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1. Dl. Istvan Jakab, Șef interimar 

al Reprezentanței Comisiei 
Europene în România 

 
Raportul Comisiei privind statul de 
drept acoperă toate cele 27 state 
membre și se dorește a fi un mecanism 
preventiv bazat pe dialog atât între 
Statele Membre care pot prelua unele 
de la altele soluții și bune practici, cât 
și între acestea și Comisia Europeană. 
 
Raportul acoperă patru capitole mari: 
sistemele naționale de justiție, lupta 
anticorupție, libertatea presei și partea 
de “check and balances” din fiecare 
stat membru. Raportul nu își propune 
să uniformizeze sistemele de justiție și 
nici nu realizează un clasament între 
Statele Membre. De asemenea, de 
acest raport nu se leagă nici distribuția 
fondurilor UE pe următorul exercițiu 
financiar.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Raportul privind statul de drept 
reliefează atât tendințele pozitive, dar 
și pe cele îngrijorătoare și nu conține în 
mod explicit recomandări. În cazul 
României există deja Mecanismul de 
Cooperare și Verificare, iar rapoartele 
aferente includ recomandări clare pe 
care România trebuie să le rezolve.  

 
Din perspectiva libertății presei și 
mass-media în general, este de 
remarcat că și în România au fost 
situații în care s-au raportat presiuni 
asupra jurnaliștilor. Trebuie crescută 
transparența în ceea ce privește 
proprietarii reali ai trusturilor de presă 
și se remarcă problema accesului la 
informații publice pentru jurnaliștii și 
societatea civilă  din România. 
 

Pe 29 octombrie 2020, Expert Forum împreună cu APADOR-CH 
au găzduit o masă rotunda pornind de la Raportul Comisiei 
Europene privind statul de drept pentru a discuta despre 
planurile instituțiilor publice din România cu competențe în 
domeniul politicilor anticorupție. EFOR publică principalele 
concluzii ale discuției. 

Raportul Comisiei 
Europene privind 
statul de drept – 
direcții de acțiune în 
anticorupție 
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Raportul ridică niște probleme și 
despre modul în care cooperează 
puterile statului precum și despre 
sistemul de “check and balances” din 
România. Astfel, în perioada pandemiei 
și a stării de urgență este de înțeles 
recurgerea la ordonanțele de urgență 
pentru reglementarea unor chestiuni 
urgente. Însă problema în ultimii ani a 
fost recurgerea repetată la ordonanțe 
de urgență și corectarea prin 
ordonanțe de urgență a altor 
ordonanțe. Legiferarea prin ordonanțe 
de urgență nu asigură predictibilitate în 
plan legislativ și în plan economic. 
 
Nu în ultimul rând, raportul subliniază 
contribuția societății civile la apărarea 
statului de drept în ultimii ani, prin 
tragerea unui semnal de alarma atunci 
când deciziile luate nu au fost în 
direcția potrivită.  
 
 
2. Dna. Laura Ștefan, Director 

executiv, Expert Forum 
 

Raportul ne oferă un foarte bun cadru 
de discuție pentru ca România să 
clarifice prioritățile pentru perioada ce 
urmează. Mai exact, deschide un dialog 
despre ce își propun instituțiile publice 
să facă în următorii ani pentru a 
închide exercițiul MCV, în condițiile în 
care până recent am traversat o 
perioadă tumultuoasă din perspectiva 
statului de drept.  

 
Deși raportul nu face recomandări 
directe, există o legătura între 
aspectele menționate cu privire la 
anticorupție și recomandările din 
ultimul raport MCV.  
 
