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Indicatori macroeconomici comparaţi pentru ţările (selectate) 
candidate la UE 
 

 
Sursa: Comisia Europeană, FMI, statistici naţionale;  

Legendă: 
I   Indicatori macroeconomici la momentul declarării statelor selectate “economii de piaţă 
funcţionale” 
II  Indicatori macroeconomici actuali (2002-2003) 
•    Proiecţii ale FMI 

 CEHIA UNGARIA POLONIA SLOVACIA BULGARIA ROMÂNIA 
 I II I II I II I II I II  II 
Creştere PIB  
(anualizat), % 

1.0 2.2 
q1 

4.4 3.6• 6.9 1.3 
(2002) 

2.2 4.4 
2002 

4.8 5.0•  4.3     
(q1 03) 

Rata inflaţiei, 
media anuală % 

10.0 1.8 
2002 

18.3 5.3• 13.2 0.8• 8.4 3.4 
2002 

3.8 -0.2 
(q1) 

 7.3 
(aug 03) 

Deficitul 
bugetar, % PIB 

-6.1 -7.25• -2.2 -6• -3.2 -5• -3.7 -4.5 
(2002) 

-4.4 0.3 
(q1 
03) 

 -2.7• 
 

Rata şomajului, 
% 

5.2 8.9 
(2002) 

8.1 6.0• 10.3 18.1 
(2002) 

17.9 17.8 
(2002) 

17.4 15 
(q2) 

 6.6 
(aug 03) 

Datoria externă 
brută, % din PIB 

41  63.1  28  37.3  71.9    

Rezerve 
valutare, (luni de 
import) 

4.9 6.1 
(q1 
03) 

5 3.8• 5.9 8.3 
2002 

3.7 5.9 
(2002) 

5.3 5.2•  4.7 
(sep 03) 

Agricultură 
(Cota din 
PIB/procent 
angajaţi în 
agricultură) 

   0.97  0.28    0.48  0.36 

Sectorul privat în 
PIB, % 

  65 80 
(2001) 

60 65 
(2001) 

  71   67 
(2001) 

 



 S O C I E T A T E A  A C A D E M I C Ă  D I N  R O M Â N I A  ( S A R )  
 
 

 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



R A P O R T  A S U P R A  G U V E R N Ă R I I  −  O C T  2 0 0 3  
 
 

3 

 
 

 
Argument 

 
Niciodată până acum guvernul şi publicul din România nu au aşteptat cu atâta 
nerăbdare publicarea raportului anual de ţară al Comisiei Europene. Faptul că 
România a rămas ultima ţară candidată fără statutul de ”economie de piaţă 
funcţională” măreşte suspansul. Mai puţin de un an ne desparte de data presupusei 
finalizări a negocierilor, toamna lui 2004. România ar trebui să mai închidă încă 11 
capitole de negociere şi multe dintre cele 19 închise provizoriu nu beneficiază şi de o 
strategie de aplicare. Dacă România nu va reuşi să termine negocierile până la 
sfârşitul lui 2004, datorită calendarului european, anul 2007 devine puţin plauzibil 
pentru integrare. Cu cât ne apropiem de sfârşitul lui 2003, trebuie să ne întrebăm 
dacă aceste date mai sunt realiste. Anul 2003 nu a fost nici mai bun nici mai rău ca 
precedenţii. Dar situaţia devine alarmantă doar pentru că se apropie termenul limită 
şi toate întârzierile se răzbună. Se pot recupera aceste întârzieri până în anul 2004? 
Pot fi simultan crescute ritmul de negociere şi implementarea acquis-ul? Nu este 
imposibil: şi Slovacia avea în ultimul an de negocieri un handicap similar şi până la 
urmă şi-a atins ţinta.  

