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Introducere 

 

Această lucrare reprezintă o încercare de evalua relația dintre România și Uniunea Europeană în 

domeniul îngust al politicilor anticorupție, începând cu momentul începerii negocierilor de 

aderare până astăzi. Întrebarea noastră de cercetare a fost simplă: 

Care au fost factorii care au făcut ca anumite condiții stabilite de Uniunea Europeană în acest 

domeniu să fie acceptate de către România și care au fost factorii care au împiedicat acest lucru? 

La nivel academic, lucrarea1 este o aplicare a teoriei europenizării la cazul particular al României, 

în câmpul politicilor anticorupție. Luând în considerare mai ales experiența valului de extindere 

din 2004, Schimmelfennig şi Sedelmeier (2005) au dezvoltat un model privind modul / gradul de 

acceptare al acestor condiții UE de către statele candidate. Am adaptat acest model general la 

cazul politicilor anti-corupție din România în toată perioada 1999 – 2010 și am ajuns la patru 

ipoteze. Astfel, acceptarea condiționărilor depinde de următorii patru factori:  

1) Gradul de determinism al condiției 

2) Recompensa și amenințarea asociată condiționării 

3) Costurile (financiare, politice, de putere) suferite de actorii domestici ca urmare a aplicării 

condițiilor  

4) Schimbarea echilibrului politic intern.  

Pentru a testa aceste ipoteze am ales 29 de condiţii ridicate de Comisia Europeană (CE) în 

rapoartele regulate privind progresele României şi am urmărit modul în care acestea au fost (sau 

nu) îndeplinite. Această abordare cantitativă a fost completată cu o analiză calitativă a 

rapoartelor Comisiei, a surselor media şi a rapoartelor independente.  

 

Cadrul teoretic al condiţionalităţilor UE 

Cu 20 de ani în urmă, Europa Centrală şi de Est (ECE) făcea parte din lumea comunistă. De atunci, 

a avut loc o transformare impresionantă în regiune prin trecerea la economia de piaţă şi la 

democraţia liberală. Majoritatea statelor din Europa Centrală şi de Est sunt acum membre ale 

Uniunii Europene. Literatura de specialitate analizează „Europenizarea” acestui spaţiu. Acest 

concept este controversat deoarece pare să implice mai mult decât un proces de adaptare a 

ţărilor din ECE la criteriile necesare pentru a deveni membre UE. Pentru a-i da o mai mare 

claritate, anumiţi autori au sugerat conceptul de „UE-izare” pentru a descrie transformările 

provocate de cerinţele UE în cadrul procesului de aderare (Grabbe, 2006).  

                                                      

1
 Prezenta cercetare reprezintă o completare și aducere la zi a lucrării ”The functioning of EU conditionalities for 

anticorruption policies in Romania”, Cristian Ghinea, 2008, London School of Economics, nepublicată. 
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O dată cu intrarea statelor din Europa Centrală şi de Est în orbita UE, a apărut o relație atipică 

între cele două părți, deoarece aceste ţări doreau să intre în Uniune mai mult decât aceasta 

dorea să le accepte. Această situaţie a creat un dezechilibru între cei doi parteneri – supranumită 

„putere asimetrică” (Grabbe, 2006) sau „interdependenţă asimetrică” (Dimitrova, 2004). UE s-a 

aflat astfel în poziţia de a pune condiții și a face selecția acestor țări, putând acorda recompense 

în funcţie de progresele realizate de fiecare candidat în parte. 

În afară acestei premize acceptată în mod unanim, calea concretă prin care UE a influenţat este 

dezbătută larg în literatura de specialitate. Schimmelfennig şi Sedelmeier au distins între cele 

două mecanisme prin care ţările din Europa Centrală şi de Est au adoptat regulile UE: procesul 

condus de UE şi procesul condus de actorii domestici. În cel de-al doilea caz, ţara candidată preia 

iniţiativa, în timp ce în primul caz o acţiune specifică a UE determină un stat să acţioneze 

(Schimmelfennig şi Sedelmeier; 2005). Aceştia fac şi o distincţie separată între două modele 

teoretice:  

Modelul axat pe stimulentele externe 

Conform acestui model, UE şi statul candidat sunt actori raţionali care sunt implicaţi într-

un proces de negociere în care UE stabileşte condiţiile, iar candidatul trebuie să 

îndeplinească aceste condiţii pentru a primi recompensa (asistenţă şi legături 

instituţionale). Acest model se centrează pe condiţionalităţi.  

Modelul axat pe învăţare socială  

Conform acestei perspective, statul candidat este convins să adopte regulile UE pentru că 

le consideră legitime şi nu pentru că se aşteaptă la o serie de recompense.  

După testarea acestor modele pe diverse ţări şi pe diverse politici, Schimmelfennig şi Sedelmeier 

au concluzionat că primul model (cel bazat pe stimulentele externe) are cea mai mare putere 

explicativă pentru adoptarea regulilor UE în statele din Europa Centrală şi de Est. Cu alte cuvinte, 

aceste țări au adoptat reforme mai ales pentru că UE le-a cerut aceste reforme și pentru că 

așteptau recompense din partea Uniunii (aderarea fiind cea mai mare recompensă).  

Chiar dacă modelul bazat pe învăţare ar putea explica anumite aspecte ale reformelor, totuși el 

nu poate explica dimensiunea și viteza reformelor adoptate de Estul Europei.  

Anumiţi autori contestă această perspectivă centrată pe condiţionalităţi. Hughes şi al. (2004) se 

referă chiar la „mitul condiţionalităţii”, un fetiș al studiilor academice din domeniul europenizării. 

Studiind politicile de regionalizare, ei observă că statele din Est s-au regionalizat mai puțin și mai 

superficial decât ar lăsa să se înțeleagă modelul axat pe stimulente externe. Cu alte cuvinte, 

simpla existenţă a condiţionalităţilor UE şi simplul fapt că statele candidate din Europa Centrală şi 

de Est sunt admise în UE nu sunt suficiente pentru a valida „puterea transformativă” a UE 

(Grabbe, 2006). 

Această lucrare discută cele două perspective teoretice prin aplicarea lor la cazul particular al 

politicilor anti-corupție din România. A avut UE un rol transformativ în domeniu? A fost condusă 

această transformare mai ales de presiunea externă a UE sau prin adoptarea de către elita 
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românească a unor modele considerate superioare? Dacă presiunea externă a fost cea care a 

contat, care sunt zonele în care aceasta a fost mai eficientă și de ce? Vom încerca să răspundem 

acestor întrebări în partea finală, de concluzii, a acestei lucrări.  

