazul Moldovei, în cadrul discuțiilor legate de vize, aspecte privitoare la conflictul
de interese sunt de asemenea în dezbatere.
Raportul de față analizează în detaliu evoluția politicilor publice legate de conflicte de
interese, inclusiv din perspectiva impactului agendei internaționale în acest domeniu.
Concluzia generală este că reforma ar fi imposibilă fără ajutorul condiționalităților
internaționale, din cauza rezistenței enorme din partea sistemului. Conflictele de interese
reprezintă o zona profitabilă de comportament necuvenit și nu sunt înțelese bine de către
publicul larg. De aceea, presiunea din partea Comisiei Europene trebuie să fie constantă și să
continue până când experiența acumulată în ceea ce privește sancțiunile este solidă, iar
reforma în acest domeniu devine ireversibilă. Integrarea în Uniunea Europeană nu ar trebui
să fie punctul terminal al procesului de reformă, ci doar un reper care necesită schimbarea
cadrului legal pentru mecanismul de monitorizare. Lecțiile învățate în cazul românesc ar
trebui folosite de alte țări – anticorupția nu este o zonă unde lucrurile se întâmplă peste
noapte, de aceea monitorizarea ar trebui să continue după integrare.
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I.ĂFormareaĂ iĂevolu iaĂagendeiĂanticorup ie
Încă de la mijlocul anilor ’90, eforturile întreprinse la nivel internațional de către statul român
au fost direcționate către aderarea la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord și Uniunea
Europeană, scop care a fost atins în 2004, respectiv 2007. Statul de drept și un sistem
democratic au fost aspecte care s-au aflat pe primele locuri în lista de reforme solicitate de la
statul român de către comunitatea internațională, ca precondiție pentru ambițiile sale.
În aceste circumstanțe, toate guvernele și-au declarat intenția de a lupta împotriva corupției
– variat a fost modul de transpunere în practică, de-a lungul anilor. Angajamentul partidelor
politice și a instituțiilor publice a fost puternic influențat atât de circumstanțele externe, cât și
de grupurile de presiune interne, care fie au susținut schimbarea, fie s-au opus reformei.
Comisia Europeană (CE) a fost unul dintre cei mai puternici actori care au condus la
dezvoltarea și consolidarea mecanismelor anticorupție din România. Procesul de integrare în
UE a deschis oportunitatea discuției despre acest subiect pe agenda politică și publică din
România. Astfel, inițiativele interne ale câtorva politicieni sau organizații neguvernamentale
sprijinite de către o parte a mass-media, dar și de factori externi, au condus la dezvoltarea
rețelei anticorupție la nivel legislativ și instituțional.
De aceea, putem considera că există trei mari piloni pe care au fost construite mecanismele
de luptă împotriva corupției. Primul dintre ele se bazează pe angajamentele externe pe care
România și le-a asumat pentru a se integra în Uniunea Europeană. Mecanismul de Cooperare
și Verificare (MCV) a reprezentat o garanție a faptului că progresul realizat înainte de
accesiune nu va fi anulat odată ce România devenea membru al Uniunii Europene.
Cel de-al doilea pilon este presiuneaĂintern a reformiștilor din sistem sau a societății civile,
care a reușit să articuleze cereri în zona anticorupției. Sprijinul UE pentru aceste grupuri a
oferit posibilitatea de a modifica status quo-ul.
Cel de-al treilea pilon este voin aĂ politic . Până la începutul anilor 2000 nu au existat
inițiative susținute împotriva corupției. Între 2000 și 2004 au fost promulgate legi importante,
dar rezultatele nu au fost îndeajuns de vizibile. Numai după 2004, eforturile suplimentare au
început să genereze rezultate cuantificabile, care au produs efecte de neliniște în rândurile
clasei politice.
În același timp putem vorbi despre trei etape în cadrul cărora s-au structurat politicile
anticorupție și s-a dezvoltat cadrul legal și instituțional.
PrimaĂetap :Ă1996-2000
Prima etapă se referă la anii ’90 și la începutul anilor 2000, când majoritatea eforturilor erau
direcționate spre construirea cadrului legal și instituțional, dar fără efecte vizibile. România
era văzută ca o țară vulnerabilă la corupție și nu a existat o dezbatere reală cu privire la
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această problemă. Rapoartele publicate de Freedom House au demonstrat faptul că România
și Bulgaria se confruntau cu probleme grave de corupție1.
În această perioadă s-au întreprins măsuri menite să combată corupția. În 1996 au fost
introduse declarațiile de avere pentru funcționari publici, magistrați și funcții elective (Legea
115). Totuși procedura era foarte opacă și neobișnuită. Declarațiile erau păstrate în plicuri
sigilate și erau deschise doar dacă existau plângeri cu privire la diferențele dintre averea
declarată și cea reală. Conținutul declarației era departe de a fi comprehensiv; astfel, au fost
necesare alte modificări pentru a le transforma în instrumente reale utilizabile în lupta
împotriva corupției.
Comisia Europeană s-a declarat nemulțumită de această situație și a remarcat în rapoartele
sale faptul că există îngrijorări reale cu privire la nivelul de corupție din România.
AĂdouaĂetap :Ă2000Ă– 2007
După anul 2000, lucrurile au început să se miște încet. În 2001, Guvernul a inițiat prima
Strategie Națională Anticorupție, cu scopul de a lupta împotriva corupției și de a reforma
statul. Scopul său era de a evalua gradul de corupție și a construi sisteme de prevenție
pentru administrația publică, sistemul judecătoresc, mediul privat și cel politic.
Sub presiunea negocierilor cu autoritățile europene, Guvernul a promovat o serie de legi pe
agenda publică. Astfel, au intrat în vigoare reglementări privitoare la declarațiile de avere,
conflictele de interese sau finanțarea partidelor politice, dar, conform autorităților europene,
rezultatele au fost mai degrabă superficiale.
În 2000 a intrat în vigoare Legea nr. 78 privind prevenirea, descoperirea și sanctionarea
faptelor de corupție. Pentru creșterea transparenței din administrația publică au fost
promulgate două acte normative, și anume Legea 544/2001 privind liberul acces la
informațiile de interes public și Legea 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică.
Un pas semnificativ a fost crearea Parchetului Național Anticorupție, ca parchet specializat în
combaterea infracţiunilor de corupţie, prin OUG 43/2002. Valoarea adăugată a acestei
instituții a fost dată nu numai de faptul că avea procurori proprii, dar și polițiști și specialiști,
selectați de procurorii șefi, sub a căror comandă erau cât timp erau angajați acolo. Totuși,
succesul nu s-a realizat peste noapte, aspect reflectat de către oficialii europeni, care au
criticat faptul că s-a concentrat numai pe corupția mică, evitând să urmărească marile cazuri.
România era o țară cu corupție, dar niciun politician nu ajungea în fața instanței de judecată.
De exemplu, Legea 78, menționată anterior, a reglementat faptele de corupție, deci cadrul
legal a existat.
Schimbarea a venit odată cu numirea unui lider de ONG ca ministru al Justiției în 2005,
sprijinit de către Traian Băsescu, Președintele României. Monica Macovei se bucura de
încrederea autorităților de la Bruxelles, dar nu era populară și în rândurile politicienilor
1

Rapoartele Nations in Transit din anii 2000 și 2001
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români. Cei mai mulți dintre ei o considerau un risc datorită viziunii sale de a schimba statusquo-ul, urmărind principii precum egalitatea în fața legii, vizând inclusiv decidenții influenți.
Tensiunile au crescut odată cu îmbunătățirea performanțelor instanțelor, culminând cu
excluderea sa și a Partidului Democrat Liberal din alianța de guvernare, în 2009.
Monica Macovei a înlocuit managementul Parchetului Național Anticorupție, care sub
conducerea lui Daniel Morar a început să investigheze cazuri de înaltă corupție, inclusiv a
unor miniștri, parlamentari, primari sau alte categorii de persoane care erau văzute ca fiind
de neatins. Bineînțeles, inițierea de anchete împotriva unor persoane importante a fost
primită cu neliniște de cei vizați de investigații.
Cu toate acestea, ridicarea unei excepții de neconstituționalitate la Curtea Constituțională cu
privire la legislația care reglementa funcționarea parchetului a condus la modificarea
substanțială a modului în care acesta funcționa. Membrii Curții Constituționale au decis că
pentru a-și păstra competența de a investiga membri ai Parlamentului, parchetul trebuia
plasat sub controlul direct al Procurorului General, pierzându-și astfel din independență.
Dacă ar fi fost păstrat ca un organism independent, nu ar mai fost competent să cerceteze
cazurile care privesc miniștri sau parlamentari. Decizia luată a menținut competența
parchetului de a investiga cazuri de înaltă corupție în defavoarea independenței și deci a fost
transformat în Departamentul Național Anticorupție și ulterior în Direcția Națională
Anticorupție. DNA funcționează sub principiul independenței operaționale și are propriul
buget.
După cum arătam anterior, o combinație de factori externi și interni a condus la dezvoltarea
de politici anticorupție. Până în 2007, au fost introduse declarații de avere și interese, iar
Agenția Națională de Integritate (ANI) a fost înființată, ca cerință a Uniunii Europene, prin
MCV. Mecanismul nou creat – unic pentru România și Bulgaria – a fost introdus pentru a
monitoriza evoluția post accesiune a reformelor, reiterând că:
Deși apreciază eforturile considerabile făcute de România pentru a finaliza pregătirile de
aderare la Uniunea Europeană, Comisia a identificat în raportul său din 26 septembrie
2006 chestiuni rămase nerezolvate, în special în ceea ce priveste responsabilizarea si
eficienţa sistemului judiciar si ale organelor de aplicare a legii, domenii în care sunt
necesare progrese suplimentare pentru a garanta capacitatea acestor organe de a aplica
măsurile adoptate pentru a institui piaţa internă si spaţiul de libertate, securitate si
2
justiţie .

În aceste condiții au fost introduse și patru referințe de evaluare:
1. Garantarea unui proces judiciar mai transparent și mai eficient totodată, în
special prin consolidarea capacităților și a responsabilizării Consiliului Superior al
Magistraturii. Raportarea și evaluarea impactului noilor coduri de procedură civilă
și administrativă.
2. Înființarea, conform celor prevăzute, a unei agenții pentru integritate cu
responsabilități în domeniul verificării patrimoniului, al incompatibilităților și al
Decizia 2006/928/CE din 13 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare și de verificare a
progresului realizat de România în vederea atingerii anumitor obiective de referință specifice în domeniul
reformei sistemului judiciar și al luptei împotriva corupției (2006/928/CE),
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:11:51:32006D0928:RO:PDF
2
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conflictelor de interese potențiale, precum și cu capacitatea de a adopta decizii
obligatorii care să poată duce la aplicarea unor sancțiuni disuasive.
3. Continuarea, în baza progreselor realizate deja, a unor cercetări profesioniste și
imparțiale cu privire la acuzațiile de corupție la nivel înalt.
4. Adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire și combatere a corupției, în
special în cadrul administrației locale.
Tabelul de mai jos ilustrează evoluția condiționalității privitoare la integritate, care se referă și
la Agenția Națională de Integritate3:
Solicitările Comisiei cu privire la Agenția Națională de Integritate
Data
Înființarea unei agenții indepedente care să verifice declarațiile de mai 2006
avere
Înființarea unei agenții de integritate cu responsabilitatea de a verifica octombrie 2006
averile, incompatibilitățile și potențialele conflicte de interese și de a
emite decizii obligatorii pe baza cărora pot fi luate sancțiuni cu efect
descurajator
Demonstrarea eficacității ANI
iunie 2007
Asigurarea stabilității legale și instituționale a cadrului de luptă iunie 2007
împotriva corupției

În această perioadă, în România s-a manifestat o reacție puternică din partea politicienilor
care au început să se simtă amenințați de instituțiile anticorupție. În opoziție cu prima fază
descrisă mai sus, mizele au început să crească. Încercările de a desființa Direcția Națională
Anticorupție au fost frecvente. În același timp a existat o opoziție puternică legată de
adoptarea unei legi a ANI. Curtea Constituțională a declarat neconstituționale câteva legi din
sfera integrității publice, sensibile din punct de vedere politic, precum Legea 187/1999, care
reglementa funcționarea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS)4.
Alternativ, Parlamentul a demonstrat că poate fi un eficient apărător al celor aflați sub
investigație.
AĂtreiaĂetap :Ă2007-2012
În 2007, după dezbateri dure în Parlament și la nivelul Guvernului a fost creată Agenția
Națională de Integritate. A durat mai mult de zece ani de la adoptarea declarațiilor de avere
până la reglementarea unui mecanism de control. Instituția a început să funcționeze în
toamna anului 2007, însă a produs primele rezultate în 2008. Din 2007, s-a confruntat cu
atacuri permanente la nivel legislativ, buget și politic.