Dar în România voinţa politică nu a fost niciodată la înălţime. Economia românească 
a crescut satisfăcător în aceşti ultimi ani, iar trendul se menţine pozitiv. Însă indicele 
de percepţie a corupţiei în economie, realizat de Transparency International, nu s-a 
îmbunătăţit1, în ciuda adoptării legislaţiei anticorupţie din ultimii doi ani. În această 
contradicţie constă dilema economiei româneşti. E clar că o mare parte din ea 
funcţionează după regulile pieţei şi acest lucru ar merita recunoscut. Dar tot atât de 
adevărat este că anumite părţi din economie au intrat în posesia unei elite de 
pradă, care a reuşit să deturneze privatizarea în propriul avantaj. E drept, acest lucru 
s-a întâmplat şi în ţări care vor deveni membre UE în 2004. E foarte important deci 
care este ponderea acestei economii dependente de reţelele de corupţie politică, 
care nu va mai fi competitivă după aderarea României de vreme ce nu va mai primi 
reeşalonări de datorii, contracte preferenţiale şi credite dubioase. Credem că 
acesta ar trebui să fie principalul criteriu pentru evaluarea economiei de piaţă în 
România. Ziarele româneşti au relatat pe larg despre aceşti întreprinzători privilegiaţi. 
Dar ce procent din economie este prins în plasa acestor reţele? Graficele 
economice, care arată din ce în ce mai bine, nu spun mare lucru despre acest 
aspect. Rămân anumiţi indicatori indirecţi, cum ar fi proporţia arieratelor. E clar însă 
că nu se poate răspunde la această întrebare plecând doar de la premise 
economice. În România, politica este principala sursă de corupţie.  

De aceea, prima parte a acestui raport va trece în revistă progresele din domeniul 
guvernanţei (calitatea actului guvernării), cum ar fi reforma administraţiei publice, a 
procesului politic, corupţia şi reforma justiţiei. În a doua secţiune a raportului, cea 
economică, sunt trecute în revistă argumentele pro şi contra acordării statutului de 
economie de piaţă. Am comparat România fie cu ţările care au reuşit să intre în 
primul val al extinderii, fie cu Bulgaria, partener pentru planificata extindere din 2007. 
A treia secţiune analizează angajamentele României privind circulaţia în spaţiul 
Schenghen şi fenomenul migraţiei în general.  

Recomandările din final vizează măsurile care trebuie luate pentru a creşte şansele 
de aderare în 2007. 

 
                                                                          
1 România ocupă ultimul loc între ţările candidate. 
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Social 
 
Emigraţia: o provocare pentru al doilea val  
 
 

Mass media occidentale abundă în poveşti de groază despre emigranţi 
români care abuzează de dreptul de rezidenţă, lucrează în economia 
subterană, formează reţele criminale angajându-se în furt, prostituţie şi 
cerşetorie. Aceste poveşti sunt repede preluate de presa din România, 
care subliniază de obicei originea etnică rroma a multora dintre făptaşi. 
Această poveste durează de mulţi ani, dar recent situaţia s-a înrăutăţit, o 
dată cu zvonul că Franţa şi Austria ar dori să reintroducă vize de călătorie 
pentru cetăţenii români. Deşi au fost în mod oficial negate, aceste zvonuri 
au creat nervozitate la Bucureşti, problema fiind discutată şi cu ocazia 
vizitei ministrului român de interne în Franţa. 
 
 

Emigranţii (ilegali) 
România a fost ultima ţară candidată din Europa Centrală şi de Est (ECE) 
căreia i-au fost ridicate, în 2001, vizele de călătorie către ţările din spaţiul 
Schengen. Decizia a survenit doar după ce noul, pe atunci, guvern român 
şi-a convins partenerii europeni că este capabil să securizeze graniţele 
externe şi, contrar politicilor guvernului anterior, a acceptat repatrierea 
românilor ce solicitaseră azil în Germania. De asemenea, efectul redus 
asupra migraţiei pe care l-a avut ridicarea vizelor pentru Bulgaria cu un an 
înainte a uşurat luarea deciziei şi în cazul României. 