 

Relevanţa acestui studiu de caz pentru condiţionalităţile UE  

Dezvoltând modelul lor teoretic Schimmelfennig et al (2005) fac și o discuție despre alegerea 

studiilor de caz. Ei arată că „impactul condiţionalităţii politice va fi mai mai uşor de observat în 

cazul conflictelor importante (dintre starea de fapt și cererile UE – n.a.), în comparaţie cu 

situaţiile în care adoptarea regulii necesită numai o adaptare de ordin tehnic. [...] În plus, în 

aceste cazuri, este mai uşor să distingi impactul UE de schimbarea endogenă, adică schimbarea 

care ar putea avea loc în absenţa condiţionalităţii UE” (Schimmelfennig et al., 2005: 34). Ei 

denumesc acest tip de situaţie un caz problematic.  

Era corupția din România un caz problematic în 1999, la începerea negocierilor? Adică exista o 

distanță între starea de fapt din România și așteptările UE? În mod evident, da. În ediţia sa din 

1999, Indicele de Percepţie a Corupţiei realizat de Transparency International, a plasat România 

pe ultima poziţie între statele care au început negocierile cu UE (CPI, 1999). Trecând dincolo de 

simpla percepție a corupției, și alte clasamente plasau România pe locuri la fel de defavorabile. 

Un sondaj al Băncii Mondale din 2002 (BEEPS Interactive Dataset) măsura procentul de venituri 

anuale cheltuite de companii în plăţi neoficiale făcute decidenților. România avea cel mai mare 

procent dintre toate statele candidate din ECE (raport EUMAP, 2002). Sondajul în rândul 

experţilor realizat de Freedom House în  2000 şi 2001 plasa România în a doua poziţie dinspre 

coada clasamentului (după Bulgaria) între statele candidate. Situaţia celor două ţări s-a inversat 

în 2002, iar România a coborât pe ultima poziţie (raportul Nations in Transit; 2008). În concluzie, 

la începutul procesului de negociere, România se afla într-o poziţie sensibilă, fiind nevoită să 

realizeze progrese semnificative. În această situaţie, efectul condiţionalităţilor UE ar trebui să fie 

clar vizibil la sfârşitul acestui proces. 

În plus, studiul nostru de caz este relevant deoarece devoalează o altă realitate contradictorie, de 

data aceasta în interiorul UE. În ciuda faptului că UE a plasat corupţia pe agenda de negocieri, 

Uniunii i-a lipsit un acquis semnificativ în acest domeniu. În concluzie, avem o ţară coruptă, o 

agendă europeană ambiţioasă în problema corupţiei şi un model european slab în acest domeniu. 

Este greu deci de găsit un caz mai problematic pentru testarea procesului de EU-izare.  
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Scurt traseu istoric: Aderarea României şi condiţionalităţile anticorupţie  

Prima evaluare oficială a dorinței României de a se alătura Uniunii Europene a fost făcută în iulie 

1997, iar rezultatele erau contradictorii. Înainte de aderarea la Uniune, România trebuia să facă 

progrese considerabile. Raportul de 114 pagini vorbea foarte puţin despre corupţie (CE, 1997). În 

ciuda evaluărilor pesimiste, CE a recomandat în 1999 începerea negocierilor cu România şi 

Bulgaria. Literatura de specialitate concordă asupra faptului că începerea negocierilor cu cele 

două ţări a fost mai degrabă o decizie politică luată din motive geo-strategice. Conflictul din 

Kosovo şi operaţiunile militare conduse de NATO împotriva Serbiei afectaseră situaţia în regiune. 

UE a considerat că România şi Bulgaria meritau să fie recompensate pentru susţinerea 

Occidentului şi pentru pierderile de ordin economic cauzate de război (Avery, 2004; Grabbe, 

2006; Haughton, 2007, Schimmelfennig şi Sedelmeier, 2005). Raportul CE din octombrie 1999 

menţionează că fenomenul corupţiei era larg răspândit în România și că nu exista suficientă 

voință pentru a-l combate. Un subcapitol special era dedicat corupţiei în cadrul secţiunii politice a 

raportului, arătând că problema era considerată secundară la acel moment. CE semnala câteva 

probleme generale, dar oferea recomandări limitate.   

Întoarcerea la putere a lui Ion Iliescu în anul 2000 nu a dus la schimbarea cursului pro-occidental 

al țării. Noul premier Adrian Năstase era nerăbdător să-şi demonstreze înclinaţiile pro-

occidentale. Susţinerea publică a integrării europene era copleşitoare, iar acest lucru a creat atât 

o presiune cât şi un stimulent pentru guvernul Năstase pentru a finaliza negocierile. Integrarea 

europeană a devenit principala chestiune de pe agenda publică. În condiţiile în care opoziţia era 

fărâmiţată între extremiştii de dreapta şi de partidele democratice mici, guvernul a putut să-şi 

urmeze agenda. Deşi a fost capabil să închidă numeroase capitole de negociere, două domenii 

dificile au rămas în urmă: agricultura şi justiţia şi afacerile interne (JAI). Anticorupţia era încă o 

problemă de natură politică dar era strâns legată de reforma justiţiei din cadrul JAI. România 

respecta din punct de vedere formal criteriile politice, dar rapoartele CE au devenit din ce în ce 

mai critice cu privire la situaţia corupţiei. Raportul CE din 2001 asupra României avertiza asupra 

nivelului ridicat al corupției şi asupra lipsei de măsuri pentru a o combate. Guvernul a răspuns 

adoptând o serie de măsuri legale. Acestea nu au reuşit să convingă CE care a devenit chiar mai 

critică în raportul din 2002 (CE 2002). În 2003, CE a făcut un alt pas, semnalând lipsa de cazuri de 

înaltă corupţie care erau investigate. Între timp, guvernul a creat o instituţie specială pentru a se 

ocupa de corupţia la nivel înalt – Parchetul National Anti-corupție, dar rezultatele au rămas 

limitate. Atunci a apărut un pattern în relația România – UE pe acest subiect, care a rămas valabil 

într-o oarecare măsură până azi: guvernul român trecea legi şi crea instituţii, iar CE cerea 

rezultate reale.  

Deoarece corupţia devenise o chestiune jenantă pentru guvern, acesta a adoptat în procedură de 

urgenţă un pachet important de legi privind reforma în sistemul judiciar şi în corupţie. Au fost 

adoptate noi legi privind transparența averilor demnitarilor, conflictele de interese şi finanţarea 

partidelor, dar noile măsuri au fost considerate a fi slabe de către experţii independenţi şi de cei 

ai Comisiei Europene deoarece ofereau multe portiţe legislative (raportul CE 2003). De 
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asemenea, CE a atras atenţia asupra faptului că „prevederile anticorupţie nu sunt aplicate 

complet şi în mod coerent” (CE 2003: 21).  