Cristian Ghinea, Laura tefan, “EU approach to Justice Reform in Southeastern and Eastern Europe”, București,
2012, p. 79
4
Senatorul Dan Voiculescu – colaborator dovedit al Securității – și senatorul Sergiu Andon au contestat rolul
CNSAS ca instituție care produce justiție paralelă la Curtea Constituțională, obținând declararea ca
neconstituționale a câtorva articole importante din lege. Sergiu Andon a fost declarat ulterior incompatibil (2012),
întrucât a pledat ca avocat într-un caz de corupție, pierzându-și astfel mandatul.
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Un regres major a fost decizia Curții Constituționale din 2010 prin care s-au invalidat articole
cheie ale Legii 144/2007. Această deliberare a reprezentat un blocaj semnificativ, întrucât a
afectat sever activitatea Agenției. Decizia a atras nemulțumirea instituțiilor europene și
internaționale. Chiar dacă Agenția a fost sprijinită de o parte a clasei politice, organizații
puternice ale societății civile și părți ale mass media, rolul său a fost regândit și limitat, în
special cu privire la controlul averilor.
Această perioadă este caracterizată de instabilitate legislativă și un număr semnificativ de
amendamente – nu toate proiectele de modificare a legislației au trecut de cele două
Camere ale Parlamentului - care au afectat capacitatea ANI de a funcționa corespunzător.
Este o perioadă intensă, în care s-au înregistrat conflicte frecvente dintre Agenție și
Parlament.
Cu toate acestea, în 2012, după cinci ani de monitorizare, raportul MCV arată faptul că ANI și
DNA sunt instituții funcționale, iar Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a întreprins pași în
direcția combaterii cazurilor de înaltă corupție. Măsurile interne anticorupție ale unor
structuri guvernamentale sunt de asemenea notate pozitiv. Totuși, Comisia arată că există
probleme cu privire la mecanismele de combatere a corupției și a achizițiilor publice
frauduloase, punerea reformelor în practică și unificarea jurisprudenței cu privire la cazurile
de corupție.
Comisia Europeană a criticat instabilitatea statului de drept și intervențiile actorilor politici
împotriva sistemului legislativ și a Curții Constituționale din vara lui 2012. Poziția CE a fost
susținută și de rapoartele emise de către Comisia de la Veneția, care a constatat în raportul
emis pe 17 decembrie 2012 faptul că revocarea președinților celor două Camere ale
Parlamentului, modificarea legislației, modificarea atribuțiilor CCR sunt îngrijorătoare din
punctul de vedere al constituționalității și al existenței unui stat de drept consolidat.
Rapoartele OSCE din 2012 și ianuarie 20135 au confirmat aceleași realități.
Pozițiile CE exprimate prin rapoartele MCV au condus și la efecte secundare. Elementul
corupției a fost adus ca argument în discuții din alte zone ale negocierilor de la nivel
european, fie că a fost vorba de accesiunea la spațiul Schengen, fie de fondurile europene.
Problemele legate de stabilitatea statului de drept din România au determinat câteva state
membre să articuleze critici și în cele din urmă să blocheze integrarea în spațiul Schengen.
De asemenea, controale și misiuni de audit au demonstrat că există probleme legate de
corupție, management defectuos și lipsă de transparență în administrarea fondurilor
europene. Conflictele de interese sunt văzute ca o problemă care poate conduce la
suspendarea plăților și chiar la posibilitatea blocării fondurilor. În septembrie 2012,
Președintele Comisiei Europene, Manuel Barosso a solicitat Guvernului României “să ia
măsuri imediate necesare pentru a îmbunătăți capacitatea administrativă și regulile pentru
achizițiile publice” 6.

Office for Democratic Institutions and Human Rights, Romania Parliamentary Elections – Final Report,
http://www.osce.org/odihr/98757
6
Declarație după întâlnirea dintre Președintele CE Manuel Barroso și Primul Ministru Victor Ponta,
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-675_en.htm, 17/09/2012
5
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II. Cadrul legal
Declara iileĂ deĂ avere au intrat în vigoare în 1996, iar în 2003 procesul a devenit mai
transparent, întrucât instituțiile publice au fost obligate să le posteze pe paginile web proprii.
Informații detaliate privitoare la bunuri, vehicule și economii au fost adăugate în formular. De
asemenea, declarațiile au fost extinse și pentru a include familia celor vizați de lege. În 2005,
dezbaterile în Parlament destinate modificării formularelor au fost tensionate. Unii dintre
parlamentari au încercat să transforme în mod semnificativ – în sensul opacizării documentele propuse de către Guvern, printr-o ordonanță de urgență, dar coaliția de la
guvernare a trecut modificările în forma propusă inițial7.
În ceea ce privește conflictul de interese, România, ca de altfel și Polonia, Bulgaria sau alte
state care s-au integrat recent în UE are cerințe detaliate privitoare la divulgarea
informațiilor, în timp ce altele, precum Suedia se bazează mai mult pe declararea voluntară8.
Reglementările privitoare la conflictul de interese au fost incluse în forma administrativă întro serie de legi precum 161/2003, 215/2001, 188/1999, 96/2006, 7/2004, 393/2004, 303/2004
144/2007 sau 176/2010. În forma penală, conflictele de interese au fost incluse ulterior, în
anul 2006, în Codul Penal. Ca membru al Consiliului Europei, România trebuie să ia în
considerare Recomandarea 10 a Comitetului de Miniștri, privitoare la conflictul de interese9.
Legea 161/2003 este actul normativ general, care definește în articolul 70 conflictul de
interese în materie administrativă – într-un mod mai restrâns decât cea penală - astfel:
situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un
interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu
obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative.

Cu toate acestea, beneficiarii potențiali sau reali ai conflictului de interese sunt definiți
separat pentru categoriile de funcții sau mandate publice pe care le ocupă, în diverse legi
speciale. Spre exemplu, pentru aleșii locali, există reglementări cuprinse în Legile 393/2004 și
215/2001, iar pentru Parlamentari se aplică Statutul propriu, Legea 96/2006.
Rapoartele Grupului Statelor împotriva Corupţiei (GRECO) din 2005 și 2007 au criticat
definiția de mai sus, întrucât se referă doar la interesele financiare și nu acoperă destule
categorii de funcții publice10. Similar, Freedom House a concluzionat într-un raport realizat
7

OECD, Asset Declarations for Public Officials: A Tool to Prevent Corruption, OECD Publishing, 2011,
http://dx.doi.org/10.1787/9789264095281-en
8
C. Demmke/M. Bovens/T. Henökl/K. van Lierop/T. Moilanen/G. Pikker/A. Salminen, Regulating Conflicts of
Interest for Holders of Public Office in the European Union. A Comparative Study of the Rules and Standards of
Professional Ethics for the Holders of Public Office in the EU-27 and EU Institutions, 2007,
http://ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/publications/docs/hpo_professional_ethics_en.pdf
9
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/documents/Rec(2000)10_EN.pdf
10
Rapoarte GRECO, www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round2/GrecoEval2(2005)1_Romania_EN.pdf
/ www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round2/GrecoRC2(2007)9_Romania_EN.pdf
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pentru Ministerul de Justiție că definiția ar trebui extinsă și statul ar trebui să
“împuternicească o agenție cu monitorizarea și punerea în aplicare a integrității publice” 11.
Legislația a fost amendată și este în prezent mai comprehensivă. Pe lângă funcționarii publici,
acoperă membrii structurilor elective, Președintele și membrii Guvernului, magistrații,
membrii unor instituții, consilii și comisii publice naționale, membrii consiliilor de conducere
sau membrii unor organisme de interes local sau național sau unde statul este acționar
semnificativ sau majoritar, liderii sindicatelor sau candidații la funcțiile elective publice.
Toate categoriile de mai sus au obligația de a depune declarații de avere și interese la
începutul mandatului și în cel mult 30 de zile de la sfârșitul său. De asemenea, anual,
persoanele vizate de lege, trebuie să depună sau să reînoiască declarațiile, dar nu mai târziu
de 15 iunie.
Codul Penal definește conflictele de interese într-o manieră mai largă decât cea
administrativă. Sub legea penală, beneficiarii conflictelor de interese pot fi și rude de gradul
al doilea, dar și o persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5
ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de servicii sau foloase de orice natură –
limită care nu este specificată în legea administrativă. Acest aspect poate fi considerat ca o
devianță a sistemului legal, întrucât definiția administrativă ar trebui să se aplice mai multor
subiecți și mai multor fapte.
Pentru magistrați există reglementări specifice pentru incompatibilități și conflicte de
interese, specificate în Legea 303/2004, Statutul Magistraților. Legislația prevede
incompatibilitatea cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția celor didactice și de
instruire. Legea acoperă și conflictele de interese. Judecătorii și procurorii trebuie să se abțină
de la orice activitate legată de actul de justiţie care ar putea crea conflicte de interese între
propriile interese și cel public, cu excepția cazurilor în care declară conflictul potențial către
conducerea instituției şi s-a considerat că existenţa conflictului de interese nu afectează
îndeplinirea imparţială a atribuţiilor de serviciu.
De asemenea, judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi şi personalul auxiliar de specialitate
sunt obligaţi să depună, anual, o declaraţie pe propria răspundere în care să menţioneze
dacă soţul, rudele sau afinii până la gradul al IV-lea inclusiv exercită o funcţie sau desfăşoară
o activitate juridică ori activităţi de investigare sau cercetare penală, precum şi locul de
muncă al acestora. De asemenea, trebuie să declare dacă au colaborat cu fosta Securitate, ca
poliție politică. În plus, nu pot fi membri ai serviciilor de securitate și nu pot face parte dintrun partid politic și trebuie să se abţină de la exprimarea sau manifestarea, în orice mod, a
convingerilor lor politice.
Legislația nu diferențiază expres între conflictul de interese potențial, actual sau consumat,
cele trei tipuri regăsindu-se circumstanțial în legile menționate anterior.
O serie de incompatibilit i legate de Președinte, membrii Parlamentului, ai Guvernului sunt
stabilite prin Constituția României, revizuită în 2003. Legea 161/2003 stabilește cadrul
11