Problemele nu au întârziat să apară. După ridicarea vizelor, numărul 
adulţilor care au călătorit în străinătate în 2002 a fost doar cu până la 5% 
mai mare decât în 20012. Totuşi s-au înmulţit ştirile despre români care 
muncesc la negru, câteodată sub controlul unor bande criminale. Cetăţeni 
români au fost implicaţi în traficul cu fiinţe umane, cuprinzând prostituate, 
copii şi persoane cu handicap (ultimii folosiţi pentru cerşit). Un alt tip de 
activitate criminală constă în reţele de hoţi care jefuiesc magazine şi 
depozite şi revând produsele furate în Europa de Est. 

Deşi numărul persoanelor implicate în acest tip de activităţi este relativ mic, 
prostituţia şi cerşetoria sunt activităţi extrem de vizibile şi care ajung repede 
în mass media. Totuşi, există şi rapoarte despre comunităţi mari de emigranţi 
în oraşe de mărime medie angajate în criminalitate organizată, având 
astfel o puternică influenţă asupra autorităţilor locale – de exemplu oraşul 
Castellon din Spania în care trăiesc aproape 10.000 de români. 

Situaţia pare a fi atins un punct critic în câteva state din UE. Ministrul de 
Interne austriac a criticat deschis guvernele român şi bulgar, cerându-le să 
limiteze activităţile criminale ale conaţionalilor lor ca o precondiţie pentru 
integrarea în UE. El a menţionat de asemenea că reintroducerea vizelor 
                                                                          
2 Early Warning Report / Raport Anual de Prevenire a Crizelor, Societatea 
Academică din România, 2003, http://www.sar.org.ro  

Infracţionalitatea 
măruntă dar 
vizibilă 
influenţează 
modul cum sunt 
priviţi românii şi 
bulgarii în UE Formatted: Font: Century

Gothic, 11 pt, Bold, French
(France)
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pentru cetăţenii români şi bulgari este o posibilitate luată în considerare. S-a 
vorbit şi despre dorinţa autorităţilor franceze de a lua o decizie similară în 
cazul cetăţenilor români. Oficialii de la Bucureşti au reacţionat rapid. 
Ministrul de interne a vizitat Franţa pentru a se întâlni cu omologul lui, iar un 
înalt oficial din poliţia de frontieră a fost trimis la Viena. 
 

Fig. 1. Din ce în ce mai puţini emigranţi români  

 Populatia 
totala 

Natalitatea 
(per ‘000) 

Mortalitatea 
(per ‘000) 

Emigranti (no.) 

1981 22,352,635 17 10  

1985 22,724,836 15.9 10.9  

1989 23,151,564 15.8 10.6  

1990 23,206,720 13.6 10.7 96,929 

1991 23,185,840 11.9 10.9 44,160 

1992 22,788,969 11.5 11.7 31,152 

1993 22,755,260 11.1 11.7 18,446 

1994 22,730,622 10.9 11.7 17,146 

1995 22,680,951 10.4 12 25,675 

1996 22,607,620 10.2 12.7 21,526 

1997 22,545,925 10.5 12.4 19,945 

1998 22,502,803 10.5 12 17,536 

1999 22,458,220 10.4 11.8 12,594 

2000 22,435,205 10.5 11.4 14,753 

2001 22,392,000 9.8 11.6  
Sursă: INSSE  
 

Fig 2. Fluxurile emigraţionale din Bulgaria 

 
Numărul emigranţilor este în scădere în ultima vreme. Aşa cum arată Fig. 1, 
emigraţia românească a avut un vârf la începutul anilor ’90, pentru a 
înregistra ulterior valori relativ scăzute. O situaţie similară întâlnim în Bulgaria, 
unde un vârful s-a produs în timpul crizelor politice şi economice (Fig. 2). 
Bulgaria este un caz particular datorită numeroasei comunităţi turce. Mulţi 

 Populatia generala Etnici turci 
1989 218,000 218,000 
1990 85,000 71,195 
1991 45,000 32,164 
1992 65,000 23,490 
1993 54,000  
1994 64,000  
1995 54,000  
1996 66,000  
1997 44,000  
1998 52,000  
Total  344,849 
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dintre membrii acestei comunităţi au părăsit ţara după căderea 
comunismului în 1989. Cei mai mulţi dintre ei s-au stabilit în Turcia. Datele din 
Fig. 2 arată că membrii comunităţii turce au reprezentat cea mai mare 
parte a emigranţilor în primii ani de după căderea comunismului. Dacă nu 
luăm în calcul minorităţile, atât în România cât şi în Bulgaria emigraţia are o 
natură circulatorie, mulţi dintre emigranţi reîntorcându-se acasă după o 
scurtă perioadă petrecută în străinătate, în special pe măsură ce lucrurile 
se liniştesc în ţara lor natală. 