Atunci a apărut un al doilea pattern care, la fel, a rămas oarecum valabil până astăzi: CE solicită 

într-o primă instanță anumite schimbări legislative și mecanisme instituționale, constată aplicarea 

deficitară și revine cu noi condiții privind aplicarea legilor și eficiența instituțiilor. Raportul CE din 

2004 a rămas foarte critic şi a cerut progrese reale. Negocierile de aderare cu Bulgaria şi România 

au fost finalizate în decembrie 2004, iar tratatul de aderare a fost semnat în aprilie 2005 cu dată 

de aderare stabilită pentru 1 ianuarie 2007. Pentru a asigura continuarea reformelor necesare, un 

nou mecanism a fost creat, prin care CE a continuat să monitorizeze cele două state. În cel mai 

rău caz, aderarea putea fi amânată cu un an.  

Alegerile din 2004 au adus la putere un nou Președinte și un nou guvern care marșaseră masiv pe 

problema corupției în campania electorală. Monica Macovei, cunoscută anterior la Comisie ca 

expert independent anticorupție, a fost desemnată ministru al Justiţiei. A devenit o figură 

controversată pe plan intern şi un simbol al eforturilor anticorupţie în viziunea mass-mediei 

internaţionale. Evaluările Comisiei s-au îmbunătățit și eforturile noului ministru au fost 

recunoscute: „s-a înregistrat o accentuare a voinţei politice de a combate corupţia şi s-au făcut 

paşi care ar putea avea un impact pozitiv dacă sunt implementaţi în întregime” (CE 2005: 13).  

Înainte de 2007, Comisia Europeană nu a recomandat o amânare a aderării, dar a creat un nou 

mecanism post-aderare pentru România şi Bulgaria, aşa-numitul „mecanism pentru cooperare şi 

verificare”. Acest mecanism era menit să asigure că cele două ţări vor continua reformele după 

aderare. Dacă nu reuşeau acest lucru, Comisia menţinea opţiunea de a activa clauza de 

salvgardare. Existau două clauze pentru România: una pentru agricultură şi a doua pentru 

reforma judiciară şi anticorupţie. Odată activată clauza de salvgardare, statele membre nu erau 

obligate să recunoască deciziile judecătoreşti din România. Vom discuta mai târziu credibilitatea 

reală a acestei sancțiuni. Comisia Europeană a stabilit patru obiective de referinţă pentru a evalua 

progresele României în reforma judiciară, trei dintre acestea referindu-se la necesitatea de a 

continua eforturile anticorupţie (decizia CE, decembrie 2006). 

Cu această nouă condiţionalitate, România a primit mult-aşteptatul statut de membru la data de 

1 ianuarie 2007. Cu toate acestea, primul an în UE s-a dovedit a fi şi cel mai agitat din istoria sa 

recentă. La doar o lună de la aderare, noua majoritate din Parlament formată din liberali şi social-

democraţi a dus la adoptarea unei moţiuni împotriva Monicăi Macovei. În consecinţă, premierul 

Tăriceanu a eliminat-o din guvern pe Monica Macovei, cât şi  ceilalţi miniştri ai Partidului 

Democrat. Criza politică s-a adâncit şi mai mult în martie 2007, când Parlamentul a desemnat o 

comisie specială pentru a suspendarea Preşedintelui. Votul de suspendare din Parlament a fost 

ulterior infirmat prin referendum. În perioada 2007-2008. Parlamentul a încercat să limiteze 

puterea instituţiilor anticorupţie create prin condiţionalităţile UE. Deşi lăuda eforturile depuse de 

procurorii DNA, Comisia aducea critici celorlalte instituţii: în cele două rapoarte publicate în 2008, 

Comisia observa că niciun caz de înaltă corupţie nu a fost finalizat (rapoartele CE din februarie şi 
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iulie 2008). Sancțiunea atașată MCV nu a fost activată, dar monitorizarea a fost prelungită până 

cel puțin în 2010.  

 

De ce a depins acceptarea condițiilor? Ipotezele noastre 

1) Gradul de determinism al condiției 

În contextul teoriei adaptate de noi, determinismul unei condiții a UE depinde de 

 Cât de clară (măsurabilă) este condiția 

 Cât de formal este caracterul ei (face parte din acquis-ul comunitar sau este o cerință 

specială, dezvoltată pentru cazuri particulare) 

Condițiile UE au mai multe șanse de a fi aplicate atunci când UE în sine are un model clar, care 

poate fi exportat în statul cu care negociază. Grabbe (2006) afirmă că puterea de influență a UE a 

fost limitată acolo unde îi lipsea modele instituţionale proprii, Uniunea având un rol limitat în 

guvernarea statelor membre. Evident, acesta este cazul condițiilor legate de corupție.  

Atunci când a demarat negocierile cu statele ECE, Uniunii i-a lipsit un acquis comprehensiv în 

domeniul anticorupţiei. O evaluare realizată în 2002 concluziona că „politicile anticorupţie la 

nivelul Uniunii rămâne difuze şi neconstrângătoare” (raport EUMAP, 2002: 34). Acelaşi raport cita 

componentele acquis-ului din acel moment (2002), făcând diferenţa între:  

 Acquis anticorupţie propriu-zis (câteva convenţii UE asupra fraudei în cazul bugetului 

comunitar şi corupţia în rândul funcţionarilor UE) 

 Acquis anticorupţie soft (instrumente anticorupţie adoptate de Consiliul Europei şi OECD) 

 Prevederi conexe politicilor anticorupție (precum legi cu privire la achiziţii publice sau 

statutul funcţionarilor publici) (raport EUMAP, 2002: 35-37) 

Comisia Europeană se afla într-o situaţie complicată: pe de o parte, exista un consens asupra 

faptului că statele foste comuniste erau vulnerabile la corupţie, iar pe de altă parte, UE nu 

deţinea pârghii în acest domeniu. Astfel, Comisia se afla în poziţia de a cere statelor candidate să 

adopte reguli pe care nu le putea impune asupra statelor membre. De exemplu, Comisia a 

condiţionat statele ECE să ratifice convenţiile Consiliului Europei şi ale OECD menţionate mai sus 

ca „acquis soft”. În consecinţă, în 2002, erau mai multe state ECE decât state membre care 

ratificaseră aceste convenţii (EUMAP; 2002: 38-39). 