Freedom House, The Anticorruption Policies of the Romanian Government, 2005,
www.just.ro/Portals/0/Lupta%20impotriva%20coruptiei/Documente/Audit%20SNA/FH_Audit_EN_16_031.pdf
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general pentru conflicte de interese și incompatibilități. Legea 7/2004, Statutul Funcționarului
Public stabilește incompatibilitățile și regulile de conduită pentru funcționarii publici.
Pe lângă legislația generală, există proceduri speciale pentru parlamentari care se referă la
reguli de conduită, conflicte de interese, incompatibilități și mecanisme de pierdere a
mandatului specificate în Legea 96/2006 privind Statutul Deputaților și al Senatorilor. De
asemenea, Regulamentele celor două Camere conțin referiri la conflictul de interese,
declarațiile de avere și incompatibilități. Existența lor paralelă a creat conflicte legale cu
privire la jurisdicția instituțională, care vor fi explicate în cele ce urmează.
Lipsa de reglementare clară și interferențele politice în cadrul procedurilor legale sunt
demonstrate de cazul senatorului Mircea Diaconu, care a ajuns și în atenția Comisiei
Europene. La începutul mandatului, Diaconu a solicitat Comisiei Juridice din Senat – care nu
are atribuții legale în acest sens – să stabilească dacă funcția sa de director la un teatru din
București este incompatibilă cu cea de senator. Din răspunsul primit a rezultat că nu există
incompatibilitate. Cu toate acestea, în 2011, ANI a constatat că se află în stare de
incompatibilitate. Chiar dacă senatorul a contestat decizia, Înalta Curte de Casație și Justiție a
confirmat soluția ANI. Conform legii, senatorul ar fi trebuit să își piardă mandatul dacă a fost
găsit incompatibil, însă Senatul a refuzat să voteze pentru demiterea sa (23 de senatori au
votat pentru revocare, 32 împotrivă și 10 s-au abținut în plen). Această poziție reflectă și
decizia Comisiei Juridice, care a votat împotriva demiterii sale.
Mai mult, întrucât Senatul l-a susținut pe Mircea Diaconu și a refuzat să pună în practică
decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție, Consiliul Superior al Magistraturii a înaintat o
solicitare Curții Constituționale prin care a cerut soluționarea conflictului constituțional și
dispunerea de măsuri. CCR a constatat existența unui conflict de puteri și a acordat
precădere deciziei Înaltei Curți, stabilind că Senatul nu poate performa ca un actor care ia
decizii legale în acest sens și deci nu poate interveni cu privire la decizia Curții12.
În decembrie 2012, Mircea Diaconu a demisionat. De asemenea, senatorul a fost pus sub
acuzare și pentru conflict de interese în cinci cazuri, întrucât a acordat contracte soției sale în
calitate de director al teatrului unde lucra și aceasta.
Raportul MCV din iulie 2012 a inclus referințe la adoptarea de proceduri cu privire la demisia
membrilor Parlamentului în cazul în care există o decizie finală de incompatibilitate, conflict
de interese sau corupție la nivel înalt13. De asemenea, Comisia Europeană a comentat asupra
acestei decizii prin vocea purtătorului său de cuvânt, Mark Grey, care a susținut că “este
important pentru România să-și demonstreze susținerea pentru statul de drept. Decizia
Senatului este în contradicție cu reglementările europene, deci vom urmări în continuare
acest caz.” 14

12

Decizia CCR nr. 972 /21.11.2012
Report on Progress under the Co-operation and Verification Mechanism in Romania,
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-569_en.htm
14
Romania Senate Decision Worries EU, http://www.balkaninsight.com/en/article/romania-s-senate-decisionworries-eu, 31 Oct. 2012
13
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Recent, Parlamentul a initiat modificari la Statutul Senatorilor și Deputaților inclusiv cu privire
la incompatibilități, conflicte de interese și imunități. Cele mai mari rezerve publice au fost
legate de imunități, întrucât proiectul conferă parlamentarilor o protecție mai mare decât cea
anterioară permițând Parlamentului să blocheze anchetele judiciare cu privire la membri săi.
Totuși, legea a inclus modificări legate de conflictul de interese, stabilind că deputatul sau
senatorul aflat în conflict de interese se sancţionează disciplinar cu interzicerea participării la
lucrările Camerei din care face parte pe o perioadă de cel mult 6 luni. Sintagma inițială
„constatat prin raportul Agenţiei Naţionale de Integritate” a fost eliminată din forma trimisă
spre promulgare.
Referitor la incompatibilități, modificarea legislativă adăuga la Legea 96, art .7 – cu schimbări
semnificative față de forma depusă de inițiatori – faptul că mandatul de parlamentar
încetează:
c) la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care se respinge
contestaţia la raportul Agenţiei Naţionale de Integritate prin care s-a constatat
incompatibilitatea;
d) la expirarea unui termen de 45 de zile de la data luării la cunoştinţă a raportului de
evaluare al Agenţiei Naţionale de Integritate, termen în care deputatul sau senatorul
poate contesta raportul la instanţa de contencios administrativ. Luarea la cunoştinţă se
face prin comunicarea raportului Agenţiei Naţionale de Integritate, sub semnătură de
primire, către deputatul sau senatorul în cauză sau, în cazul în care refuză primirea, prin
anunţul făcut de preşedintele de şedinţă în plenul Camerei din care face parte

Președintele Traian Băsescu a retrimis proiectul la Parlament invocând deficiențe legate de
utilizarea normelor de tehnică legislativă, neclarități legate de articolele care reglementează
conflictul de interese și incompatibilitățile, precum și lipsa aplicării normelor de transparență
decizională și consultare publică15.
Ulterior, două articole au fost contestate la Curtea Constituțională de către grupurile
parlamentare ale opoziției aparținând PDL și PPDD. Acestea se refereau la extinderea
termenului de contestare a raportului de evaluare privind incompatibilitățile produs de ANI
în 45 de zile și nu în 15, cum se aplică regula pentru alte categorii de persoane din lege,
precum și la conflicte de interese, ca măsură discriminatoare nejustificată. Curtea
Constituțională a declarat articolele neconstituționale16.
Cel mai recent raport MCV, publicat în ianuarie 2013 a evidențiat câteva dintre aceste
aspecte. În primul rând, a reamintit despre responsabilitatea politicienilor, în special a celor
care se află în poziții de conducere de a acționa cu integritate17. De asemenea, Comisia a
subliniat ideea unor proceduri mai clare pentru parlamentari cu privire la integritate.

Comunicat de presă, 4 februarie 2013,
http://www.presidency.ro/index.php?_RID=det&tb=date&id=14149&_PRID=search
16
Comunicat de presă CCR, http://www.ccr.ro/comunicate/COMUNICAT-DE-PRES-293. La momentul publicării
acestui material, legea nu a fost promulgată.
17
Brussels, 30.1.2013, REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL
On Progress in Romania under the Co-operation and Verification Mechanism
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Cu privire la incompatibilități, raportul afirmă că “este important de clarificat faptul că ANI
rămâne ultima autoritate care are atribuții în verificarea incompatibilităților potențiale ale
oficialilor aleși sau numiți.”
III.ĂCadrulĂinstitu ional
Legea 144/2007 a reglementat faptul că Agenția Națională de Integritate este instituția care
controlează documente și investighează conflicte de interese, incompabitibilități și declarații
de avere. Conform legislației actuale, scopul Agenției Naționale de Integritate este:
asigurarea integrităţii în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor publice şi prevenirea
corupţiei instituţionale, prin exercitarea de responsabilităţi în evaluarea declaraţiilor de
avere, a datelor şi informaţiilor privind averea, precum şi a modificărilor patrimoniale
intervenite, a incompatibilităţilor şi a conflictelor de interese potenţiale în care se pot afla
persoanele prevăzute la art. 1, pe perioada îndeplinirii funcţiilor şi demnităţilor publice.

După cum arătam anterior, înainte de 2007 nu exista nicio instituție cu atribuții de control și
centralizare a informației și de investigare. Până în acel moment, fiecare instituție în parte sau
alte structuri în anumite cazuri aveau rol de gestiune, monitorizare și control. Pentru a unifica
toate aceste reguli și mecanisme de implementare disparate, a fost inițiat un proiect de lege,
aprobat de către Guvern în iulie 2006 și adoptat de Senat în mai 2007. Conform expunerii de
motive, scopul legii era de a crea o autoritatea unică și independentă cu activitate
permanentă. Obiectivul său principal era de a verifica averea obținută pe parcursul
mandatelor, demnităților sau funcțiilor publice, conflictele de interese și incompatibilitățile.
Procesul de legiferare a fost dificil, caracterizat de confruntări politice continue. Politicienii,
dar nu numai, au denunțat duritatea legii, ca fiind una dintre cele mai severe din Uniunea
Europeană, rolul extins al inspectorilor, care nu ar trebui să aibă drept de investigație, ci mai
degrabă de a aplica sancțiuni. Unii dintre parlamentari au considerat că atribuțiile ANI se
suprapun peste cele ale altor instituții.
Proiectul legislativ, propus de către Ministrul Justiției, Monica Macovei, a fost modificat
semnificativ în timpul discuțiilor din Camera Deputaților, în special în Comisia Juridică – mai
ales datorită intervențiilor reprezentanților Uniunii Democrate Maghiare din România
(UDMR), Partidului Conservator (PC), Partidului Social Democrat (PSD) și a Partidului România
Mare (PRM) – care au redus rolul ANI la un simplu verificator al declarațiilor, fără a avea
posibilitatea de a controla averile sau constata incompatibilitățile18. Printre modificările
propuse au fost eliminarea clericilor din categoria funcțiilor verificate de către ANI și
secretizarea rezultatelor investigațiilor.
Proiectul a fost trimis la Comisia Juridică pentru a fi rediscutat, după dezbateri încrâncenate
în plen, mai ales datorită faptului că parlamentarii nu au reușit să ajungă la un acord comun
cu multe dintre articole. Votul final a demonstrat coalizarea tuturor partidelor politice în
Conform declarațiilor membrilor Comisiei Juridice, ANI nu ar trebui să aibă funcție operativă. Membrii
partidelor menționate mai sus au contestat constituționalitatea legii, precum și duritatea ei. Unii dintre ei au
comparat-o cu Marea Adunare Națională, fostul for suprem comunist.
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lupta contra anticorupției. Legea finală, care a produs o instituție mai degrabă formală a
trecut cu 251 de voturi pentru, cinci contra și o abținere (doi parlamentari nu au votat).
Raportul de monitorizare al Comisiei Europene, publicat în septembrie 2006 afirma că nu
este destul voință politică pentru a trece o lege validă prin Parlament19. Mai mult, Comisia
Europeană a pus presiune pe autoritățile române20 care au încercat să limiteze legea sau
chiar să o anuleze și au evidențiat importanța adoptării ei până la raportul CE de la sfârșitul
lui 2006. Senatul, sub presiunea Comisiei, a mass media și a societății civile a recuperat
atribuțiile pierdute de ANI raportat la proiectul inițial. Paradoxul este că toate partidele care
au propus amendamente s-au întors la reglementările inițiale, datorită unor presupuse
negocieri politice, care au fost dezvăluite în mass media.
Raportul GRECO din 2007 se descria ANI ca pe:
O perspectivă ambițioasă întreprinsă pentru a se ocupa de controlul averilor și interesul
economic al oficialilor. ANI pare să aibă toate ingredientele necesare și GRECO speră
foarte mult că ANI va fi în poziția de a își îndeplini funcția într-un mod credibil și
21
hotărât .