În pofida numărului relativ mic de persoane implicate, există câteva 
explicaţii pentru reacţiile puternice ale opiniei publice din statele membre. 
În primul rând, fluxurile emigraţionale nu sunt distribuite uniform; câteva ţări 
sunt în mod disproporţionat afectate. Dintre statele membre ale UE, Austria 
este cea mai afectată de acest fenomen, iar Germania are numărul 
absolut de emigranţi cel mai mare3. Această situaţie poate fi explicată de 
apropierea geografică (Austria şi Germania sunt cele mai apropiate state 
membre UE de majoritatea statelor candidate din ECE), de mărimea lor 
(Germania) şi de nivelul lor de dezvoltare economică ce ofere oportunităţi 
potenţialilor emigranţi. În afara acestor două ţinte, alte câteva state 
primesc un flux disproporţionat de mare de emigranţi bulgari şi români: 
Grecia, singurul stat membru al UE care are graniţă comună cu Bulgaria şi 
ţările latine (Spania, Italia Franţa şi, într-un grad mai mic, Portugalia) care 
sunt în special ţinte ale românilor, datorită similarităţilor lingvistice.  

O a doua cauză a respingerii puternice este radicalizarea generală a 
opiniei publice din UE împotriva emigranţilor. Procesul are loc de câţiva ani 
şi a fost evidenţiat de performanţele electorale ale partidelor anti-
emigraţioniste din Austria, Franţa, Olanda şi Marea Britanie, fapt care a 
împins chiar şi partidele centriste să adopte poziţii mai dure faţă de emigraţi 
(în Danemarca, de exemplu). Această tendinţă a opiniei publice, 
combinată cu vizibilitatea mare a infracţiunilor asociate cu minorităţi 
precum rromii s-au combinat într-un cocktail politic puternic. 

Conştient de gravitatea situaţiei, guvernul român a făcut eforturi pentru a 
stăpâni emigraţia ilegală. România fusese criticată sever în capitolul despre 
justiţie şi afaceri interne al Raportului Comisiei Europene din 1997. De atunci, 
lucrurile au evoluat într-o direcţie bună. România a transpus în legislaţia 
internă practic întreg acquis-ul comunitar relevant. Raportul din 2002 
vorbeşte însă de probleme serioase în implementarea acestor reglementări. 
Incapacitatea administrativă de implementare este o problemă comună 
mai multor domenii din legislaţia comunitară. 

România îi preia pe toţi emigranţii ilegali expulzaţi de un stat membru al UE. 
Ei au interdicţie de a mai călători în afara ţării, iar în unele cazuri sunt şi 
judecaţi. Pe latura de prevenire, românii care doresc să călătorească în UE 
trebuie să demonstreze că au mijloacele financiare pentru a trăi în spaţiul 
comunitar şi pentru a se reîntoarce în România. Potrivit statisticilor, aceste 
politici au înregistrat un oarecare succes: numărul celor întorşi de la graniţă 
s-a dublat în 2002 faţă de anul precedent, în timp ce numărul persoanelor 

                                                                          
3 Modelele migraţionale prezic de asemena că aceste două state vor primi 
aproximativ jumătate din totalul emigranţilor din ECE după aderare, conform 
„European Enlargement. Effects on the Spanish economy”. 
 



 S O C I E T A T E A  A C A D E M I C Ă  D I N  R O M Â N I A  ( S A R )  
 
 

 8 

expulzate din UE a scăzut (Fig.3). Guvernul român doreşte să întărească 
aceste reguli în viitor. 