Mai apoi, în cadrul procesului de negociere cu statele ECE, Comisia a publicat în iunie 2005 o 

comunicare ce propunea principii comune de politici. Documentul menţiona obiectivul de a 

încuraja „politicile anticorupţie în statele în curs de aderare, candidate şi alte ţări terţe pe baza a 

10 principii generale” (Comunicarea CE, iunie 2005:20). Aceste 10 principii se referă la: 

credibilitatea instituţiilor anticorupţie, voinţa politică în a combate corupţia, coduri de etică şi 

standardele de integritate în administraţie, sistemul judiciar şi reguli transparente de finanţare a 

partidelor. Se poate observa că toate aceste elemente erau deja prezente sub formă de condiţii 
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în rapoarte CE înainte de 2005. Deşi aparent acest document adaugă noi elemente la acquis-ul 

din domeniu, de fapt acesta oferă câteva recomandări neconstrângătoare pentru statele membre 

şi formalizează anumite principii deja dezvoltate de Comisie în negocieri.  

Potrivit ipotezei noastre, șansele unei condiționalităţi de a fi aplicată crește atunci când e parte 

a unui model european (acquis) și când efectele așteptate sunt măsurabile.  

 

2) Recompensa și amenințarea asociată condiționării 

Potrivit lui Schimmelfennig şi Sedelmeier (2005), elementele care sunt luate în considerare de 

ţările candidate în evaluarea costurilor de adoptare sunt:  

 Mărimea şi viteza recompenselor: „probabilitatea adoptării regulilor creşte o dată cu 

mărimea şi viteza recompenselor”  

 Credibilitatea condiţionalităţii 

În cazul nostru, având în vedere parcursul aderării României prezentat în paginile anterioare, am 

considerat că probabilitatea ca anumite condiţii să fie acceptate creşte înainte de momente 

importante precum:  

 Decizia de a închide negocierile  

 Decizia de a nu amâna aderarea cu un an  

 Decizia de a activa clauza de salvgardare  

Se poate deci observa că primul moment a fost bazat în întregime pe logica recompensei 

(închiderea negocierilor şi obţinerea unei date de aderare), în timp ce următoarele două au fost 

bazate pe logica pedepsei (amânarea aderării şi activarea clauzei de salvgardare).  

A doua ipoteză este: 

Probabilitatea ca România să adopte condiţiile anticorupţie ale UE creşte înainte de 

momentele în care UE trebuia să ia o decizie cu privire la aderare şi să aplice mecanisme de 

supraveghere post-negocieri.  

 

3) Costurile (financiare, politice, de putere) suferite de actorii domestici ca urmare a aplicării 

condiționalităţilor 

Adaptând teoria lui Tsebelis (2002) la domeniul condiţionalităţilor UE, Schimmelfennig şi 

Sedelmeier presupun că „probabilitatea adoptării regulilor descreşte în funcţie de numărul de 

actori veto care suportă costuri de adoptare” (costuri de oportunitate, avere şi pierderea puterii) 

prin adoptare  (Schimmelfennig şi Sedelmeier, 2005: 17). 

Tsebelis defineşte actorii veto ca „actori individuali sau colectivi al căror acord este necesar 

pentru a schimba status-quo-ul” (Tsebelis, 2002:19). În cazul nostru, status-quo-ul este situaţia 

corupţiei exacerbate criticată în rapoartele Comisiei. În această situaţie, politicienii locali şi 
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decidenţii se bucură de o imunitate de facto faţă de investigaţii judiciare şi tind să stabilească 

bariere formale şi informale împotriva acestor investigații. Având în vedere că UE a încercat să 

schimbe această situaţie prin încurajarea unui sistem de răspundere şi prin capacităţi judiciare 

efective, vom considera că actorii veto sunt acei actori care au încercat să saboteze aceste 

eforturi.  

Explicând aceasta ipoteză, Schimmelfennig şi Sedelmeier menţionează posibilitatea ca anumiţi 

decidenţi politici să adopte regulile UE într-o formă care presupune costuri reduse, făcând ceea 

ce ei numesc „armonizarea Potemkin” (Schimmelfennig şi Sedelmeier, 2005:17).  

Astfel, ipoteza actorilor-veto susţine că:  

Probabilitatea ca România să adopte condiţiile anticorupţie ale UE se diminuează atunci când 

se pune în pericol imunitatea de care se bucurau anterior decidenţii politici români. În anumite 

cazuri, ei vor prefera să adopte condiţiile într-o formă care să reducă eficienţa noii legislaţii şi a 

noilor instituţii.  

 

4) Schimbarea echilibrului politic intern  

În negocierea condiţiilor anticorupţie, UE a găsit aliaţi mai buni în anumiţi actori sau instituţii din 

România. Grabbe (2006) a identificat de asemenea tendinţa aceasta şi a denumit-o efectul de 

„împuternicire a modernizatorilor”.  

Ipoteza noastră susţine că: 

Presiunea anticorupţie a UE a afectat echilibrul intern al României şi a avantajat actorii care se 

opuneau status-quo-ului. Probabilitatea adoptării condiţiilor UE a depins de poziţia acestor actori, 

condiţii care au mai multe şanse să fie adoptate atunci când reformiştii deţin poziţii de 

putere/influente. 

 

Metodologie 

Pentru a testa ipoteza, am ales 29 de condiţii prezente în rapoartele CE între 1998 şi 2010. 

Tabelul 1 reprezintă o analiză detaliată a acestor condiţii. Am evitat formulări generale de genul 

„sunt necesare mai multe progrese” deoarece nu pot constitui o condiţie concretă. Am urmărit 

fiecare condiţie din momentul în care a fost inclusă pentru prima oară în rapoartele CE şi am 

menţionat dacă a fost repetată în rapoartele ulterioare. Am trecut mai apoi la analiza 

rezultatelor, creând astfel o scală de trei rezultate posibile:  

 îndeplinit 

 parţial îndeplinit  

 neîndeplinit  

Pentru fiecare condiţionalitate am oferit în ultima coloană motivul care a stat la baza includerii în 

una dintre categoriile menţionate mai sus. În fiecare coloană am menţionat sursele folosite în 
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evaluarea rezultatelor, fie că este vorba de evaluările CE sau de cele ale experţilor independenţi. 

