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Bucureşti, 7 septembrie 2006 
 
Din partea: 
 
Academia de Advocacy 
Agenţia de Monitorizare a Presei "Academia Caţavencu" 
Alianţa Civică 
APADOR-CH 
Asociaţia Pro Democraţia 
Asociatia pentru Protejarea şi Promovarea Libertăţii de Exprimare 
Centrul pentru Jurnalism Independent 
Freedom House, Romania 
Grupul pentru Dialog Social (GDS) 
Romania Think Tank (RTT) 
Societatea Academică din România (SAR) 
Societatea Timişoara 
 
 

APEL 
 
Coaliţia pentru o Guvernare Curată (continuatoare a Coaliţiei pentru un Parlament Curat 
iniţiată în 2004) urmăreşte cu îngrijorare modul lent în care avansează construirea instituţiilor 
pentru combaterea corupţiei în România, deşi, verbal, această temă este declarată prioritară 
de absolut toate forţele politice, ca şi de partenerii externi ai României. 

Chiar zilele acestea se discută în Comisia Juridică, de Disciplină şi Imunităţi a Camerei 
Deputaţilor proiectul guvernului de înfiinţare a Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI) – acea 
instituţie ce urmează să verifice declaraţiile de avere şi interese ale demnitarilor şi 
funcţionarilor publici. Constatăm că se manifestă în rândul parlamentarilor acestei Comisii o 
rezistenţă puternică faţă de ideea unei ANI independente şi înzestrate cu mijloace eficiente 
de a controla dacă un demnitar a minţit sau nu în declaraţii. 

Concret, atât opoziţia cât şi doi dintre partenerii din coaliţia de guvernare (UDMR şi PC, care, 
prin prezenţa lor în guvern, îşi dăduseră anterior acordul cu proiectul ANI) doresc 
următoarele schimbări de fond: 

• Regimul incompatibilităţilor să fie scos din sfera atribuţiilor ANI. 

• ANI să nu mai aibă ca obiect de studiu "averea" personală a demnitarilor, ci doar 
"declaraţia de avere", adică să nu mai poată compara ce s-a declarat cu realitatea, ci să 
verifice doar declaraţia în sine – practic, să verifice o foaie de hârtie. Este evident că 
această formulare ambiguă deschide calea spre trimiterea ANI în ridicol şi irelevanţă: 
dacă propunerea se adoptă, Agenţia va putea verifica probabil doar corectitudinea 
gramaticală a completării declaraţiei. 

• Mai mult, ANI să nu mai "controleze", ci doar să "monitorizeze" în chestiunea declarării 
averilor, termeni care, la propunerea UDMR, s-au substituit chiar în titlul legii. Astfel ea nu 
va mai avea instrumente proprii de a verifica diverse situaţii unde apar discrepanţe între 
declaraţii şi averea afişată, ci va trimite totul sub formă de sesizare către justiţie. Cu alte 
cuvinte, se revine exact la mecanismul existent în ultimii ani, care nu a funcţionat deloc, 
după cum s-a văzut. Sesizarea justiţiei se poate face şi acum (supraîncărcând-o cu 
sarcini de care nu are capacitatea practică să se achite) în cazul în care petentul produce 
temeiuri suficiente pentru demararea unei asemenea acţiuni. Dar asemenea temeiuri nu 
se pot produce decât printr-o investigaţie administrativă, pe care acum nu o pot face nici 
presa, nici cetăţenii de rând, deci apare aici un cerc vicios. ANI era destinată tocmai să 
rupă acest cerc vicios, preluând sarcina administrativă, dar constatăm că acesta este 
exact lucrul care nu se doreşte. 
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• ANI să nu mai poată verifica nici o avere dobândită anterior datei adoptării legii şi să nu 
se mai raporta la nici una din declaraţiile de avere depuse de demnitari în ultimii zece ani 
(confidenţiale până în 2003, publice după aceea), chiar aşa imperfecte cum au fost – 
propunere PSD. Cu alte cuvinte, legea să ofere o amnistie totală în privinţa corupţiei de 
până acum, ceasul să se pună pe "0" la momentul septembrie-octombrie 2006, iar 
mecanismele ANI, chiar aşa slăbite de amendamentele menţionate mai sus, să 
funcţioneze practic doar pentru cei nou-veniţi.  

Alături de transformarea, prin aceste propuneri, a ANI într-o instituţie ridicolă şi decorativă, 
aceeaşi majoritate ad-hoc ce se manifestă în Comisiile Juridice ale Parlamentului a reluat 
ofensiva începută în primăvară pentru schimbarea procedurii de numire a procurorilor-şefi, 
prin trecerea acestei atribuţii dinspre Ministerul Justiţiei către CSM. Teoretic se poate discuta 
pe această temă, ambele modele regăsindu-se azi în Europa. Însă având în vedere situaţia 
de fapt din România şi problemele cunoscute ale CSM, Comisia Europeană a considerat în 
raportul său că o asemenea mişcare ar constitui "o diluare a principiului responsabilităţii" 
procurorilor şi "o reducere a capacităţii operaţionale" a instituţiilor de respective. Mai concret, 
o ameninţare de a bloca exact acele instituţii – puţine, precum DNA – care dau semne că 
încep să facă progrese în lupta anti-corupţie.  

Organizaţiile semnatare invită întreaga presă şi opinie publică din România să urmărească 
dezbaterile parlamentare pe tema controlului averilor şi luptei anti-corupţie. În plus, aşa cum 
se întâmplă în toate ţările democratice, invită cetăţenii preocupaţi de subiect să-şi contacteze 
deputaţii şi senatorii (în special cei din circumscripţiile CJ, CV, DB, GJ, GL, MH, NT, OT, SB, 
SV, VN şi Buc prezenţi în Comisie, vezi mai jos) pentru a-şi exprima acordul sau dezacordul 
pentru modul cum opiniile lor sunt reprezentate în Parlament pe tema crucială a luptei anti-
corupţie. 

Facem un apel către următorii membri ai Comisiei Juridice a Camerei, care, fie din 
convingere personală, fie din loialitate de partid, susţin amendamente de natură să facă din 
ANI o instituţie ineficientă, pentru ca ei să-şi reconsidere poziţia, în interesul luptei anti-
corupţie în România. Cu precădere apelul nostru este îndreptat către domnii Eugen 
Nicolicea (PSD), Marton Arpad (UDMR) şi Bogdan Ciucă (PC), care s-au constituit în lideri 
de opinie de facto în numele partidelor lor pe tema blocării controlului averilor demnitarilor.  

Andon Sergiu PC, Dâmboviţa Preşedinte comisie 

Iordache Florin PSD, Olt Vicepreşedinte comisie 

Băeşu George PSD, Vrancea Secretar 

Jipa Florina Ruxandra PRM, Sibiu Secretar 

Marton Arpad-Francisc UDMR, Covasna Ne-membru al comisiei, dar 
susţinător al amendamentelor 

Máté András-Levente UDMR, Cluj  

Adomnicăi Mirela Elena PSD, Suceava  

Bobeanu Răzvan-Petrică PSD, Neamţ  

Nicolicea Eugen PSD, Mehedinţi  

Dumitrescu Cristian Sorin PSD, Vrancea  

Ponta Victor-Viorel PSD, Gorj  

Bolcaş Lucian Augustin PRM, Bucureşti  

Călian Petru PC, Cluj  

Ciucă Liviu Bogdan PC, Galaţi  

Dumitrescu Liana Asociaţia Macedonenilor, Buc.  

Grosaru Mircea Asociaţia Italienilor, Suceava  

 