StructuraĂAgen ieiĂNa ionaleĂde Integritate
Structura instituției include un președinte, cu rang de secretar de stat și un vicepreședinte –
sub secretar de stat – care sunt numiți de Senat, pentru un mandat de patru ani – care nu
poate fi reînnoit - printr-o competiție organizată de Consiliul Național de Integritate (CNI).
Acesta din urmă îndeplinește și atribuția de a solicita Senatului îndepărtarea din funcție a
celor doi. Președintele și vicepreședintele nu îndeplinesc funcții operative, ci mai degrabă
atribuții de reprezentare și de elaborare de strategii22.
Procesul de numire a primului președinte a fost unul dificil, întrucât niciun candidat nu a
trecut probele organizate de către CNI. În martie 2008, Cătălin Alexandru Macovei a fost
numit președinte – inițial fiind vicepreședinte – printr-o ordonanță de guvern după ce două
concursuri au fost organizate fără succes de CNI. Datorită acestor probleme, Agenția nu a
fost funcțională pentru o perioadă semnificativă de timp, lipsa unui președinte a afectat și
procedurile de angajare a funcționarilor și practic, Agenția nu a funcționat.
Un nou management a fost ales de către Senat în martie 2012. Horia Georgescu – fostul
secretar general – a fost validat cu 72 de voturi pentru, 24 contra și 9 abțineri. Bogdan Stan a
fost numit vicepreședinte cu 75 de voturi pentru, 19 împotriva și 12 abțineri.
19

Monitoring report on the state of preparedness for EU membership of Bulgaria and Romania,
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2006/sept/report_bg_ro_2006_en.pdf, p. 35
20
Olli Rehn, Comisar pentru Extindere a trimis o scrisoare în decembrie 2006 prin care solicita primului ministru să
intervină pe lângă Senat, astfel încât varianta “mutilată” a legii, aprobată de Camera Deputaților să nu fie
aprobată. De asemenea, sublinia într-un interviu pentru BBC importanța ANI pentru integrarea în UE.
21
Raport GRECO,
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round2/GrecoRC2(2007)9_Romania_EN.pdf
22
Mai multe detalii despre modul în care este organizată și funcționează ANI se pot găsi în Regulamentul de
Organizare și Funcționare, http://www.integritate.eu/UserFiles/File/ROF_ANI_Extras_MOF_ParteaI_Nr35_2011.pdf
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Secretarul General asigură realizarea legăturilor funcționale între structurile Agenției. Astfel,
coordonează activitatea funcțională conform organigramei ANI, asigură colaborarea cu alte
instituții, reprezintă instituția în anumite condiții și contribuie la dezvoltarea de politici
publice.
ANI este compusă dintr-o direcție generală compusă din Inspecția (Generală) de Integritate
Direcția Juridică, Control, Relații Publice și Comunicare, în subordinea căreia intră și
Compartimentul Contencios Administrativ și o Direcție Economică. În structura instituției mai
intră servicii și compartimente. Agenția lucrează cu inspectori de integritate, funcționari
publici și personal contractual.
Inspectorii de integritate reprezintă nucleul activității investigative, au independență
operațională și sunt numiți prin concurs. Au atribuții legate de procesare de date, evaluare,
elaborare de rapoarte și de aplicare de sancțiuni. Inspectorii evaluează declarațiile de avere,
documente și informații privitoare la averea existentă, dar și modificările patrimoniale care
apar în timpul exercitării mandatului public, conflictele de interesele și incompatibilitățile,
pentru durata mandatului și pe o perioadă de trei ani de la finalizarea acestuia.
Repartizarea cazurilor pentru inspectorii de integritate este aleatorie și redistribuirea
dosarelor se poate face doar în cazuri clar definite:








imposibilitate de exercitare a atribuţiilor timp de cel puţin 20 de zile;
solicitare motivată a inspectorului de integritate căruia i-a fost repartizată lucrarea;
suspendare din activitate, în condiţiile legii;
incompatibilitate;
conflict de interese;
există diferenţe semnificative în sensul prevederilor art. 18 între modificările
intervenite în averea inspectorului de integritate pe durata exercitării funcţiei publice
şi veniturile obţinute în această perioadă;
lăsarea în nelucrare, din motive imputabile inspectorului de integritate, pe o durată
mai mare de 30 de zile lucrătoare.

Munca Agenției este structurată în Sistemul Informatic de Management Integrat al
Declarațiilor de Avere și de Interese - S.I.M.I.D.A.I., care conținea la 10 decembrie 2010 un
număr de 89.592 documente, aferente activității Inspecției de Integritate. Un an mai târziu,
numărul de documente a crescut la 197.782.
Pentru asigurarea vizibilității externe, declarațiile și rapoartele sunt publicate pe pagina
www.integritate.eu. Până la sfârșitul lunii decembrie 2011, un număr total de 2.585.583
declarații erau postate pe site. În perioade electorale, declarațiile candidaților sunt postate
on-line.
Numărul maxim de angajați este limitat prin lege la 200, dar pragul nu a fost niciodată atins.
Procedurile de angajare erau blocate în 2007 și la începutul lui 2008. Primii angajați au fost
detașați ai altor instituții, precum Ministerul Economiei și Finanțelor, Ministerul de Interne,
Ministerul Muncii sau Agenția Națională a Funcționarilor Publici.
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Numărul insuficient de angajați a fost una dintre preocupările Comisiei Europene. Primii
inspectori de integritate și-au început activitatea în aprilie 2008. În iulie, Comisia a notat ca
pozitive evoluțiile legate de personal, dar a menționat faptul că salariile scăzute ar putea
afecta calitatea muncii personalului operativ23.
Posturile, deși sunt planificate în buget rămân constant neocupate datorită lipsei de fonduri,
salariilor neatractive și a politicilor guvernamentale care au blocat angajările, încă din 2010,
ca măsuri de austeritate. Această situație afectează capacitatea de activitate optimă a
instituției. În ultimii doi ani, cifrele au scăzut și mai mult. Pornind de la această problemă, în
februarie 2013, a fost emisă OUG 5/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr.
144/2007, cu scopul de a mări salariile personalului ANI.
Numărul de inspectori – nucleul instituției – a devenit mai mic în 2010 și 2011, cifrele totale
scăzând cu aproape 60% din 2008, un fapt îngrijorător luând în considerare faptul că 2012 a
fost un an electoral, cu două scrutine (locale și parlamentare). Comparativ, cifrele au scăzut
de la 53 în 2008 ( de asemenea an electoral cu două tipuri de alegeri) la 35 în 2012.
Funcții ocupate (2007-2011)
An
Personal
administrativ
Inspectori
de
integritate
Total

24

2007
21

2008
65

2009
59

2010
55

2011
54

Sept. 2012
47

-

53

57

42

33

35

-

118

116

97

87

82

Dacă raportăm cantitatea dosarelor pe care un inspector trebuie să le gestioneze, numărul se
ridica în septembrie 2012 la 101 cazuri, comparativ cu 139 în decembrie 2011. După cum
arătam anterior, numărul de cazuri per inspector este prea mare, iar acest fapt ar putea fi o
problemă dacă discutăm în termeni de performanță, incluzând timpii de soluționare a unui
dosar25 și calitate în procesul de investigare.
MonitorizareĂ iĂcontrol
Activitatea Agenției este monitorizată de către Consiliul Național de Integritate, o structură
aflată sub controlul Senatului. Consiliul este compus din reprezentanți ai tuturor grupurilor
care sunt supuse verificării: membrii tuturor grupurilor parlamentare din Senat, Ministerul
23

Supporting document accompanying the report from the Commission to the European Parliament and the
council. On progress in Romania under the Co-operation and Verification Mechanism, {COM(2008) 494 final},
Brussels, 23.07.2008,
24
Conform Strategiei ANI 2011-2014, www.integritate.eu/UserFiles/File/StrategiaANI_20112014/StrategiaANI_Combatere&PrevenireAveriNejustif&ConflicteInterese&Incompatib.pdf
25
Conform aceluiași document, citat mai sus, în luna mai 2010, timpul mediu de soluționare a unui dosar era:
Pentru confiscarea averii - 222 zile
Pentru incompatibilități sau conflicte de interese - 162 de zile
Pentru fals în declarații - 252 zile
Pentru clasarea dosarelor - 191 zile
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Justiției și cel al Finanțelor, organizații reprezentative ale unităților administrativ teritoriale,
ale funcționarilor publici, ale magistraților și reprezentanți ai societății civile. Structura este
condusă de către un președinte ales prin votul secret al 50%+1 dintre membri și se întâlnește
în ședinte publice lunare sau ori de câte ori este necesar.
Rolul Consiliului este de a organiza procedurile pentru angajarea și revocarea președintelui și
vicepreședintelui, de a solicita și dezbate rapoartele de activitate, de a formula recomandări
privitoare la strategia Agenției, de a analiza rapoartele de audit extern privitoare la ANI, de a
trimite rapoarte anuale către Senat, referitoare la activitatea Agenției. Consiliul are sarcina
esențială de a asigura integritatea angajaților instituției.
În practică, a existat o tensiune continuă între CNI și Agenție. Prin OUG 49/2007, puterile
Consiliului au fost consolidate. În raportul MCV din 200926 se atrăgea atenția asupra
presiunilor puse asupra Agenției pentru a lua anumite decizii, cu toate că leguitorul inclusese
un articol care specifica faptul că activitatea în cadrul Consiului implică neutralitate politică.
Prima procedură pentru numirea membrilor, din iunie 2007 a demonstrat faptul că partidele
nu au ales candidații cei mai potriviți, ci mai degrabă figuri controversate sau fără experiență
– chiar dacă la început Consiliul a avut un rol și mai important în asigurarea funcționării
instituției, datorită lipsei managementului. Unii dintre ei au acționat împotriva intereselor
instituției pe care o prezentau. Spre exemplu, în septembrie 2008, Alice Drăghici,
reprezentantul Partidului Conservator și avocatul fostului parlamentar erban Brădișteanu,
acuzat de luare de mită și a cărui avere era evaluată de către ANI a exercitat presiuni asupra
inspectorilor de integritate în încercarea de a bloca ancheta. Horia Georgescu, Secretarul
General al Agenției a afirmat că Drăghici a amenințat personalul, în sensul în care inspectorii
ar avea probleme dacă dosarul ar fi ajuns în instanță – ulterior, un scandal s-a iscat în jurul
managementului instituției, incluzând plângeri penale la parchet27.
Raportul intermediar din martie 2010 a evidențiat faptul că rolul CNI ca organ de control nu
a fost exercitat eficient28. De asemenea, Comisia a subliniat că ambiguitățile din legislație au
determinat lipsa de capacitate a instituției de a se comporta ca “o interfață între ANI și
puterea politică și nu a fost capabilă să protejeze Agenția de acuzații politice și să promoveze
dezvoltarea ei” 29.
În 201130, CNI era încă sub supraveghere, datorită faptului că reglementările nu fuseseră
modificate, deși CE înaintase o recomandare în acest sens. Întrebarea se punea dacă
structura era eficientă în supravegherea performanței ANI și asigurarea funcționării și
26