În dezbaterea de azi încercăm sa găsim 
răspuns la următoarele chestiuni: 
 
o Cum creionăm viitorul cadru 

strategic pentru că actuala 
Strategia Națională Anticorupție 
se finalizează în acest an. Care 
sunt temele pe care ni le 

propunem? Care este calendarul 
pe care Guvernul în propune 
privind viitoarele documentele 
strategice? 

 
o Cum consolidăm combaterea 

corupției? România s-a confruntat 
până recent cu o lungă perioadă de 
interimat la șefia parchetelor. 
Acum avem procurori-șefi în 
aproape toate structurile de 
parchet. Cum merge Justiția în 
această perioadă? Care au fost 
provocările întâmpinate și cum le 
depășim?  

 
o Apoi, aspectele legate de legislația 

penală și procedural penală - 
provocări semnificative privind 
modificarea codurilor penal și de 
procedură penală. 

 
o Tot o provocare cu care ne 

confruntăm în prezent este cea 
legată de respectarea hotărârilor 
judecătorești - mai exact, a 
interdicțiilor de a ocupa funcții 
publice dispuse de instanțe prin 
hotărâri definitive. Constatăm cu 
dezamăgire că există practică 
extrem de diversă în acest 
domeniu și că avem judecători 
care nu țin cont de hotărârile 
definitive date de colegii lor. Este o 
temă de dezbătut în contextul 
discuției despre respectarea 
statului de drept și, de fapt, despre 
rostul instituțiilor anticorupție.  

 
o Discutăm de asemenea astăzi 

despre recuperarea prejudiciilor. 
Zona este extrem de sensibilă, dar 
contează enorm ca banii să se 
întoarcă la bugetul de stat. 
Condamnările penale sunt 
importante, dar nu afectează 
determinant organizațiile criminale 
care sacrifică indivizii pentru a 
păstra beneficiile materiale. 

 
o Nu în ultimul rând, discutăm și 

despre legislația și politicile în zona 
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avertizorilor de integritate. Pentru 
Europa de Est implementarea 
acestor mecanisme este o 
provocare și este necesar un cadru 
de discuție cu privire la 
transpunerea directivei în acest 
domeniu.  

 
 
3. Dna. Gabriela Scutea, 

Procuror General al României 
 
În acest raport observăm un focus 
mare pe continuarea anchetelor DNA 
(corupție la nivel înalt), fiind lăsată 
deoparte mica corupție. Consider însă 
că trebuie depășit diagnosticul că mica 
corupție este prevalentă în România. 
Parchetul General gestionează corupția 
mică și există în prezent numeroase 
trimiteri în judecată (mai ales pentru 
dare de mita) și investigații (mai ales 
pentru luarea de mită) - până în 
septembrie 2020 au fost trimise în 
judecată 218 dosare cu 293 de 
inculpați. În comparaţie, de la ieşirea 
din starea de urgenţă, rezultatele au 
fost bune (creştere de la 120 la 293). 
Cam o treime din sesizările care stau la 
baza dosarelor penale sunt sesizări din 
oficiu.  
 
Trebuie să ne concentrăm pe 
rezolvarea cauzelor cu acuzaţii de 
luare de mită, pentru care statistica ne 
arată un număr mare de cauze în lucru, 
în schimb din dosarele soluţionate 
rezultă prevalenţa cauzelor de dare de 
mită. Indicatorul pentru integritatea, în 
sens larg, al instituţiilor publice îl 
constituie cauzele de luare de mită.  
 
O provocare o reprezintă gradul de 
ocupare al posturilor la DNA. La 
parchetele de pe lângă tribunale 
resursele umane specializate pe 
combaterea corupției sunt suficiente. O 
altă provocare este legată de Decizia 
CCR 55/2020, care se adaugă celor pe 
baza cărora anumite mijloace de probă 
au putut fi considerate nelegale de 
instanțe sau nu mai au cadru pe viitor 

pentru a folosi anumite informații care 
pot fi transpuse în probe. 
 
În raportul anticorupție din 2014 la 
nivelul UE a existat o posibilitate de 
comparare a măsurilor anticorupție, în 
așa fel încât statele să se poată inspira 
unele de la altele în privința bunelor 
practici. Observăm în raportul privind 
statul de drept că au intervenit evoluții 
în unele state care confirmă abordări pe 
care România le implementează de 
câțiva ani – de exemplu declarațiile de 
avere.   
 
 
4. Dl. Crin Bologa,  
Procuror-șef al Direcției Naționale 
Anticorupție (DNA) 
 

În anul 2020 DNA a avut rezultate mai 
bune decât în anul precedent, deși 
activitatea DNA a fost puternic afectată 
de pandemie care a îngreunat lupta 
anticorupție. Astfel, timp de două luni 
urmărirea penală a fost suspendată în 
aproape toate cauzele. DNA s-a 
confruntat și cu limitări în actele de 
urmărire penală precum percheziții și 
acțiuni de flagrant desfășurate cu 
restricții sau persoane care nu se 
prezintă la anchete ca să nu fie expuși. 
 