Rezultatul este legat natura condiţiei. În cazurile în care CE a cerut o anumită lege, am considerat 

condiţia îndeplinită dacă autorităţile române au adoptat legea într-o formă considerată potrivită 

în raport cu criteriul cerut. Acolo unde condiţia cerea efecte practice (precum investigarea 

corupţiei la înalt nivel), am măsurat gradul de îndeplinire prin analiza realităţilor concrete 

acoperite de condiţie. În anumite cazuri, o condiţie este direct legată de una anterioară. De 

exemplu, CE a ridicat necesitatea creării unei instituţii, iar anul următor CE a creat o nouă 

condiţie privind dotarea cu resurse umane şi financiare necesare pentru funcţionarea acesteia 

(cazul Agenției Naționale de Integritate - ANI). În acest caz, am luat în considerare două condiţii 

separate chiar dacă vizau aceeaşi problematică.  
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Tabel 1. Gradul de îndeplinire a criteriilor UE 

Nr. Condiționalitate Raportul în 
care este 

menționat 

Aplicare Comentarii 

1 Legea asupra Prevenirii şi Luptei împotriva Corupției  Nov. 1998 Mai 2000 - 
îndeplinit 

Sursă: raport CE 2000 

2 Definire clară a corupţiei în Codul Penal  Nov. 1998 Mai 2000 – 
parţial 
îndeplinit  

 

 

 

Definiţia a fost inclusă în legea din 2000. Am considerat că aceasta 
condiţionalitate a fost parţial îndeplinită deoarece Codul Penal a 
rămas neschimbat, creând astfel posibilitatea ca persoanele 
urmărite să se folosească de discrepanţele între prevederile 
generale din Codul Penal şi de legea privind corupţia.  

Sursă: raport CE 2000; raport CE iulie 2010 

2010 – 
îndeplinit 
(noul Cod 
Penal) 

3 Soluţionarea suprapunerii competenţelor 
instituţionale şi crearea unui birou special 
independent pentru anchetarea corupţiei 

Nov. 1998 Mai 2000 – 
Parţial 
îndeplinit  

 

 

În luna mai 2000 a fost creat un departament de luptă împotriva 
corupţiei şi a crimei organizate în cadrul Parchetului General. 
Acesta a fost înlocuit în septembrie 2002 cu Parchetul Naţional 
Anticorupție (PNA). Comisia Europeană a criticat însă suprapunerea 
de competenţe instituţionale şi lipsa independenţei. Noua legislația 
privind DNA (2006) a dus la eliminarea acestor critici, deci am 
considerat condiția îndeplinită la nivel de 2006.  

Surse: rapoarte CE din 2000, 2002 și 2006. 

2006 - 
îndeplinit 
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4 Consolidarea autonomiei Parchetului Naţional 
Anticorupție (o mai bună definire a statutului 
procurorilor, garantarea permanenţei în funcţie a 
procurorilor) 

Oct. 2002 Aprilie 2004 – 
parţial 
îndeplinit  

 

 

 

 

Obligaţia PNA de a raporta Parlamentului a fost eliminată in aprilie 
2004. Deşi a conferit procurorului şef mai multă autonomie, această 
mişcare nu a oferit un statut mai bun procurorilor din instituție, aşa 
cum o cerea condiţionalitatea.  

Am considerat această condiție doar parțial îndeplinită pentru 
momentul 2004. Ulterior, schimbarea legislației și crearea DNA a 
clarificat statutul procurorilor. În 2006, o decizie a Curții 
Constituționale a obligat la schimbarea legislației și trecerea DNA în 
interiorul Parchetului General. Noua structură a păstrat autonomia 
funcțională a DNA, astfel încât condiția a fost modificată prin 
criteriul de referință numărul 3, care cerea să nu se mai modifice 
structura instituțională a DNA (deci CE apreciază noua organizare și 
cere de atunci înainte păstrarea sa). 

Surse: rapoartele CE din 2004, 2005 și iunie 2007. 

2007 – 
îndeplinit 

5 Asigurarea resurselor umane şi financiare 
corespunzătoare Parchetului Naţional Anticorupţie  

 

Nov. 2003 Septembrie 
2006 – 
îndeplinit  

 

 

 

Rapoartele Comisiei din 2004 consideră că cerinţa privind resursele 
umane este îndeplinită, dar critică în acelaşi timp decizia guvernului 
de a diminua pragul financiar pentru cazurile în care structura 
centrală a PNA poate investiga deoarece ar putea supraîncărca 
instituţia. Din cauza acestei evoluţii contradictorii, am considerat 
acest obiectiv parţial îndeplinit în 2004.  

Noul guvern a ridicat pragul menţionat mai sus în 2005. Luând în 
considerare şi alte aspecte, Comisia a concluzionat în mai 2006 că 
„DNA (înlocuitorul PNA) deţine resursele umane, financiare şi 
pregătirea suficientă pentru a investiga într-un mod eficient 
corupţia la nivel înalt”.  

Surse: rapoartele CE din 2004, 2005 şi mai 2006  

6 Adoptarea Legii privind statutul Funcţionarilor Publici  Nov. 1998 Decembrie 
1999 – 
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îndeplinit  

7 Ratificarea a două Convenţii ale Consiliului Europei 
privind combaterea corupţiei 

Nov. 2000 

 

2002 – iulie – 
îndeplinit 

Surse: raport CE 2002  

8 Un sistem transparent de finanţare a partidelor  Nov. 2001 

 

 

 

Aprilie 2006  – 
parţial 
îndeplinit  

 

 

 

 

 

Raportul CE din 2003 a lăudat îmbunătăţirile aduse legislaţiei dar a 
avertizat asupra unor grave portiţe legislative cum ar fi finanţarea 
partidelor prin intermediul ONG-urilor. În raportul din 2005, 
Comisia Europeană încă mai consideră că sistemul nu este 
îndeajuns de transparent. Îmbunătățiri suplimentare au fost 
adăugate în aprilie 2006: toate sursele de finanţare trebuie 
publicate în Monitorul Oficial. Cu toate acestea, la alegerile locale 
din 2008, rapoartele independente şi-au exprimat îndoiala cu 
privire la eficienţa sistemului, în condiţiile în care partidele 
principale au cheltuit mai mult decât sumele declarate. Din moment 
ce condiţia iniţială a mers mai departe decât aspectul legal, am 
considerat-o parţial îndeplinită de îmbunătăţirile aduse în 2003 şi 
2006.  

Surse: Rapoartele CE din 2003 şi mai 2006.  

9 Legislaţie cu privire la accesul la informaţii publice  Nov. 2000 Octombrie 
2001 – 
îndeplinit 

Sursă: Raport CE din  2002  

10 O nouă strategie naţională de combatere a corupţiei  Nov. 2001 Octombrie 
2001 – 
îndeplinită 

Sursă: Raportul CE din 2002 

11 Introducerea în legislaţie a conceptului de răspundere 
penală pentru persoanele juridice  

Nov. 2001 

 

Decembrie 
2005 – 
îndeplinit 

Sursă: Raportul CE din mai 2006  

12 Rezolvarea problemei potenţialelor conflicte de 
interese ale politicienilor şi funcţionarilor publici  

Oct. 2002 Iulie 2010 – 
parțial 

In aprilie 2003 guvernul a adoptat prin procedură de urgenţă 
legislaţia anticorupţie care includea prevederi legate de conflictele 
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îndeplini 

 

 

de interese. Cu toate acestea, în raportul din 2003, Comisia 
Europeană considera că noua legislaţia este „slabă, iar definiţia 
conflictului de interese este limitată în special pentru politicieni”. 
Noi îmbunătăţiri au fost adăugate în aprilie 2004.  

