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Bucureşti, 13 octombrie 2008 

Stimată Doamnă Deputat / Stimate Domnule Deputat, 

 

SOCIETATEA CIVILĂ VĂ PROPUNE DVS. PERSONAL UN PACT CU STATUL DE DREPT 

Raportul Comisiei Europene din 23 iulie 2008 critică lipsa de voinţă politică în domeniul anticorupţiei 
la nivelul Parlamentului din România, manifestată prin refuzul Parlamentului de a permite investigaţiile 
în cazurile cu foşti miniştri, şi încercările Parlamentului de a adopta modificări ale codului de 
procedură penală care ar împiedica orice investigaţii penale semnificative. De asemenea, este criticată 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru decizii inconsecvente şi refuzul de a judeca cazurile de 
corupţie politică, iar unele instanţe de judecată sunt criticate pentru lipsa unor pedepse descurajante în 
cazurile de corupţie unde există condamnări. Raportul recomandă expres sprijin pentru Direcţia 
Naţională Anticorupţie, singurul organism anticorupţie care dă dovadă de eficienţă, Parchetul de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Agenţia Naţională de Integritate, care, după 
operaţionalizare, trebuie susţinută logistic şi protejată de interferenţe politice.    

Pe acest temei, societatea civilă cere partidelor politice din România să se angajeze în vederea 
viitoarelor alegeri la semnarea unui Pact pentru statul de drept. Indiferent de ideologia partidelor, 
statul de drept este fundamentul natural al ordinii politice europene, iar un partid care, făţiş sau ascuns, 
are ca program subminarea statului de drept este un partid nedemocratic. Societatea civilă asociată în 
mai multe alianţe anticorupţie, constituite din ONG-uri, asociaţii profesionale şi sindicale, consideră de 
datoria sa să lupte contra forţelor politice care au un asemenea program nedemocratic, pentru a aduce la 
cunoştinţa votanţilor care este programul real al clasei politice din România, dincolo de promisiunile 
electorale. 

Vă propunem să semnaţi următorul angajament electoral în trei puncte: 

1. Că dvs. personal nu veţi propune, întreprinde, iniţia ori aproba, indiferent cum aţi votat până acum, 
conform recomandării raportului CE, nicio schimbare instituţională, de statut juridic sau de 
personal la conducerea Direcţiei Naţionale Anticorupţie sau a Parchetului de pe lângă Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie. Un asemenea angajament constituie un semnal decisiv pentru continuarea 
luptei anticorupţie din România. Considerând meritele conducerii actuale a DNA, recunoscute de 
Comisia Europeană, în primul rând, trebuie menţinută continuitatea procurorilor care au avut 
curajul de a ancheta şi trimite în judecată politicieni şi oameni de afaceri de vârf.  

2. Că dvs. personal nu veţi întreprinde sau aproba prin vot, înainte sau după alegeri, nicio schimbare a 
personalului de conducere a Agenţiei Naţionale de Integritate, că veţi aproba sau cere premierului 
să aprobe finalmente bugetul ANI, respins de două ori în ciuda unei fundamentări clare, pentru a 
permite acestei agenţii să devină complet operaţională, conform recomandărilor Comisiei 
Europene.  

3. Că, indiferent cum aţi votat până acum, veţi adopta noul cod penal şi veţi redacta şi adopta noul 
cod de procedură penală pe baza legislaţiei europene eficiente şi după dezbateri publice reale, cu 
scopul ca justiţia penală sa funcţioneze eficient, rapid şi echitabil, şi că veţi renunţa la modificările 
propuse de Parlament la codul de procedura penală care au fost criticate de Comisia Europeană şi 
care ar face imposibile anchetele penale, inclusiv cele în curs.   
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Din partea societăţii civile, pactul este semnat de: 
Academia de Advocacy, Alianţa Civică, Asociaţia Profesională pentru Educaţie şi Cercetare, 
Asociaţia Revoluţionarilor fără Privilegii, Asociaţia Societatea pentru Justiţie (So-Just),  
Asociaţia 21 Decembrie, Blocul Naţional al Revoluţionarilor, Centrul pentru Jurnalism Independent, 
Centrul Euroregional pentru Democraţie, Freedom House România, Grupul pentru Dialog Social, 
Grupul pentru Reformă Universitară, Fundaţia Gheorghe Ursu, Iniţiativa pentru o Justiţie Curată  
Societatea Academică din România, Societatea Timişoara.  
 
Numele celor care nu semnează va fi făcut public pe site-ul www.romaniacurata.ro începând cu prima 
zi a campaniei electorale. 
 

 
Sprijin/Nu sprijin acest pact. 
          
 
Nume      Partid     Semnătură  
 
           ___________ 
     
Acest pact semnat se poate transmite la numărul de fax 021-2111 1477, la office@sar.org.ro sau se 
depune la grupul parlamentar din care faceţi parte, de unde va fi ridicat pe data de 28 octombrie 2008. 
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