Brussels, 12.2.2009, INTERIM REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE
COUNCIL On Progress in Romania under the Co-operation and Verification Mechanism
27
Cristian Ghinea, op. cit,, p. 123
28
Brussels, 23.3.2010, INTERIM REPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT
AND THE COUNCIL On Progress in Romania under the Co-operation and Verification Mechanism
29
Brussels, 20.7.2010, REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL
On Progress in Romania under the Co-operation and Verification Mechanism
30
Brussels, 20.7.2011, SUPPORTING DOCUMENT Accompanying the
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL
On Progress in Romania under the Co-operation and Verification Mechanism ROMANIA: Technical Update,
{COM(2011) 460 final}
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dezvoltării sale optime. Instituția era criticată pentru că nu sprijinise ANI în asigurarea unui
buget suficient și nu a protejat Agenția de atacuri politice.
În 2011, CNI a adoptat o procedură operațională prin care garantează independența ANI, la
solicitarea scrisă sau verbală a Agenției. Președintele poate decide, prin consultatea
membrilor dacă Consiliul sprijină sau nu ANI. Procedura a fost folosită recent, când
constatările ANI și decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție în cazul incompabilității pentru
parlamentarii Sergiu Andon și Florin Pâslaru au fost ignorate de către Comisia Juridică a
Camerei Deputaților. Consiliul a solicitat punerea în aplicare a deciziilor – Sergiu Andon și-a
pierdut mandatul, spre deosebire de Florin Pâslaru. Rolul acestei proceduri poate părea
redundant, întrucât CNI se poate sesiza și susține Agenția și în lipsa acesteia.
Activitatea ANI este monitorizată și evaluată și printr-un audit extern independent. Conform
legii, auditorul este selectat printr-o procedură de achiziție publică. Raportul, pregătit în
primele trei luni ale anului și prezentat Consiliului va cuprinde, conform Legii 144/2007:
recomandări privind modul de îndeplinire a atribuţiilor manageriale, organizarea eficientă,
comportamentul şi comunicarea, asumarea responsabilităţilor de către conducerea
Agenţiei, precum şi recomandări privind necesitatea de reducere sau, după caz, de
suplimentare a posturilor Agenţiei.

Evolu iileĂ iĂdificult ileĂînĂdezvoltareaĂcadruluiĂlegislativ
Inițiativele legislative și excepțiile de neconstituționalitate adresate Curții Constituționale au
fost utilizate de politicieni pentru a scădea intensitatea sau chiar pentru a anula inițiativele
anticorupție. Legea inițială, 144/2007 a fost modificată de trei ori31 și republicată în 2010, în
urma unei decizii a Curții Constituționale. Cei aflați sub investigație de inspectorii de
integritate au trimis legea la CCR pentru a elimina anumite categorii dintre cele vizate de
prevederile legale (articolul 1), dar au fost respinse. Între 2008 și 2010, nouă excepții de
neconstituționalitate au fost respinse și una a fost admisă parțial. O altă contestație a fost
adresată Curții, dar respinsă în 201132.
În cazul Legii 176/2010, situația este următoarea33:
2010
1458*

Respinsă***

09.11.2010**
2011

479
1606

Respinsă
Respinsă

12.04.2011
15.12.2011
2012

662
663
789
1042
1043

26.06.2012
26.06.2012
27.09.2012
11.12.2012
11.12.2012

Respinsă
Respinsă
Respinsă
Respinsă
Respinsă

Prin O.U.G. nr.49/2007, O.U.G. nr.138/2007 și Legea 94/2008
Conform paginii web a Curții Constituționale a României, www.ccr.ro, consultată la 1 martie 2013
33
Idem

31

32
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2013
În faza de redactare
ase dosare în faza de
pronunțare + un dosar în faza
de raport (majoritatea acestora
solicită declararea ca
neconstituțională a unui număr
semnificativ de articole)

29

Respinsă

* Număr decizie
** Dată act
*** Soluție

Una dintre ele a fost adresată de Andras-Levent Máté (663/2012), parlamentar care era sub
investigația inspectorilor de integritate pentru că își angajase soția în propriul birou
parlamentar și care acuza rolul Agenţiei Naţionale de Integritate - prin activitatea şi
procedurile specifice - de instituţie cu caracter jurisdicţional. Sesizarea a fost respinsă.
Merită menționat faptul că au existat cazuri similare – parlamentari care și-au angajat familia
sau apropiații – în birourile parlamentare, dintre care Oana Niculescu-Mizil, Ştefănescu
Tohme, Sonia-Maria Drăghici, Mihai Radan, Stelică Iacob Strugaru – ANI a sesizat parchetul
pentru încălcarea prevederilor Codului Penal în materie de conflicte de interese.
Politicienii au etichetat ANI ca un instrument de justiție paralelă, construit pentru scopuri
politice. Dispute politice cu Agenția au fost inițiate constant, atât la nivel local, cât și central,
în special de către cei care erau sub monitorizare. În perioadele electorale, tensiunile au
crescut.
În 2011, deputatul UDMR Árpád-Francisc Márton a propus eliminarea declarațiilor de avere
pentru candidați, atribuțiile ANI de a solicita informații de la instituțiile publice cu privire la
evaluarea averii și publicarea on-line a declarațiilor. Comentariile au fost propuse în timpul
dezbaterilor pentru un proiect de lege inițiat de deputatul Tudor Ciuhodaru, care la rândul
său propusese o prevedere ce includea obligația declarării studiilor și a profilului
profesional34. Legea a fost retrasă la propunerea inițiatorului, care declara în ședința de plen
a Camerei Deputaților din 11 noiembrie 2011:
Pentru că această lege a fost amendată în aşa fel încât nu mai reprezenta, practic,
interesele Agenţiei Naţionale de Integritate şi ceea ce ne dorim cu toţii, să ştim parcursul
profesional al celor care ajung în funcţii de demnitate publică, era atât de amendată încât
în loc să devină o lege care se lupta cu rechinii din diverse funcţii, devenea un adevărat
35
joc de pisoiaşi orice activitate a Agenţiei Naţionale de Integritate .

Árpád-Francisc Márton și Andras-Levent Máté au propus amendamente la legea de
modificare a Codului Penal, cu scopul de a limita lista de categorii care pot fi cercetate, dar și
de a diminua semnificativ definiția penală a conflictului de interese.

34

Proiectul deputatului Tudor Ciuhodaru poate fi consultat aici: www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=12202
Stenograma ședinței Camerei Deputaţilor din 7 noiembrie 2011
http://www.cdep.ro/pls/steno/steno.stenograma?ids=7062&idm=12
35
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Președintele ANI, Cătălin Macovei a declarat că anumiți parlamentari produc amendamente
la legislație pentru a-și proteja propriile interese – pentru a se apăra de anchete. Mai mult,
toate partidele sunt ostile instituțiilor anticorupție36. Horia Georgescu a declarat de
asemenea că presiunile pot crește în timpul alegerilor, din partea tuturor partidelor37.
Cel mai semnificativ moment din punctul de vedere al stabilității legislative a fost Decizia
CCR nr. 415/14 aprilie 201038, care a schimbat mecanismele de funcționare a instituției.
Decizia a fost provocată de contestația fostului parlamentar erban Alexandru Brădișteanu –
cercetat de ANI pentru existenta unei diferențe vădite între veniturile realizate și averea
dobândită în sumă de aproape 3.500.000 Euro39.
Acest tip de tactică mai fusese folosit anterior pentru alte două legi. Una dintre ele
reglementa funcționarea PNA, iar cealaltă a CNSAS. Mai multe mutații ale legii au fost
produse pentru ambele acte normative, întrucât au fost ridicate excepții de
neconstituționalitate de către parlamentari anchetați de instituțiile respective. Dacă PNA a
fost tranformat în DNA, atribuțiile CNSAS au fost reduse semnificativ.
Curtea Constituțională a sesizat caracterul juridisdicțional contestat pentru unele dintre
activitățile ANI, precum investigațiile sau solicitarea confiscării bunurilor sau averilor
nejustificate și a motivat că această atribuție intră în conflict cu sistemul de justiție, afectând
separarea puterilor în stat. Curtea a declarat ca neconstituțională competența de a solicita
confiscarea bunurilor și violarea prezumtiei de nevinovație. Un alt aspect contestat s-a referit
la obligația de a publica declarațiile de avere pe site-ul instituțiilor sau pe al ANI și a conchis
că violează intimitatea.
Autoritățile europene au criticat decizia, susținând că elimină “controlul acumulării averilor
demnitarilor și oficialilor aflați în poziții publice” și este o involuție față de realizările de până
atunci40.
Noul proiect de lege elimina în prima sa formă prevederi semnificative cum ar fi obligația
candidaților de a depune declarații sau reglementa problematic sancționarea persoanelor
pentru declarații false – subiecții își puteau modifica declarațiile scăpând de răspundere
penală, dacă schimbarea era produsă înainte de a fi notificată de autoritățile responsabile41.
De asemenea, partea care urma să fie făcută publică din declarație devenea nesemnificativă,
iar termenul de prescripție al acțiunilor de control ar fi fost redus la doar un an.

Cătălin Macovei: ANI nu va mai avea nici măcar rol de bibliotecă!, www.rfi.ro/articol/stiri/politica/catalinmacovei-ani-nu-va-mai-avea-macar-rol-biblioteca, 13 octombrie 2011
37
Horia Georgescu: Presiunea asupra instituţiilor de combatere a corupţiei va creşte în campania electoral,
www.gandul.info/politica/horia-georgescu-presiunea-asupra-institutiilor-de-combatere-a-coruptiei-va-creste-incampania-electorala-9468451, 02 aprilie 2012
38
Decizia 415/2010 a CCR, www.ccr.ro/decisions/pdf/ro/2010/D0415_10.pdf
39
Traseul dosarului poate fi consultat pe pagina web ANI, http://www.integritate.eu/1230/section.aspx/1119
40
Brussels, 20.7.2010, REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL
On Progress in Romania under the Co-operation and Verification Mechanism
41
Vezi și OECD, Asset Declarations for Public Officials: A Tool to Prevent Corruption, OECD Publishing, 2011,
http://dx.doi.org/10.1787/9789264095281-en
36
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Președintele Traian Băsescu a refuzat să promulge legea – din cauza motivelor menționate
anterior - și a trimis-o înapoi la Camera Deputaților, care a modificat-o și a transmis-o
Senatului. În cea de-a doua Cameră au fost eliminate din nou câteva reglementări, care
făcuseră subiectul discuțiilor anterioare. Președintele a contestat legea la Curtea
Constituțională, care a declarat-o neconstituțională.
Deciziile Camerelor au trezit indignarea comunității internaționale și a societății civile din
România. Totuși, noua lege a fost aprobată în Parlament în august 2010, după patru luni de
dezbateri și a inclus modificările solicitate de către Președinte.
Mecanismul de funcționare a fost rearanjat de Legea 176/2010, în care amendamentul cheie
este înlocuirea termenului constată cu cel de evaluează. Sub noua legislație, procesul de
evaluare a averilor, conflictelor de interese și incompabilităților este următorul:

Evaluarea averii

 Sesizarea poate fi inițiată de către
orice persoană, de către Președintele
Agenției sau de către un inspector, ex
officio

 Cazul este distribuit aleatoriu unui
inspector de integritate

Evaluarea conflictelor de interese și
incompatibilităților

 Dacă, în urma evaluării declaraţiei de
interese, precum şi a altor date şi
informaţii, inspectorul de integritate
identifică elemente în sensul existenţei
unui conflict de interese sau a unei
incompatibilităţi, informează despre
aceasta persoana în cauză şi are
obligaţia de a o invita pentru a prezenta
un punct de vedere.
 Se aplică în mod corespunzător
prevederile din coloana stângă

 Inspectorul își poate documenta
investigația în primul rând prin surse
publice și numai după informarea
persoanei care este în evaluare poate
cere mai multe informații de la alte
persoane fizice sau juridice. Pe
parcursul evaluării persoanele sau
instituțiile de la care se solicită
informații suplimentare sunt obligate
să răspundă în cel mult 30 de zile

 Se aplică în mod corespunzător
prevederile din coloana stângă

 Persoana în cazul căreia au fost
identificate diferențe semnificative
între venituri și averea declarată este
invitată să prezinte un punct de
vedere, poate fi asistată de către un
avocat şi are dreptul de a prezenta
orice probe, date ori informaţii pe

 Persoana informată este invitată să
prezinte inspectorului de integritate
date sau informaţii pe care le consideră
necesare.
Informarea şi invitarea se vor face prin
poştă, cu scrisoare recomandată cu
confirmare de primire.
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care le consideră necesare.
Informarea şi invitarea se vor face
prin poştă, cu scrisoare recomandată
cu confirmare de primire.