Fig. 3.  Statistici referitoare la primele 10 ţări care expulzează români (1 ian. 
– 31 mai) 

 2001 2002 
Italia 638 1056 
Ungaria 2789 526 
Germania 1357 492 
Spania 149 315 
Franţa 448 274 
Belgia 220 253 
Austria 378 173 
Grecia 501 136 
Suedia 14 38 
Republica Cehă 163 30 
Total 6657 3293 
Sursă: Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Biroul de Relaţii Publice; August 
2002 
 
 

După aderare 

Întrebarea cheie este: care va fi tendinţa fluxului de emigranţi bulgari şi 
români după aderarea celor două ţări şi după ce toate restricţiile de 
călătorie vor dispărea? Sondajele de opinie sugerează un potenţial 
emigraţionist înalt. Se aşteaptă ca aproximativ 3% dintre cetăţenii ECE să 
emigreze în cele 15 ţări UE, în special în Germania. Totuşi, este probabil ca 
jumătate dintre ei să se reîntoarcă acasă după o perioadă de timp. Chiar 
dacă este vorba de un număr mare de persoane, se consideră că această 
presiune va putea fi ţinută sub control. 

Modele emigraţionale arată că variabile cheie în fluxurile de emigranţi sunt 
diferenţele de venit dintre ţara de origine şi ţara de destinaţie şi 
proximitatea geografică. România şi Bulgaria sunt cele mai sărace ţări 
candidate din ECE. Prin urmare presiunea emigraţionistă va fi mai puternică 
în aceste două ţări decât media din ECE. Un factor atenuant este distanţa 
geografică faţă de ţările bogate din UE, niciuna din candidate neavând 
graniţe comune cu vreunul din statele bogate ale Uniunii. De asemenea, în 
România chiar şi după ridicarea vizelor procentul persoanelor care 
plănuiau să lucreze în UE a rămas constant la 16-17% dintre adulţi. Dintre 
aceştia, doar 5% au făcut de fapt paşi concreţi în această privinţă − ceea 
ce reprezintă rata migraţiei forţei de muncă după 19904. O caracteristică 
specific românească este legătura culturală cu ţările latine din UE, fapt ce 
ar putea impulsiona emigraţia din România către acestea.  
 

 
 
                                                                          
4 Early Warning Report, Raport Anual de Prevenire a Crizelor, Societatea 
Academică din România, 2003, http://www.sar.org.ro  
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Problema „brain drain” 

Una din îngrijorările opiniei publice din România şi Bulgaria este teama că 
aderarea la UE şi liberalizarea mişcării pe piaţa muncii în Uniune vor duce la 
un exod al elitelor înalt calificate. Pierderea „inteligenţelor” este 
considerată de regulă un impediment în dezvoltarea viitoare a acestor ţări, 
însă datele disponibile până acum nu sunt concludente în acest caz. 
Confirmând parţial scenariul de brain drain, sondajele de opinie din 
Bulgaria arată că persoanele cu cea mai mare tendinţă de a emigra sunt 
tineri (18-29 de ani), mai bine educaţi decât media (liceu sau absolvenţi de 
facultate), dar necăsătoriţi şi şomeri. 

Există însă şi contraargumente. În primul rând, acest fenomen are loc deja, 
chiar şi fără ca cele două state să fie membre ale UE. Statisticile germane 
arată că emigranţii din ECE sunt relativ bine educaţi, având nivele de 
educaţie superioară egale atât cu nivelul din ţara de origine, cât şi cu cel 
al ţării gazdă. Aceste date sunt confirmate şi de alte ţări – Spania, de 
exemplu. Diferenţa este că actualele restricţii de pe piaţa muncii din UE îi 
forţează să accepte slujbe care sunt sub calificarea lor. 

În al doilea rând, atât România cât şi, în special, Bulgaria au un număr 
mare de persoane cu educaţie superioară. Rata participării în învăţământul 
superior este aproape de media europeană în România şi este una dintre 
cele mai înalte în Bulgaria (Fig. 4). Economiile celor două ţări nu reuşesc de 
fapt să utilizeze toţi aceşti oameni pe piaţa muncii, mulţi dintre ei fiind 
şomeri sau, mai frecvent, angajaţi sub calificarea lor. Chiar în condiţii de 
emigrare ridicată a acestor categorii, probabil atât România cât şi Bulgaria 
vor putea  face faţă.  