Problema nu a mai fost abordată în rapoartele din perioada 2004 – 
2010, dar în raportul CE din iulie 2010 reapare problema definiției 
conflictului de interese, mai ales în domeniul achizițiilor publice. 
„Protecția legislativă împotriva conflictelor de interese nu este 
eficientă, mai multe legi abordează conflictele de interese, dar nu 
sunt suficient de armonizate. Acest lucru duce la confuzii în ceea ce 
privește împărțirea responsabilităților între autoritățile 
competente” (CE, iulie 2010: 19). Având în vedere progresele 
legislative din 2003 și 2004, am considerat condiția parțial 
îndeplinită. 

Surse: rapoartele CE din 2003, 2004 și iulie 2010 

13 Realizarea unei evaluări strategice a naturii şi amplorii 
corupţiei  

 

Nov. 2003 Martie 2005 – 
îndeplinit  

 

Raportul Comisiei Europene din 2005 consideră că documentul care 
evaluează corupţia este „clar, bine structurat şi centrat pe termene-
limită, obiective de referinţă, resurse bugetare garantate şi 
responsabilităţi instituționale clare”.  

Sursă: Raportul CE din 2005  

14 Eliminarea imunităţii foştilor miniştri cu privire la 
urmărirea penală  

 

 

 

Oct. 2004 Neîndeplinit  

 

 

 

 

În urma adoptării unei ordonanțe de guvern, raportul Comisiei din 
2005 a considerat că recomandarea este îndeplinită, dar Curtea 
Constituţională a României (CCR) a respins noua prevedere şi astfel 
imunitatea a fost reinstaurată. CCR a considerat că foştii miniştri 
trebuie să beneficieze de aceleaşi beneficii ca şi actualii miniştri. 
Astfel, procurorii au nevoie de aprobarea Președintelui sau de cea a 
Parlamentului (pentru foştii miniştri care sunt actualmente 
parlamentari).  
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Având în vedere că foştii miniştri încă se mai bucură de imunitate 
excepţională, am considerat această recomandare neîndeplinită.  

Surse: Rapoartele CE din iulie 2006, 2007 şi februarie 2008 

15 Înfiinţarea unui agenţii independente responsabile de 
verificarea declaraţiilor personale de avere 

 

Mai 2006 2010 - 
îndeplinit 

 

Aşa cum se poate observa în acest caz precum şi în cazul următor, 
Comisia Europeană a introdus două condiţii legate de această 
agenţie. În mai 2006, a cerut crearea unei agenţii independente. În 
luna octombrie al aceluiaşi an, a inclus mai multe detalii privitoare 
la responsabilităţi. Întrucât între mai și octombrie 2006, Comisia a 
adăugat cerințe concrete privind anumite atribuții pentru ANI, 
schimbând deci substanța condiției, am considerat cele două 
condiții ca fiind separate (vezi comentariul metodologic de la pagina 
30)   

Deși înființarea și funcționarea ANI a fost o adevărată aventură, fapt 
este că în momentul scrierii acestui raport instituția există și are un 
grad legal de independență satisfăcător (prin legislația refăcută 
după raportul CE din iulie 2010). Problemele de stabilitate și 
funcționare a ANI sunt însă acoperite de următoarele două condiții, 
deci am considerat-o pe cea legată de înființarea și independența 
ANI ca fiind îndeplinită în 2010. 

Surse: Rapoartele CE din mai 2006, octombrie 2006, iunie 2007 și 
iulie 2010 + analiză de presă pentru legislația ANI din 2010 

16 Instituție “cu responsabilităţi legate de verificarea 
averii, a incompatibilităţilor şi a potenţialelor conflicte 
de interese, care să emită hotărâri cu caracter 
obligatoriu pe baza cărora să se poate aplica sancţiuni 
disuasive” 

 

Octombrie 
2006 

2010 - 
îndeplinit 

 

17 Demonstrarea eficienţei Agenţiei Naţionale de 
Integritate (ANI)  

Iunie  

2007 

Parțial 
îndeplinit 

 

 

 

 

Deşi creată în mai 2007, ANI nu a devenit operaţională decât în 
2008. Raportul din iulie 2008 menţionează că „Acest organism 
trebuie să demonstreze acum că poate monitoriza fluxurile de 
active financiare, identifica şi sancţiona creşterile nejustificate de 
active şi reglementa conflictele de interese”.  

Progresele legate de ANI: 

Progresele ANI au fost lăudate în rapoartele din februarie 2009, 
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iulie 2009 şi martie 2010: “ANI și-a constituit un istoric operațional 
de cazuri care trebuie menținut” (raport CE februarie 2009); „ANI 
este în prezent operaţională şi are deja un istoric de cazuri 
investigate” (raport CE iulie 2009); „Progresele realizate au fost 
consolidate şi îmbunătăţite” (raport CE martie 2010). 

Cu toate acestea, în urma evenimentelor din aprilie-iunie 2010, 
raportul din iulie 2010 critică noile amendamente aduse legii ANI şi 
atrage atenţia că “noua lege întrerupe evoluţia încurajatoare a ANI 
şi nu este conformă cu angajamentele asumate de România la 
momentul aderării” (pentru mai multe detalii vezi studiul de caz 
despre parcursul ANI de la pp. 34-35) 

Critici la adresa situației ANI: 

Raportul din februarie 2009 menționează că sunt necesare investiţii 
suplimentare în logistică, echipamente, programe şi resurse umane 
pentru atingerea capacităţii operaţionale depline.  

Raportul din iulie 2010 atrage atenția că instituţia Consiliului 
Naţional de Integritate „nu a acționat ca o interfață între ANI și 
politică şi nu a fost capabilă să protejeze ANI de acuzații politice şi 
să promoveze dezvoltarea sa”.   

Dată fiind această ambivalență, am considerat condiția doar parțial 
îndeplinită. 

Surse: Rapoartele CE din 2007 până în prezent 

18 Continuarea realizării de anchete profesioniste non-
partizane în cazul sesizărilor de corupţie la nivel înalt  

 

Oct. 2006 Îndeplinit  Raportul din februarie 2008 consideră că „DNA continuă să arate un 
parcurs pozitiv de investigare a cazurilor de înaltă corupţie, dar 
deciziile curţilor rămân indulgente şi inconsecvente”. Raportul mai 
critică şi Parlamentul pentru impunerea de bariere legale şi Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie pentru anularea unor decizii iniţiale.  