Persoana care face obiectul evaluării are
dreptul de a fi asistată sau reprezentată
de avocat şi are dreptul de a prezenta
orice date ori informaţii pe care le
consideră necesare.

 Cu acordul persoanei evaluate, se
poate realiza o expertiză extrajudiciară pe propria cheltuială, pentru
a clarifica toate aspectele privind
diferenţele semnificative. În cazul în
care acordul nu este dat, inspectorul
de integritate poate solicita
judecătoriei în a cărei circumscripţie
îşi are domiciliul persoana cercetată
admiterea efectuării unei expertize
extrajudiciare, pe cheltuiala Agenţiei.
 Dacă, după exprimarea punctului de
vedere al persoanei invitate sau după
15 zile – dacă persoana evaluată nu a
prezentat niciun punct de vedere –
diferența este încă identificată,
inspectorul va produce un raport de
evaluare, care va conține: partea
descriptivă a situaţiei de fapt, punctul
de vedere al persoanei supuse
evaluării, dacă acesta a fost exprimat,
evaluarea eventualelor diferenţe
semnificative, în sensul prevederilor
art. 18 și concluzii.

 Raportul se comunică în cinci zile de
la finalizare persoanei evaluate și
dacă este necesar, organelor fiscale,
disciplinare sau de urmărire penală și

26

 Dacă, după exprimarea punctului de
vedere al persoanei invitate, verbal sau
în scris, ori, în lipsa acestuia, după
expirarea unui termen de 15 zile de la
confirmarea de primire a informării de
către persoana care face obiectul
evaluării, inspectorul de integritate
consideră în continuare că sunt
elemente în sensul existenţei unui
conflict de interese sau a unei
incompatibilităţi, întocmeşte un raport
de evaluare.
 În lipsa confirmării prevăzute mai sus,
inspectorul de integritate poate întocmi
raportul de evaluare după îndeplinirea
unei noi proceduri de comunicare.
 Raportul de evaluare cuprinde: partea
descriptivă a situaţiei de fapt, punctul
de vedere al persoanei supuse evaluării,
dacă acesta a fost exprimat, evaluarea
elementelor de conflict de interese sau
de incompatibilitate și concluzii.
Vezi mai jos alte prevederi privind raportul de
evaluare
 Raportul de evaluare se comunică în
termen de 5 zile de la finalizare
persoanei care a făcut obiectul activităţii
de evaluare şi, după caz, organelor de
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comisiei de cercetare a averilor,
conform Legii 115/1996
 Dacă informația nu se confirmă, este
produs un raport, care este transmis
și persoanei care a constituit obiectul
procedurii

urmărire penală şi celor disciplinare.
 Dacă informația nu se confirmă, este
produs un raport, care este transmis și
persoanei care a constituit obiectul
procedurii

Unul dintre principalele amendamente aduse sistemului de Curtea Constituțională este faptul
că raportul de evaluare produs de inspectori nu mai este trimis direct instanței, ci comisiilor
de cercetare a averilor, care funcționează pe lângă curțile de apel (care existau de altfel încă
din 1996). ANI trimite raportul de evaluare, iar comisia investighează cauza. Membrii săi pot
vota cu majoritate, într-un termen de cel mult trei luni de la data sesizării:
a) trimiterea cauzei spre soluţionare curţii de apel în raza căreia domiciliază persoana a
cărei avere este supusă controlului, dacă se constată, pe baza probelor administrate, că
dobândirea unei cote-părţi din aceasta sau a anumitor bunuri determinate nu are caracter
justificat;
b) clasarea cauzei, când constată că provenienţa bunurilor este justificată;
c) suspendarea controlului şi trimiterea cauzei parchetului competent, dacă în legătură cu
bunurile a căror provenienţă este nejustificată rezultă săvârşirea unei infracţiuni

Raportul poate fi contestat de persoana aflată în cauză în termen de 15 zile. Dacă raportul de
evaluare a conflictului de interese – aceeași regulă se aplică și în cazul raportului de evaluare
a averii - nu a fost contestat în acest termen la instanţa de contencios administrativ, Agenţia
sesizează, în termen de 6 luni, organele competente pentru declanşarea procedurii
disciplinare, precum şi, dacă este cazul, instanţa de contencios administrativ, în vederea
anulării actelor emise, adoptate sau întocmite cu încălcarea prevederilor legale privind
conflictul de interese.
Constatarea unui conflict de interese sau a unei incompatibilități interzice persoanei în cauză
să ocupe o funcție sau demnitate publică ce face obiectul acestei legi pentru o perioadă de
trei ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a
încetării de drept a mandatului. Dacă persoana nu mai ocupă acea funcție, interdicția se
aplică de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a rămânerii definitive
şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti de confirmare a existenţei unui conflict de interese sau
a unei stări de incompatibilitate.
Politicile bugetare
Conform legislației în vigoare, Agenția Națională de Integritate este finanțată din bugetul de
stat, care este votat de Parlament. CE a atras atenția în iulie 2008 asupra faptului că nu există
destule fonduri pentru pregătire și personal. Situația ar fi putut avea un impact negativ
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asupra funcționării în condiții de eficiență a instituției. Anul următor42, o evoluție vizibilă a
fost notată, care reflecta dezvoltarea instituțională. Bugetul era suficient pentru nevoile
operaționale și pentru achiziționarea unui sistem de procesare a datelor, care era deja
întârziată.
Bugetul a fost un instrument care a permis partidelor politice să încerce să influențeze
activitatea Agenției. Spre exemplu, în 2011, parlamentarul Petru Lakatos (UDMR) a propus
micșoarea bugetului cu 2,567 mil. RON (aproape 0,6 ml Euro) și redirecționarea sumei către
Academia Română. Deși Parlamentul a votat pentru, suma a fost înapoiată, întrucât reducerea
bugetului a creat tensiuni și a generat critici la nivel larg. Este de remarcat faptul că Petru
Lakatos era evaluat de ANI pentru avere nejustificată. ANI a obținut o decizie a instanței de
judecată, care a aprobat evaluarea averii fostului parlamentar, în condițiile în care nu
permisese expertiza43.
CE a raportat la începutul lui 201144 că din cauza reducerilor bugetare, finanțele destinate
ANI au fost micșorate, iar raportul intermediar din februarie 2011 a inclus referințe privitoare
la nevoia de bugetare suplimentară. Bugetul ANI era mai scăzut decât în 2008 și considerat
insuficient pentru funcționarea instituției. Guvernul a crescut bugetul instituției în mai, dar nu
cu sumele așteptate45.

Bugetul ANI 2007-2012 (în milioane, cu rectificări finale)
RON

(cursul de
schimbexchange
mediu anual)
EURO (annual
average
rate)

20.61
15.419

3.8

2007

3.638

3.002

1.13
2008

13.524

12.26

11.058

2009

2.912

2010

4.684

3.191

2011

2012

În timpul dezbaterilor parlamentare din 2012 pentru buget, Andras Mate (UMDR) a propus o
serie de amendamente în cadrul dezbaterilor din Comisia Juridică și a sugerat limitarea
42

Brussels, 22.7.2009, REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL
On Progress in Romania under the Co-operation and Verification Mechanism
43
În timp ce Petru Lakatos considera că instituția nu produce rezultate și a ajuns la concluzia că nu este nevoie de
finanțare suplimentară, Secretarul general, Horia Georgescu declara că acțiunea este direcționată împotriva
instituției. Inspectorul care evalua situația a renunțat la caz. Petru Lakatos a demisionat din Parlament și este
angajat pe post de consilier la Curtea de Conturi.
44
Brussels, 18.2.2011, INTERIM REPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT
AND THE COUNCIL, On Progress in Romania under the Co-operation and Verification Mechanism
45
ANI a solicitat 1.759.000 euro și a primit 643.189 euro
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bugetului instituției la 5%, solicitând returnarea datoriilor instituției, specificate într-un raport
la Curții de Conturi, în urma unui control realizat la ANI. Inițiativa a fost sprijinită de opoziție
(social democrați, conservatori și liberali), dar bugetul a fost aprobat fără amendamente.
Consiliul Național de Integritate a reacționat și a atras atenția asupra impactului reducerilor
bugetare asupra funcționării optime a Agenției, dar și asupra evaluării CE în cadrul
Mecanismului de Cooperare și Verificare. De asemenea, Consiliul a reamintit că fondurile
sunt necesare în contextul organizării alegerilor parlamentare și locale din 2012.
StatisticiĂprivindĂfunc ionareaĂinstitu iei
ANI a fost caracterizată de o parte dintre actorii publici – partide politice, presă, organizații
neguvernamentale - ca o instituție disfuncțională, care nu produce rezultate. Alții au
recunoscut eficiența și eficicacitatea instituției. Totuși, o cale obiectivă de a evalua
performanțele este observarea cifrelor și statisticilor care reflectă activitatea Agenției.
Eforturile Agenției din ultimii ani pot fi cuantificate astfel, conform rapoartelor de activitate
ale instituției46:










4Ă cazuriĂ câ tigate irevocabil de confiscare a averii (Legea 144/2007) din 9 dosare
(persoane cu funcții publice sau demnitari în cazul cărora A.N.I. a constatat diferențe
semnificative între averea dobândită și veniturile realizate) și șase cazuri (Legea
176/2010) din 24 transmise către instanța de judecată de către comisiile de cercetare
a averilor, dintre care unul câștigat de ANI pe fond și șase pe rol
aprilie 2008 – septembrie 2012: 147 de conflicte de interese (60 în materie
administrativă și 87 în materie penală). Din cele 58 de cazuri de conflict de interese
administrativ (după 2010), 51 au ajuns la instanțe (14 au fost câștigate pe fond de
ANI, iar 24 sunt pe rol). Din cele 81 de cazuri de conflict de interese în materie penală,
69 sunt cercetate de parchete, 10 au fost închise, iar 2 au fost trimise către instanțe.
2008-2012: 378 de cazuri de incompabilitate: 159 sunt definitive, 53 pot fi contestate,
iar 11 au fost anulate de instanță. Din cele 123 de cazuri care au ajuns în fața
organelor disciplinare, în 51 de cazuri persoana a demisionat sau și-a încheiat
mandatul înainte ca raportul să ajungă la comisia de disciplină, 31 înainte ca aceasta
să ia o decizie, iar 11 au fost concediați.
2008-2012 – 316 cazuri trimise către organele de cercetare penală: 4 trimise către
instanțe, 130 pe rolul organelor de cercetare penală (nicio soluție emisă până în luna
septembrie 2012) și 182 cu soluție NUP. Cele mai multe dintre ele se referă la fals în
declarații sau conflict de interese în materie penală. Mircea Mariana, primarul
localității Cernavodă a fost primul caz trimis către instanță pentru fals în declarații.
2008 – 2012 – 1.551 contestații împotriva contravențiilor administrative: din 1.384 de
cazuri ajunse în instanță, 82% au fost câștigate de ANI