Fig. 4.  Procent de forţă de muncă absolventă de învăţământ superior (%)  

 % absolvenţi învăţământ superior/ forţă de muncă  
Austria 8,6 
Bulgaria 19,3 
Croaţia 13,8 
Cehia 10,7 
Grecia 22,9 
Ungaria 13,9 
Polonia 14,0 
România 12,4 
Slovacia 11,7 
Slovenia 14,1 

   Sursa: Banca Mondială 2000, 2001.  
 

În ultimul rând, plecarea elitelor nu are doar efecte negative. A le îngădui 
acestor oameni să emigreze poate fi benefic nu doar pentru carierele lor ci 
şi pentru economiile naţionale care vor compensa costurile şcolarizării 
emigranţilor prin banii pe care aceştia îi vor trimite înapoi acasă. Aceste 
intrări de fonduri sunt deja o sursă importantă de finanţare a actualului 
deficit de cont curent în România (mai importante decât investiţiile străine 
directe) – Fig. 5. Datele similare pentru Bulgaria indică pentru 1998 intrări de 
230 milioane de dolari, reprezentând 3.8% din importuri. Aceste cifre, deşi 

"Creierele" pot 
emigra uşor şi 
acum, şi nu 
neapărat în UE. 
Extinderea Uniunii 
poate să creeze 
condiţiile ca ei să 
rămână acasă Formatted: Font: Century

Gothic, 11 pt, Bold, French
(France)
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destul de mari, sunt probabil subestimate deoarece problemele pe care le 
avea sistemul bancar bulgăresc la vremea respectivă i-au încurajat pe 
bulgari să se bazeze pe transferuri de bani lichizi care au rămas 
neînregistrate. Estimările pentru anul 2002 ale Băncii Naţionale a României 
indică o sumă de aproximativ 2 miliarde USD reprezentând sume trimise 
doar în acel an în ţară de către emigranţi. 
 

Fig. 5. Sume de bani trimise de persoane fizice, volum şi relevanţă, în 
economia românească, 20005  

Total, 
mil. USD 

Procentaj 
din PIB 

Procentaj din 
exporturi 

Procentaj 
din 
importuri 

Procentaj din 
fluxul de investiţii 
străine 

Procentaj din 
rezervele 
valutare* 

1074 3,37% 10,36% 8,91% 100,8% 44,3% 
*rezervele de aur nu au fost incluse  
 

Ţări de tranzit 
 

Cea mai provocatoare consecinţă a expansiunii UE pentru România şi 
Bulgaria va fi noul lor statut de paznici ai Uniunii. Odată ce cele 10 ţări din 
ECE vor adera formal la UE în mai 2004, România va deveni vecin al Uniunii. 
Se aşteaptă ca România să controleze valurile de emigranţi ilegali care 
încearcă să intre în spaţiul comunitar. România este la intersecţia a două 
mari rute de trafic: una vine din Rusia prin Moldova şi Ucraina şi din 
România spre UE; cealaltă este ruta sudică, din Turcia, prin Bulgaria şi din 
România spre UE. Un eşec al acestei responsabilităţi va avea consecinţe 
grave pentru România. Costurile directe pot fi foarte mari  şi şansele pentru 
aderare diminuate. Noua abordare europeană, propusă de preşedinţia 
italiană a Uniunii, este de a expulza emigranţii ilegali sau azilanţii respinşi în 
ţara de origine sau în ultima ţară sigură prin care au trecut în drum spre UE. 
După mai 2004, aceasta va fi România. 

Responsabilitatea va fi chiar mai mare după aderarea României şi 
liberalizarea circulaţiei persoanelor. Uniunea şi-a luat măsuri de precauţie 
prin solicitarea unei perioade de tranziţie de 5 ani pentru libera circulaţie a 
persoanelor. Guvernul român a investit mult în întărirea graniţei de est. Au 
fost cumpărate noi echipamente de supraveghere. România a introdus sau 
va introduce obligativitatea vizelor pentru Turcia şi Iugoslavia. În momentul 
aderării, moldovenii, cu care România are legături istorice speciale, vor 
avea nevoie şi ei de vize pentru a intra în România. 