Rezultatele bune înregistrate de DNA sunt evidențiate în toate 
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rapoartele din perioada 2009-2010. Cu toate acestea, cazurile de 
înalta corupție întâmpina dificultăţi ca urmare a jurisprudenței 
neunitare, a indulgenţei pedepselor şi a întârzierilor procedurale.  

Întrucât condiția se referă la anchete și privește munca 
procurorilor, considerăm că această latură a politicii anti-corupție 
poate fi considerată îndeplinită.  

Mai mult, unele dintre problemele semnalate în rapoartele Comisiei 
ca fiind piedici pentru obținerea unor sentințe au început a fi 
rezolvate. De pildă, la 24 august 2010 Senatul adopta un proiect de 
lege prin care se abroga un alineat din legea de organizare si 
funcționare a Curții Constituționale. Prin adoptarea proiectului de 
lege, judecarea unei cauze nu se mai suspendă daca pe parcursul 
procesului este invocată o excepție de neconstituționalitate (în 
condiţiile în care 98% din excepțiile de neconstituționalitate 
invocate sunt respinse). Legea a trecut prin voturile PDL și PNL. 
Legea a fost validată de Curtea Constituțională. 

Surse: Rapoartele 2008 până în prezent  

19 Asigurarea stabilității legislative și instituționale a 
cadrului anticorupție, în special prin menținerea 
procedurii actuale de numire și revocare a 
Procurorului General al României, a procurorului șef al 
Direcției Naționale Anticorupție și a titularilor altor 
posturi de conducere din cadrul Parchetului General  

Iunie 2007 Parţial 
îndeplinită   

Stabilitatea cadrului anticorupţie este criticată în raportul din iulie 
2009 care menționează că inițiativa Parlamentului de a modifica 
procedura de numire a procurorilor-șefi împiedică eficiența 
sistemului. Acelaşi raport critică tentativa Parlamentului de a 
modifica procedurile privind numirea si revocarea posturilor de 
conducere din cadrul Parchetului General. Cu toate acestea, 
raportul din iulie 2010 menționează ca legislația anticorupție a 
rămas neschimbată.  

Având în vedere tentativele Parlamentului de modificare a 
procedurii de numire a unor persoane-cheie în sistemul judiciar 
precum şi posibilitatea ca acestea să se producă pe viitor, am 
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considerat că aceasta condiționalitate este parțial îndeplinită. 

Surse: Rapoartele din 2007 până în prezent  

20 Măsuri suplimentare pentru prevenirea şi lupta 
împotriva corupţiei în special la nivelul administraţiei 
locale  

Oct 2006 Neîndeplinit 

 

 

Raportul publicat în iulie 2008 consideră că ”România continuă să 
facă progrese în lupta împotriva corupţiei la nivel local, dar trebuie 
să producă mai multe rezultate”.  

Raportul din iulie 2009 arată că „nu este posibilă o evaluare 
completă a progreselor. Nu sunt disponibile rezultate detaliate și 
verificabile, iar progresele concrete sunt dificil de cuantificat.” 

Raportul din 2010 leagă problema corupției la nivel local de 
lacunele legislative cu privire la procedurile de achiziții publice şi 
conflictele de interese. Întrucât există un trend constant critic în 
rapoartele Comisiei asupra acestui obiectiv de referinţă, fără măsuri 
luate din partea României, am considerat această condiție ca fiind 
neîndeplinită. 

Sursă: rapoartele din iulie 2008 şi iulie 2010 

21 Elaborarea unei strategii naţionale anticorupţie în 
sectoarele vulnerabile şi în administraţia locală şi 
monitorizarea implementării acesteia  

 

Iunie 2007 

 

Din nou în 
februarie 
2008  

Iunie 2008 – 
îndeplinit  

O nouă strategie naţională anticorupţie pentru administraţia 
publică a fost adoptată în iunie 2008.  

Raportul din iulie 2010 arată că impactul “Strategiei Naționale 
privind prevenirea şi combaterea corupţiei în sectoarele vulnerabile 
şi administraţia publică locală (2008-2010)” este dificil de evaluat. 
Însă, cum condiția se referea la elaborare, o considerăm îndeplinită. 

Sursă: rapoartele din iulie 2008 şi iulie 2010 

22 Evaluarea rezultatelor campaniilor de sensibilizare 
recent încheiate și, dacă este necesar, propunerea 
unor activități suplimentare care să vizeze sectoarele 
cu risc mare de corupție 

Iunie 2007 Parţial 
îndeplinit 

Raportul din iulie 2008 menţionează că „Numărul și varietatea 
campaniilor de sensibilizare derulate de autoritățile române 
demonstrează hotărârea de a acționa constructiv pentru a combate 
corupția de la nivel local. Aceste campanii au contribuit la o mai 
mare conștientizare a dezavantajelor corupției, însă trebuie 
întreprinse mai multe măsuri pentru a le explica cetățenilor de rând 
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cum ar putea combate corupția. Nu au fost realizate studii pentru a 
stabili care sunt sectoarele cele mai vulnerabile, iar autoritățile din 
anumite sectoare susceptibile în mod tradițional de corupție, 
precum sănătatea și educația, au demonstrat că nu conștientizează 
îndeajuns amploarea problemei. Pentru ca pe viitor să poată fi 
întreprinse acțiuni mai bine orientate, sunt necesare analize critice 
suplimentare ale impactului campaniilor și al corupției în diverse 
sectoare. Lipsește un sistem eficace și cuprinzător prin care să se 
colecteze și să se dea curs semnalelor privind corupția provenite din 
diverse surse, care să fie ușor accesibil și să asigure protecția 
confidențialității.” 

23 Raportarea cu privire la utilizarea măsurilor de 
reducere a oportunităților de corupție și de sporire a 
transparenței administrației locale, precum și cu 
privire la sancțiunile aplicate persoanelor cu funcții 
publice, în special acelora din cadrul administrației 
locale  

Iunie 2007 Neîndeplinit Raportul din iulie 2009 menționează ca “Nu este posibilă o evaluare 
completă a progreselor. Nu sunt disponibile rezultate detaliate și 
verificabile, iar progresele concrete sunt dificil de cuantificat.” 
Strategia este “o oportunitate care nu a fost exploatată”.  

Același raport semnalează „o multiplicare a surselor informative și 
sesizărilor către procurori, precum și o creștere a numărului de acte 
de acuzare privind actele de corupție emise de parchetele locale. 
Este necesară introducerea unor indicatori comuni de 
performanţă”.  