În cadrul DNA anul acesta au fost 
ocupate funcțiile de conducere și, în 
acest moment, este în desfășurare 
procedura de recrutarea a procurori cu 
funcție de execuție. 
 
Din păcate, schema de personal este 
ocupată în proporție de doar 70% în 
ceea ce privește procurorii. Schimbarea 
legilor justiției a generat o criză de 
personal în ceea ce privește activitatea 
DNA, în comparație, de exemplu cu 
DIICOT. Astfel recrutarea procurorilor 
cu funcție de execuție este dificilă 
întrucât au crescut limitele de vechime 
pentru accederea în DNA. De asemenea 
s-a îngreunat metoda de examinare.  
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DNA se confruntă cu dificultăți și în 
dezvoltarea serviciul tehnic (resurse 
umane și financiare), cu atât mai mult 
cu cât DNA a pierdut sprijinul unor alte 
instituții care aveau dotări mai bune 
din punct de vedere tehnic. Există o 
Hotărâre de Guvern în lucru prin care 
schema de personal a DNA se 
suplimentează cu 90 de polițiști care 
vor lucra la dezvoltarea instrumentelor 
tehnice necesare interceptărilor.  
 
În comparație cu perioada 2018-2019, 
DNA are anul acesta mai multe dosare 
trimise în judecată, cu mai mulți 
inculpați, dar și mai puține soluții de 
clasare. De fapt eficiența (numărul de 
dosare trimise în judecată raportate la 
numărul de dosare clasate) pe primele 
8 luni ale anului 2020 se ridică la 
aproximativ 12% față de aproximativ 
7% în aceeași perioadă a anului 2019. 
În cursul anului trecut, procentul de 
achitare a fost de 52%. Anul acesta am 
urmărit nu doar o creștere cantitativă 
a activității, dar mai ales o creștere 
calitativă, trimiterea în judecată de 
dosare bine probate, pentru a reduce 
gradul mare de achitări.   
 
A crescut numărul de sesizări din 
partea cetățenilor și a sesizărilor din 
oficiu. E primul an în care acest trend 
se schimbă din 2015.  
 
În acest moment DNA are în lucru 
peste 3500 de dosare, la care se 
adaugă peste  1200 deja soluționate. 
 
Odată cu operaționalizare Parchetului 
European, DNA pierde din competența 
sa infracțiunile privind frauda cu 
fonduri UE.  
 
Pentru viitor, procurorul-șef a 
menționat că așteptă cu interes 
repararea legilor justiției care să 
remedieze probleme de personal, 
precum și readucerea în competența 
DNA a infracțiunilor de corupție 
săvârșite de magistrați. De asemenea, 
consideră necesară extinderea 

competenței DNA, de exemplu prin 
includerea infracțiunilor de evaziune 
fiscală și delapidare, peste un anumit 
cuantum valoric, precum și 
introducerea în legislație a unor 
infracțiuni în legea achizițiilor publice. 
 
 
 
5. Dl. Andrei Furdui, Director, 

Direcția prevenirea 
criminalității,  
Ministerul Justiției 

 
Cu privire la noul cadru strategic 
anticorupție (SNA). Strategia Națională 
Anticorupție este un instrument 
apreciat în toate rapoartele MCV, 
precum și în acest ultim raport al 
Comisiei Europene. 
 
În 31 decembrie expiră actuala 
strategie. Noul SNA (2021-2025) va 
trebui elaborat după un audit al actualei 
strategii. În momentul de față este în 
pregătire evaluarea externă 
independentă a SNA 2016-2020 care să 
ofere informații suplimentare care să 
motiveze deciziile din următoarea 
strategie. Această evaluare va fi 
urmată de o consultare publică cu cele 
5 grupuri de lucru (platforme). Anul 
viitor va exista un text finalizat care să 
fie supus aprobării Guvernului. 
 