46

Raportul de activitate iulie-septembrie 2012,
http://integritate.eu/UserFiles/File/Rapoarte/RaportActivitate_ANI_Iul-Sep2012.pdf . Datele la care se face referire
sunt cuantificate începând cu luna martie 2008.
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Multe dintre cazurile ANI sunt închise datorită faptului că plângerile nu sunt dovedite, intră
sub jurisdicția altor instituții sau termenele de prescripție au trecut. De exemplu, între
septembrie 2010 și septembrie 2012, un număr de 3.405 dosare au fost deschise, din care
3.044 cazuri au fost închise din cauza motivelor enunțate anterior.
Statisticile de mai sus arată că deși ANI a produs rezultate, există blocaje în alte sectoare ale
sistemului. Un număr semnificativ de cazuri au fost închise de către instanțe sau de către
parchete. De asemenea, o problemă semnificativă este recuperarea bunurilor sau fondurilor
care pot fi considerate ca prejudiciu în urma unei decizii luate în conflict de interese sau
incompatibilități. Chiar dacă contractele sunt anulate de către instanțe, prejudiciul este
aproape imposibil de recuperat. Pe cealaltă parte, în urma acțiunilor de control al averilor sau recuperat sume mici de bani la bugetul de stat, iar numărul de cazuri este scăzut.
O analiză întreprinsă de ANI la nivel local, pe 89 de instituții, între septembrie 2011 și
februarie 2012, a inclus verificarea unui număr de 190 de consilieri locali și județeni pentru
conflicte de interese și incompatibilități. Rezultatele sunt îngrijorătoare, întrucât în cazul a 78
de consilieri s-au înregistrat probleme legale:







37 de consilieri județeni și 41 de consilieri locali au încălcat reglementările cu privire
la conflicte interese și incompatibilități
Nouă cazuri privesc conflicte de interese în materie administrativă
În 33 de cazuri au existat indicii cu privire la un conflict de interese în materie penală
75 de cazuri de incompabilitate
16 cazuri potențiale de fals în declarații
Un caz potențial de infracțiuni asimilate faptelor de corupție

Per ansamblu, valoarea totală a beneficiilor patrimoniale obținute de cei 78 de consilieri este
de 37.952.350 Lei (aprox. 8.510.000 Euro)47.
În luna februarie 2013, ANI a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităților,
precum și al conflictului de interese în materie administrativă, în cazul a zece primari și
viceprimari din județele Argeș și Covasna. Spre exemplu, aleșii locali au deținut sau dețin,
simultan, atât funcția de primar sau viceprimar, cât și calitatea de administrator al unei
societăți comerciale sau cea de comerciant persoană fizică autorizată. De asemenea, aceștia
au încălcat prevederile Legii 215/2001, care prevede faptul că „nu poate lua parte la
deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini
sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă
dezbaterilor consiliului local”.
Declarațiile recente ale Președintelui ANI, Horia Georgescu arată că 20-30 de parlamentari au
probleme cu legea și așteaptă decizia instanțelor48. De asemenea, alte cifre demonstrează
Comunicat de presă, 15.06.2012, http://www.integritate.eu/UserFiles/File/comunicate/2012-0615_Comunicat_78Consilieri_ConflictIntereseAd-tiv&Penal&Incompatibilitate.pdf
48
Horia Georgescu: 20-30 de parlamentari au probleme cu Legea ANI, www.mediafax.ro/politic/horia-georgescu20-30-de-parlamentari-au-probleme-cu-legea-ani-10273610, 2 Nov. 2012
47
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faptul că “în mandatul parlamentar 2008-2012, s-a descoperit faptul că 42 de parlamentari
au fost în conflict de interese sau au acumulat averi în mod suspect”49.
În 2012, ANI a anunțat faptul că mai mult de 15 parlamentari au încălcat legislația privind
conflictul de interes atât în materie penală și administrativă50.
Statisticile instituționale au demonstrat că în ultimii cinci ani, ANI a produs rapoarte de
evaluare atât pentru aleși locali din comunități mici sau municipii, dar și de la nivel central,
fapt care arată gradul de extindere a problemei. Cifrele demonstrează că există statistici
îngrijorătoare la nivelul administrației locale, din mai multe motive: lipsă de cunoștințe,
sistem ineficient de asistență legală (persoana desemnată în cadrul instituțiilor locale cu
gestionarea aspectelor legale nu are expertiză), lipsa de interese pentru buna guvernare din
partea membrilor administrației publice.
Colaborarea inter-institu ional
Instanțele de judecată și organismele disciplinare
În iulie 2009, raportul CE a remarcat faptul că Agenția este operațională și produce rezultate
bune cu privire la declarațiile de avere, iar modul de funcționare ar fi îmbunătățit odată cu
finalizarea sistemului IT integrat. Totuși, se pot îmbunătăți activitățile de prevenire a
neregulilor sau încălcării legislației prin amenzi sau chiar procese51. De asemenea, nu există
informații privitoare la continuitatea cazurilor trimise către procurori sau către organismele
disciplinare. Mai mult, trebuie luate decizii legate de confiscarea averii.
În martie 2010, CE menționa o „statistică încurajatoare” pentru a doua jumătate a anului
2009. Raportul face referire și la numărul semnificativ de cazuri trimis parchetelor și
instituțiilor pentru sancționare disciplinară.
Alte observații erau incluse în raportul din iulie, care sublinia progresul cu privire la
consolidarea instituțională și creșterea substanțială a activității de investigare. Urmând
recomandările Comisiei Europene, ANI a întreprins activități suplimentare pentru a
monitoriza mai bine cazurile pe care le trimisese la organismele disciplinare sau către curți.
Totuși, rămânea deschisă problema promptitudinii acțiunilor întreprinse de organsimele
disciplinare și lentoarea cu care se aplică sancțiunile. O altă îngrijorare privirea celeritatea
acțiunilor procurorilor, mai ales privitor la întârzierile din dosarele administrative care se
produceau din cauza celor penale. Cu toatea acestea, probleme tehnice păreau a fi
secundare în comparație cu noul cadrul legislativ.
Deși comisiile de cercetare a averilor erau înființate încă din 1996 (deși activitatea lor reală
poate fi subiectul unei discuții ample), activitatea lor a fost criticată după 2010, întrucât a
complicat procesul de confiscare a averilor.
49

Romania anti-graft agency says faces political intimidation, www.euronews.com/newswires/1725166-romaniaanti-graft-agency-says-faces-political-intimidation, 12 Nov. 2012
50
Comunicat de presă ANI, www.integritate.eu/1784/section.aspx/2487
51
Brussels, 22.7.2009…
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Raportul MCV52 nota că deși ANI a îmbunătățit metodologia și eficiența investigațiilor, există
probleme legate de continuarea demersului de către instituții relevante, întrucât puține
sancțiuni au fost aplicate ca rezultat al soluțiilor ANI. Raportul marchează faptul că aceste
comisii funcționează de facto ca instanțe de judecată și că procedura întârzie luarea deciziei
la nivel judecătoresc, duplicând în același timp rolul curților de apel.
Mai mult legea trebuia amendată pentru a permite ANI să facă apel la deciziile comisiilor.
Raportul exprima îngrijorări cu privire la numărul scăzut de cazuri privitor la averile
nejustificate confirmat de instanță pe fond.
Totuși, există câteva cazuri – încă puține - în care confiscarea averilor a fost un succes.
Vlăsceanu Gheorghe Codruț a fost comisar șef al Serviciului Public Comunitar Regim Permise
de Conducere și Înmatriculări Vehicule (SPCRPCIV) Argeș, care a eliberat în mod fraudulos
permise de conducere unui număr semnificativ de persoane și care a creat un scandal public
de proporții. Înalta Curte de Casație și Justiție a confiscat aproape 460.000 euro. Acesta a fost
condamnat la 14 ani de închisoare pentru luare de mită.
Daniel Șidaru a fost subcomisar în cadrul aceluiași serviciu și a fost implicat alături de
Vlăsceanu în acest dosar. Curtea a decis după aproape doi ani confiscarea sumelor de 61.650
Euro and 9.980 Lei. Recent, Agenția a returnat la bugetul de stat 551.000 Euro, după ce a
înaintat în 2009 o solicitare către Curtea de Apel Pitești pentru recuperarea acestor sume.
Important de menționat este faptul că Direcția Națională Anticorupție a colaborat cu ANI,
întrucât nu avea posibilitatea de a verifica proveninența acestor sume și a solicitat Agenției să
evalueze averile celor doi polițiști. Deși persoanele în cauză declaraseră că sumele provin de
la o nuntă, în urma investigației administrative, care a comparat veniturile și cheltuielile și a
inclus investigarea conturilor bancare, a bunurilor și a altor elemente din declarațiile de avere
a rezultat în confiscarea averilor de către instanță.
Cel de-al treilea caz de referă la Dan Vele, manager al RIAL SRL – societate care administra
proprietăți ale Primăriei Brașov - și a adus la bugetul de stat o sumă de 130.000 USD.
Întrucât nu și-a declarat averea, PNA a sesizat Curtea de Apel în 2001. În 2010, cazul a fost
preluat de ANI, iar după patru întârzieri, în 2012, Înalta Curte a finalizat irevocabil acest caz.
Direcția Națională Anticorupție
După cum am menționat deja, confiscarea averilor din Argeș este un exemplu de colaborare
interinstituțională. Un alt caz, semnificativ este cel al doctorului erban Alexandru
Br di teanu, senator PSD între 2000 și 2004. Pe 15 septembrie 2008, Agenția a sesizat
instanța pentru a confisca 3.595.333 Euro (judecătorii au considerat că este o sumă prea
mare pentru a fi mită) și 500.000 USD, acumulați nejustificat în timpul mandatului. Întrucât
procesul de verificare a demonstrat o diferență semnificativă între venituri și averea
declarată, Agenția a solicitat declararea nulității absolute și anularea contractului de achiziții
52

Brussels, 20.7.2011…
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publice de 11.385.889,58 Euro, precum și a beneficiilor patrimoniale care au rezultat din
acesta.
erban Brădișteanu a fost implicat într-un scandal care a vizat achiziționarea de echipament
medical. În calitate de președinte al Comisiei de Licitație a atribuit contracte din fonduri
publice prin încălcarea vizibilă a normelor legale. Senatorul a atribuit contracte în mod
discreționar pentru două firme, producând un prejudiciu de 9,1 ml euro, pentru care se
estimează că ar fi primit o mită de aproape patru milioane de euro. DNA a început propria
anchetă pentru abuz în serviciu contra intereselor publice și luare de mită.
erban Brădișteanu a blocat procesul în 2009, prin contestarea legii la Curtea Constituțională
(după cum descriam anterior). În 2010, a invocat noi reglementări (Legea 176/2010) și a
solicitat comisiei de cercetare a averilor să ia în considerare faptul că legea prevede că
anchetele retroactive se pot iniția pentru perioade de cel mult trei ani de la finalizarea
mandatului. ANI a reacționat, specificând că procedura se bazează pe legea 144/2007,
conform căreia nu exista această limitare. Cazul este pe rol la Înalta Curte de Casație și
Justiție.
Fostul senator este cercetat și pentru favorizarea infractorului, în cazul fostului prim ministru
Adrian Năstase, care a încercat să evite încarcerarea, printr-o tentativă de sinucidere.
Sergiu Andon este primul membru al Parlamentului care și-a pierdut mandatul pentru
incompatibilitate. În cazul lui Andon, deputat din partea Partidului Conservator, Agenția a
fost sesizată de DNA pentru o potențială stare de incompabilitate. În iunie 200953, ANI a
constatat că deputatul era în stare de incompatibilitate, întrucât a prestat ca avocat într-un
caz de corupție, deși legea îi interzicea.
Andon a contestat raportul, dar în aprilie 2011, ANI a câștigat procesul la Curtea de Apel
București. Procesul s-a întins în 2010 și 2011, datorită unei excepții de neconstituționalitate,
ridicată de către deputat. Înalta Curte de Casație și Justiție a respins apelul lui Andon, cu o
decizie finală și irevocabilă în aprilie 2012.
O decizie din partea Comisiei Juridice din Camera Deputaților a fost luată numai la începutul
lui septembrie 2012. În mai 2012, ANI a solicitat Parlamentului să îl demită pe Andon54. O
solicitare similară fusese făcută în iulie55. Întrucât Comisia a refuzat să aplice decizia Curții,
Agenția a solicitat CNI să acționeze ca un garant al independenței sale. Consiliul a transmis o
solicitare către Parlament, solicitând aplicarea deciziei56. Comisia a aprobat încheierea
mandatului lui Sergiu Andon, pe 3 septembrie și un număr de 220 de deputați au votat
pentru, cinci împotriva și 11 s-au abținut.