Oficiul Naţional pentru Refugiaţi a trecut printr-un proces de consolidare 
instituţională. Fig. 6 arată că aceste măsuri au avut rezultate, numărul 
străinilor cărora li s-a refuzat intrarea în România este în creştere. Totuşi, 
capacitatea poliţiei de frontieră şi problema corupţiei endemice nu au fost 
încă rezolvate. Provocarea este similară pentru Bulgaria. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          
5 Dăianu et al, Losers and winners in the process of EU integration. A look at 
Romania; Working paper no 27-2001; CEROPE 
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Fig. 6. Cetăţeni străini cărora nu li s-a permis intrarea 
 
Topul primelor 10 ţări  
(1 ian. – 31 mai) 

2001 2002 

R. Moldova 16,308 16,514 
Ungaria 6,534 8,576 
Ucraina 2,577 2,532 
Bulgaria 685 2,131 
Turcia 592 1,204 
Iugoslavia 296 643 
Germania 98 262 
Italia 106 198 
Bosnia-Herţegovina 25 178 
Federaţia Rusă 110 100 
Total 27,331 32,338 
Sursă: Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Biroul de Relaţii Publice; August 2002 
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CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 
Dacă analizăm România şi Bulgaria din perspectivă mai lungă, ambele 
state şi-au depăşit condiţia în această tranziţie. Moştenirea comunistă a fost 
cea mai grea în aceste două ţări; ieşirea României din comunism, haotică şi 
violentă, a fost un început nepromiţător pentru dezvoltarea democraţiei. 
Dar democraţia a prins totuşi în România, datorită şi unei societăţi civile 
active, presei şi de ONG-urilor care militează pentru o cultură a 
transparenţei. Recenta demisie a unor miniştri importanţi, acuzaţi de 
corupţie doar de către societatea civilă din România, arată că aceasta 
reuşeşte să aibă un oarecare control asupra puterii şi România poate să îşi 
rezolve singură problemele.  

Necazul României sub guvernul Năstase, spre deosebire de Bulgaria, constă 
în faptul că principala presiune pentru schimbare este în continuare cea 
externă. La noi, agenţii schimbării continuă să fie Banca Mondială, FMI şi 
Comisia Europeană. Aşa cum se arată în capitolele din acest raport care 
analizează reforma în justiţie şi administraţie, nu există încă suficientă 
hotărâre pentru a ataca decisiv aceste sectoare unde şi condiţionalităţile 
externe sunt mai greu de monitorizat. Mai multă hotărîre pare a exista în ce 
priveşte politicile macroeconomice, unde Ministerul Finanţelor se comportă  
uneori ca un actor activ pentru schimbare. Din păcate, aşa cum s-a văzut 
în cazul reformei fiscale, în cadrul PSD lipseşte voinţa pentru a susţine 
politicile bune ale acestui minister. 

Anul viitor este deosebit de important, pentru că este ultimul pentru 
negocierile cu UE şi în acelaşi timp unul electoral pe plan intern. Partidul 
aflat la putere trebuie să asigure mai mult sprijin pentru noua echipă care 
va negocia aderarea, indiferent de calendarul alegerilor de acasă. De 
altfel, aderarea va trebui să fie ţinta principală a anului care vine. Asta 
înseamnă că după apariţia  raportului de ţară al Comisiei ar mai putea fi 
necesare ajustări în componenţa guvernului, în special în sectoarele unde 
se vor constata întârzieri. 