Transpunerea directivei UE privind 
avertizorii de integritate este în lucru, 
dat fiind că avem un termen de 
transpunere a acesteia și urmează să 
fie făcut public un proiect pentru etapa 
de consultare. Nu e o transpunere 
ușoară pentru că Romania are deja un 
cadrul legal în domeniu din 2004 și este 
unul generos. Problema este aplicarea 
lui. Astfel, prin transpunere trebuie să 
avem în vedere ca standardul național 
să nu fie redus, respectând totodată 
arhitectura și filosofia directivei 
europene. 
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6. Dl. Mircea Negruț, Director 
General Adjunct, Comisar-șef 
de poliție, Direcția Generală 
Anticorupție (DGA) 

 
DGA aniversează anul acesta 15 ani de 
la înființare ca structură specializată de 
prevenire și combatere a corupției în 
interiorul MAI și nu numai. Pot spune 
că în contextul pandemiei COVID-19, 
volumul activității DGA nu a scăzut, ci 
dimpotrivă, ceea ce înseamnă că 
structurile de parchet apelează cu 
încredere la DGA pentru efectuarea 
unor acte de cercetare penală prin 
delegare.  
 
Pentru perioada 2021-2022 o 
provocare mare cu care ne confruntăm 
este creșterea capacității operaționale. 
Ca urmare a deciziilor CCR din ultimii 
ani, care au făcut să nu  mai putem 
apela la capacitatea tehnică a altor 
structuri în ceea ce privește 
supravegherea de ordin tehnic, DGA 
trebuie să  dezvolte capacități proprii 
care înseamnă încadrări de personal și 
asigurarea logistico-materială. DGA 
beneficiază în acest sens de sprijinul 
Parchetului Genera, dar suntem abia la 
început. 
 
O altă provocare este lipsa de personal. 
La nivelul MAI există în ultimii ani o 
reală problemă de personal ca urmare 
a plecării naturale din sistem a unor 
persoane dar și din cauza schemei de 
pensionare anticipată. În prezent, în 
DGA, peste un sfert din posturi sunt 
vacante.   
 
O altă problemă pe care o remarcăm 
din ce în ce mai des în activitatea DGA 
este ridicarea în instanță de excepții 
privind lipsa de competență a DGA în 
unele cauze. Astfel, ofițerii DGA sunt 
uneori delegați în structurile de parchet 
în alte dosare legate de corupție, 
datorită experienței lor, și nu doar în 
cauze în care e implicat personal MAI. 
În aceste dosare sunt frecvent ridicate 
excepții în instanța cu privire la lipsa de 

competența a polițiștilor din DGA. 
Credem că e necesară o clarificare în 
legislația primară în acest sens. 
 
Pe lângă partea de combatere, DGA are 
și o componentă de prevenire foarte 
activă.  Menționez de exemplu că DGA 
a  oferit sprijin tehnic către 
Secretariatul Tehnic al SNA cu privire la 
adoptarea HG 599/2019 privind 
metodologia standard privind 
evaluarea riscurilor de corupție in 
instituțiile publice centrale.  
 
7. Dl. Cornel Călinescu, Director 

General, Agenția Națională de 
Administrare a Bunurilor 
Indisponibilizate (ANABI) 

 
ANABI este produsul Strategiei 
Naționale Anticorupție care a implicat o 
largă consultare publică la momentul 
promovării legii și a unei voințe 
substanțiale de a avea o entitate care 
să preia un mandat atipic pentru cadrul 
nostru juridic. După 3 ani de 
funcționare în care a trebuit să trecem 
peste multe subiecte tabu, putem 
spune că am reușit să aducem în 
atenția colegilor din parchete și 
instanțe instituții noi în practică:  
(i) valorificarea anticipată a bunurilor; 
(ii) planificarea măsurii asiguratorii 
printr-o evaluare a costurilor (pre-
planning) pentru care lucrăm împreună 
cu procurori și polițiști;  
(iii) publicarea și realizarea online de 
licitații.  
 
Astfel ANABI e supusă scrutinului public 
și e ușor ca publicul să înțeleagă cu ce 
se ocupă agenția și cum poate fi 
eficientă. ANABI a arătat că orice se 
poate vinde – spre exemplu trenuri sau 
monedă virtuală. 
 