Comunicat de presă, ANI, http://www.integritate.eu/1100/section.aspx/814
Comunicat de presă, http://www.integritate.eu/1830/section.aspx/2662
55
Comunicat de presă, http://www.integritate.eu/1852/section.aspx/2739
56
Comunicat de presă, http://www.integritate.eu/1852/section.aspx/2748
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Instituțiile pentru administrarea fondurilor europene
Semnalul de alarmă a fost folosit de autoritățile europene frecvent în perioada recentă,
pentru folosirea defectuoasă a fondurilor. Auditurile europene au arătat că există probleme
cu privire la cheltuieli ilegale, contractare prefențială și conflicte de interese.
Reprezentații ANI au declarat în octombrie 2012 că existența conflictelor de interese atinge
chiar niveluri “epice” și chiar dacă au fost semnate protocoale de colaborare cu autoritățile
de management, numărul de plângeri este nesemnificativ57. Problemele sunt aceleași cu cele
remarcate în sistemul național de achiziții publice.
Datorită neregulilor identificate în urma misiunilor de auditare, au fost suspendate fonduri
pentru transport, programele de dezvoltare regională și economică. Cauzele au fost conform
autorităților europene “deficiențe serioase” în cadrul sistemului românesc de management și
control. Problemele au fost legate de achizițiile publice, managementul financiar și
prevenirea și detectarea fraudelor și conflictelor de interese58. Plățile au fost blocate, iar alte
fonduri au fost supuse riscului suspendării.
La sfârșitul lunii ianuarie 201359, Guvernul României a aprobat un memorandum transmis de
ANI conform căruia se va dezvolta un sistem de verificare ex-ante a conflictelor de interese
legate de achizițiile publice din domeniul fondurilor europene. Aceasta implică modificări
legislative și dezvoltarea unui sistem IT care va preveni și identifica situații care pot
determina conflicte de interese. De aceea, ANI ar urma să raporteze aceste situații
autorităților contractante.
Recent, în cazul a doi miniștri ANI a constatat conflictul de interese. IoanĂNeluĂBoti Ă(PDL),
Ministrul Muncii, Familiei și Protecției Sociale a fost implicat alături de soția sa, Adina Lidia
Botiș într-o anchetă referitoare la utilizarea ilegală a fondurilor europene. Doamna Botiș
deținea funcția de expert și ca administrator al unei firme a închiriat un spațiu pentru proiect
de la firma respectivă. Pe de altă parte, în cazul lui Nelu Botiș a existat o componentă de
încălcare a regimului conflictelor de interese, în materie penală, prin faptul că era în același
timp ministru și șef al unei instituții care era parte din proiect60. În urma acestui scandal
public, ministrul a demisionat.

Directorul ANI: Fenomenul conflictelor de interese privind fondurile UE a atins proporţii epice,
www.adevarul.ro/actualitate/eveniment/Directorul-ANI-Fenomenul-conflictelor-UE_0_794920573.html, 19
octombrie 2012
58
EU Commission to block development funding for Romania, www.reuters.com/article/2012/10/25/eu-romaniath
funds-idUSL5E8LPCXU20121025, 25 October 2012
59
Informatie de presă privind actele normative care au fost incluse pe Agenda de lucru a sedinței Guvernului
României din 30 ianuarie 2013, http://www.gov.ro/informatie-de-presa-privind-actele-normative-care-au-fostincluse-pe-agenda-de-lucru-a-sedintei-guvernului-romaniei-din-30-ianuarie-2013-ora-12-00__l1a119375.html
60
Conform ANI, atât la data depunerii proiectului, cât şi la data semnării contractului de finanţare, Agenţia
Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă (AJOFM) Bistrița-Năsăud, prin reprezentantul Ioan Nelu Botiş, figura ca
membru fondator al Asociației ”Parteneriat Euroactiv” Bistriţa, aceasta din urma fiind beneficiarul contractului
POSDRU. Pe de altă parte, în calitate de Ministru al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Ioan Nelu
Botiș avea atribuții în gestionarea fondurilor structurale.
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Vasile Cepoi (fără apartenență politică), ministru al Sănătății a lucrat alături de soția sa întrun proiect al cărui partener era instituția condusă chiar de demnitar. Acesta a demisionat, dar
a devenit în scurt timp consilier al primului ministru.
IV. Concluzii
După cum a demonstrat istoria recentă, integritatea publică a fost dificil de (re)construit în
toată Europa Centrală și de Sud-Est după căderea comunismului. Chiar dacă nuanțat, regimul
dictatorial a imprimat în comportamentul societăților un mod de a gândi și de a acționa care
are de-a face mai degrabă cu interesele de grup și diviziunea drepturilor civice între clasa
conducătoare și cetățenilor obișnuiți. Transparența și responsabilitatea au fost înlocuite cu
politice publice orientate pe interese private și decizii arbitrare, beneficiarul principal fiind
fosta nomenclatură.
Primii ani au fost mai degrabă un experiment pentru multe dintre state, inclusiv România,
unde statul de drept a fost construit foarte încet, cu o opozițe vizibilă din partea clasei
conducătoare. Politicienii și foștii nomenclaturiști și-au păstrat privilegiile și nu s-au arătat
deschiși față de ideea interesului public.
România este un exemplu vizibil în ceea ce înseamnă dificultatea de a reclădi un stat. După
cum arătam anterior, anii ’90 au adus transparența și responsabilitatea într-un mod limitat.
Lustrația a dat greș fără îndoială, iar legislația și practica privind integritatea publică nu s-a
construit facil. O dovadă simplă este faptul că în anii ’90 averea era declarată formal, fără
acces sau control real exercitat, conflictele de interese și incompatibilitățile nu erau
sancționate, iar apariția legilor anticorupție nu a fost un proces natural, ci unul extrinsec
sistemului.
Primele semne legate de ceea ce înseamnă transparența și integritatea au apărut la începutul
anilor 2000, când a intrat în vigoare legislația al cărui scop era lupta împotriva corupției și
lipsei de integritate în spațiul public. De asemenea, primele instituții dedicate acestui obiectiv
s-au constituit în aceeași perioadă, în condițiile în care, până atunci, jurisdicția se afla la
procurorii obișnuiți, care nu aveau capacitatea și mecanismele de a investiga cazuri de înaltă
corupție.
Totuși, problema principală care trebuie dezbătută este legată de originea și structura
acestor schimbări. După cum arătam anterior, cele mai multe dintre schimbări nu au fost
naturale, provenind din interiorul clasei conducătoare, ci au fost mai degrabă realizate sub
presiunea unor actori externi, susținute prin procesul de accesiune la UE. Întregul proces nu
trebuie văzut ca o serie de decizii luate de către Uniunea Europeană, dar mai degrabă ca o
combinație de instrumente externe și chiar presiuni, combinate cu acțiunea factorilor locali.
Politicienii – principal factor intern de construcție a procesului - păreau a sprijini, cel puțin
formal aceste decizii, dar au sfârșit prin a acționa vizibil împotriva acestor instituții, legi sau
practici care au început să opereze împotriva intereselor personale sau de grup. Cu toate
acestea, după cum au fost membri ai partidelor politice care au acționat împotriva
instituțiilor precum DNA sau ANI, au existat și politicieni – de la toate partidele – care au
susținut lupta împotriva corupției, precum și politicile și practicile de integritate.
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Chiar dacă procesul de reformare a vizat întreaga administrație publică, cei mai activi în a se
proteja și în a-și apăra interesele au fost membrii Parlamentului, întrucât au avut la dispoziție
mecanismele și instrumentele cele mai adecvate la îndemână, în special inițiative legislative,
reduceri bugetare sau controlul asupra guvernului.
Curtea Constituțională s-a dovedit a fi un jucător cheie în legătură cu deciziile esențiale,
întrucât a produs modificări semnificative în cadrul legislativ și în interiorul mecanismelor de
funcționare a unor instituții. Curtea s-a dovedit a fi un instrument puternic pentru cei care au
dorit modificarea atribuțiilor unor instituții precum DNA, ANI sau CNSAS, luând în
considerare numărul semnificativ de excepții de neconstituționalitate ridicate, dar mai ales
datorită efectelor deciziilor sale asupra reducerii atribuțiilor acestor instituții.
Pe de cealaltă parte, prin existența unor cetățeni pasivi, care nu vocalizează, deși nu au
încredere în instituțiile publice – Parlamentul este una dintre instituțiile cotate cu un grad
scăzut de încredere - și care nu sunt interesați să sprijine politicile anticorupție, societatea
civilă s-a dovedit a fi un actor care trebuie creditat în eforturile anticorupție. Organizațiile
neguvernamentale au contribuit la dezvoltarea acestor instituții, prin faptul că le-au sprijinit
într-un mod vocal, au criticat decizii contestabile sau au contribuit cu expertiza proprie la
consolidarea lor (prin traininguri, publicarea de rapoarte, de materiale de suport pentru
administrația publică, prin proiecte de consolidare instituțională depuse în parteneriat cu
instituțiile publice etc). Cu toate acestea, nu toate organizațiile societății civile au fost
suporteri ai dezvoltării unui astfel de cadru legal și instituțional, unele dintre ele
demonstrându-și constant opoziția față de instituții precum ANI sau DNA.
La o privire de ansamblu, condiționalitățile impuse de Comisia Europeană, incluse în cadrul
Mecanismului de Cooperare și Verificare au contribuit semnificativ la dezvoltarea unui sistem
de luptă împotriva corupției în România și pot fi văzute ca o continuare a altor eforturi
solicitate de către autoritățile europene. Chiar dacă evaluarea externă este criticată de o
parte a opiniei publice românești, evenimentele politice care au avut loc după 2007 reflectă
faptul că România încă are nevoie de monitorizare de către Comisia Europeană, întrucât
rapoartele care au monitorizat situația curentă a statului român au subliniat ideea unei nevoi
de îmbunătățire a mecanismelor de luptă împotriva corupției și consolidare a sistemului
judecătoresc.
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