RECOMANDĂRI PENTRU GUVERNUL ROMÂN 

 Curăţenia trebuia făcută înainte de a se ajunge la criză. Prelungirea 
scandalurilor Puwak şi Beuran a afectat nu doar guvernul, ci şi imaginea 
externă a României şi aderarea europeană. Secretarul General al 
Guvernului a fost de-al lungul vremii de mai multe ori în atenţia presei, şi 
nu doar a presei din România. Aceste demisii vin cam târziu, după ce 
răul a fost făcut. SAR a recomandat o restructurare în vara lui 2002, 
atunci ar fi fost momentul debarasării de anumite persoane 
controversate, înainte ca acestea să devină ţinte publice şi obiectul 
solidarităţii de guvern şi partid. Costul politic plătit de şeful Guvernului 
este mult mai mare acum, decât ar fi fost în urmă cu un an sau la 
restructurarea din vară.  

 Miniştrii care conduc sectoare unde raportul de ţară al Comisiei va 
constata întârzieri ar trebui să demisioneze, fiind înlocuiţi cu oameni 
credibili care pot promova schimbări rapide. JUSTIŢIA este un domeniu în 
care întârzierea e considerabilă iar voinţa de a democratiza sistemul 
rămâne insuficientă. O schimbare este mai mult decât necesară. Dar 
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chiar un posibil succesor are nevoie de mult mai mult sprijin politic 
pentru a putea schimba ceva. Rezistenţa împotriva reformei în justiţie se 
manifestă şi în Parlament, iar PSD trebuie să îşi demonstreze voinţa de a 
susţine aceste reforme la ambele nivele, executiv şi legislativ. 

 Noul ministru al Integrării Europene trebuie să se bucure de o autoritate 
sporită, inclusiv asupra altor sectoare. Coeziunea politicilor publice se 
poate realiza dacă Ministerului Integrării Europene preia coordonarea. 

JUSTIŢIE 

 Proiectul de lege pentru organizarea Consiliului Superior al Magistraturii 
trebuie făcut public şi discutat cu donatorii internaţionali şi cu societatea 
civilă. Alegerile pentru membrii Consiliului trebuie democratizate. 

 Renunţarea la toate recursurile în anulare aflate pe rol împotriva 
cazurilor de restituire a proprietăţii şi retragerea din cazurile similare 
aflate la curtea din Strasbourg. E mai bună o retragere elegantă decât 
pierderea acestor procese de către statul român, aşa cum s-a întâmplat 
până acum. Spiritul noii Constituţii abia adoptate trebuie pus în practică 
iar proprietatea trebuie restituită proprietarilor. 

 Renunţarea la recursurile în anulare în procesele penale. Autoritatea 
Curţii Supreme de Justiţie trebuie restabilită înlăturînd pricipala cale prin 
care a fost sabotată, altfel reforma constituţională nu va fi de folos.  

MINISTERELE AFACERILOR EXTERNE ŞI AFACERILOR INTERNE 

 Trebuie să fie pregătite pentru primele alegeri cu peste un million de 
români în afara graniţelor, poate chiar două milioane. Trebuie 
îmbunătăţită comunicarea cu comunităţile de emigranţi. 

 Procesul de întărire a graniţelor trebuie să continue, iar succesele 
trebuie promovate mai cu îndrăzneală şi profesionalism către presa 
internă şi internaţională. 

CĂTRE DONATORII  INTERNAŢIONALI 
 Aşa cum recentele demisii ale celor trei miniştri au arătat, opinia publică 

este importantă pentru a obţine schimbarea reală. Toate angajamentele 
luate de guvernul român trebuie făcute publice, inclusive termenele 
limită asumate, analizele şi recomandările produse cu asistenţă străină. 
Doar astfel vor creşte responsabilitatea şi eficienţa guvernului, iar opinia 
publică va prelua sarcina monitorizării. 

CĂTRE COMISIA EUROPEANĂ 
 Cu cât mai repede va primi România statutul de economie de piaţă, cu 

atât va fi mai bine. În acelaşi timp, controlul asupra cheltuirii fondurilor 
europene în România trebuie întărit. Trebuie cerută ferm curăţarea 
economiei româneşti de antreprenorii care prosperă numai prin 
capturarea statului. Multinaţionalele trebuie antrenate ca aliaţi în acest 
proces, pentru că în prezent se lasă prea des atrase în alianţe necurate 
pentru a penetra piaţa românească. 
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