În urma acestor trei ani de activitate, 
putem spune că este important ca 
ANABI să fie implicată în fazele 
incipiente ale dosarului și acolo unde 
este nevoie să fim consultați pentru a 
da un punct de vedere util atunci când 
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vorbim de eficiența măsurilor 
asigurătorii.  
 
Cu privire la ultimele modificări aduse 
cadrului legislativ privind confiscarea 
extinsă, sunt mulțumit că după trei ani 
avem un răspuns pe proiectul inițiat de 
Ministerul Justiției. ANABI e deja 
pregătită să fie eficientă în cadrul 
normativ  nou. Conform atribuțiilor, 
ANABI recepționează automat 
hotărârile judecătorești în care 
instanțele au pronunțat hotărâri de 
confiscare. Peste 30.000 de hotărâri au 
fost parcurse în acești trei ani și doar 
în 46 s-a făcut aplicarea instituției 
confiscării extinse. Cred că textul nou 
va crește numărul acestor hotărâri.  
 
Prin noul cadru normativ se generează 
o consolidare a capacitații unităților de 
parchet de a genera sechestre eficiente 
transformate ulterior în confiscări cu 
potențial de generare de venituri 
 
E important de asemenea de 
menționat că la nivelul UE, e în 
derulare o evaluarea orizontală a 
structurilor de tip ANABI întrucât nu 
beneficiază de un cadru legislativ 
unitar, egal la nivel UE. Astfel se 
analizează la nivelul Comisiei Europene 
posibilitatea consolidării mandatului 
acestor instituții.  
 
Ne dorim o extindere a atribuțiilor 
ANABI și am făcut câteva propuneri de 
lege ferenda în acest sens. Sperăm ca 
în viitor să punem pe agenda publică 
un document care să genereze o 
discuție care să ne poată aduce la un 
nivel superior de recuperare a 
creanțelor și prejudiciilor. 
 
8. Dl. Silviu Popa, Secretar 

General, Agenția Națională de 
Integritate (ANI) 

 
ANI continuă să aibă rezultate bune, 
dar eficacitatea sa e pusă la încercare   
de slăbirea cadrului legislative. De 

asemenea, ANI are un volum de muncă 
semnificativ, dar bugetul a fost redus. 
 
ANI se confruntă într-adevăr cu 
dificultăți tot mai mari în aplicarea 
sancțiunilor în urma hotărârilor 
definitive. Slăbirea cadrului legislativ 
afectează rezultatele ANI. De exemplu, 
introducerea termenului general de 
prescripție de trei ani a dus la 
închiderea a sute dosare. 
 
Recomandările Comisiei Europene de-a 
lungul timpului sunt foarte clare în ceea 
ce privește cadrul de integritate și 
necesită asigurarea stabilității, clarității 
și predictibilității cadrului legislativ. Un 
cadru legislativ clar și predictibil va face 
ca funcționarul public să înțeleagă ce 
înseamnă conflict de interese și va ști 
că va fi sancționat. 
 
Clarificarea și îmbunătățirea cadrului 
legislativ de integritate trebuie să fie 
expresia acordului de voința al tuturor 
stakeholderilor implicați și nu rezultatul 
unor inițiative insulare din 
administrația publică, care apoi să fie 
cârpite până devin ineficiente. Este 
necesar să demonstrăm că avem 
capacitatea de a dezbate cu toți actorii 
vizați de cadrul de integritate pentru a 
ajunge la un consens cu privire la 
regulile de la care nu vom mai face 
rabat pentru următoarele cicluri 
electorale. 
 
În viitorul apropriat cel mai important 
instrument pe care îl pregătim este   
digitalizarea întregului sistem de 
completare a declarațiilor de avere și 
interese.  Digitalizarea ar însemna 
fluidizarea întregului mecanism de 
depunere care să permită o analiză în 
amănunt a acelor declarații 
problematice. Deponenții vor completa 
mai ușor declarațiile și bineînțeles 
datele vor putea fi exportate în format 
deschis pentru propriile analize ale 
jurnaliștilor și societății civile.



 

 
 

 

 
Semilunei 7, ap. 1 
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