Raportul din martie 2010 arată că “strategiile locale de combatere a 
corupției pregătite de parchetele județene par a da rezultate, 
înregistrându-se o creștere a numărului de trimiteri în judecată și a 
anchetelor inițiate ex-officio”.  

Raportul din iulie 2010 arată că “strategiile locale de combatere a 
corupției pregătite de parchetele județene par a da rezultate, 
înregistrându-se o creștere a numărului de trimiteri în judecată și a 
anchetelor inițiate ex-officio”. 
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24 Unificarea jurisprudenței  Iunie 2007 Parțial 
îndeplinit 

Problema recursurilor in interesul legii şi rolul ICCJ: 

Raportul din iulie 2009 menționează ca ICCJ „nu acţionează ca o 
adevărată Curte de Casaţie, însărcinată cu interpretarea legii, ci ca o 
jurisdicţie de gradul III (şi uneori de gradul I). Acest lucru nu permite 
ICCJ să îşi joace rolul de Curte Supremă, acela de a asigura aplicarea 
uniformă a legii". Mai mult, raportul menționează că „reforma ICCJ 
pentru ca aceasta sa se pronunțe exclusiv cu privire la elemente de 
drept”;  

Raportul din iulie 2010 recomandă revizuirea competentelor ICCJ 
prin limitarea judecării în recurs a chestiunilor de drept. Se arată că 
„ar trebui avute în vedere măsuri suplimentare de revizuire a 
organizării interne şi a metodelor de lucru ale ICCJ precum şi 
crearea unor comitete specializate, cu respectarea principiilor de 
alocare aleatorie a cauzelor”.  

Accesul la jurisprudența/informatizarea sistemului judiciar: 

In februarie 2009 apare un portal National (Jurindex) unde sunt 
publicate hotărâri judecătorești. Intre vara 2009 şi ianuarie 2010 nu 
se publică nicio decizie pe Jurindex. Raportul din iulie 2010 
menționează ca se înregistrează întârzieri în publicarea hotărârilor 
judecătorești pe portalul Jurindex.  

25 Schemă de personal realistă în sistemul judiciar Iunie 2007 Neîndeplinit Strategia revizuită privind managementul resurselor umane din 
sistemul judiciar a fost lansată de CSM pe 10 septembrie 2010 după 
ce Strategia de Resurse Umane 2008-2011 fusese criticată de 
Comisie în raportul din iulie 2009 deoarece nu furniza soluţii pentru 
realocarea personalului şi reorganizarea curţilor.  

Întrucât problema datează din 2007 iar măsurile luate de CSM au 
fost constant criticate, considerăm condiția neîndeplinită. Strategia 
publicată de CSM chiar când acest raport era evaluat nu e încă 
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evaluată, cu atât mai puțin aplicată, deci nu se poate vorbi de un 
cadru deja existent, așa cum cere condiția. 

(pentru detalii vezi si raportul elaborat de CRPE si SAR în cadrul 
acestui proiect: ”Oamenii justiției – Politica de cadre în magistratură 
pe termen scurt și mediu”. 

26 Plan de restructurare a Ministerului Public pentru a 
elimina deficientele de personal si manageriale 

Iunie 2007 Parțial 
îndeplinit  

Raportul din iulie 2010 menționează progresele realizate în 
introducerea unui sistem de management financiar şi a recuperării 
bunurilor ca modalitate de evaluare a performanţei procurorilor. Cu 
toate acestea, acelaşi raport consemnează că „o reformă mai 
profundă a Ministerului Public este necesară”. Totodată, planul de 
restructurare al Ministerului Public nu beneficiază de sprijinul CSM 
care este singurul organ abilitat de a promova, sancţiona, evalua, 
recruta şi transfera personalul din magistratură.   

27 Monitorizare amendamente la Codurile de procedură  Iunie 2007 Neîndeplinit Raportul din iulie 2008 menționează că autorităţile române nu au 
furnizat informaţii cu privire la monitorizarea amendamentelor 
aduse codurilor de procedură, concentrându-se pe elaborarea 
noilor coduri. Rapoartele următoare nu mai fac referire la această 
condiţionalitate.  

28 Raportare si monitorizare a progreselor cu privire la 
adoptarea Codurilor + consultări +impact 

Iunie 2007 Parțial 
îndeplinit 

La data de 22 iunie 2009, guvernul îşi asuma răspunderea în faţa 
Parlamentului pe codurile penal şi civil în cadrul unei proceduri de 
urgenţă. (raport iulie 2009). Codurile de procedură civilă şi penală 
sunt adoptate de Parlament pe 22 iunie 2010 (raport iulie 2010).  

Evaluarea efectelor pe care le poate avea codurile asupra sistemului 
juridic încă nu s-a realizat. Strategia pentru Dezvoltarea Justiţiei ca 
Serviciu Public, lansată spre dezbatere, se referă la problema 
implementării codurilor. (raport iulie 2010) 

Având în vedere că adoptarea codurilor nu a fost însoţită de sesiuni 
de formare şi simulări, precum şi că nu s-au realizat studii de impact 
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cu privire la cele 4 coduri, am considerat criteriul parţial îndeplinit.  

29 Consolidarea capacității şi responsabilității CSM Iunie 2007 

 

Neîndeplinit Raportul din iulie 2008 arată că „în pofida rolului său cheie în 
promovarea unui proces de justiţie transparent şi eficient, CSM nu 
şi-a asumat pe deplin responsabilitatea pentru reforma judiciară şi 
pentru propria răspundere şi integritate”.  

Raportul din iulie 2009 atrage atenţia că „sistemul de evaluare 
introdus de CSM pentru evaluarea performanțelor magistraților 
pare să aibă o valoare îndoielnică” si că „procedura de evaluare a 
inspectorilor judiciari continuă să favorizeze pe cei din București, 
neexistând o reprezentare geografică.  

Raportul din iulie 2010 arată că “Este evidentă necesitatea 
recrutării suplimentare de personal în vederea atingerii 
potențialului maxim și pentru consolidarea capacității de inspecție. 
Continuă să fie semnalate nereguli care trebuie remediate, cu 
privire la existența unor practici inconsecvente în ceea ce privește 
inspecția. De asemenea, este necesară o mai mare transparență în 
vederea asigurării unei mai mari încrederi în procesul de inspecție, 
atât din partea magistraților, cât și a cetățenilor.”  

Același raport arata că încă mai există îngrijorări cu privire la 
transparenţa CSM, în special în ceea ce priveşte selecţia 
judecătorilor pentru Înalta Curte, încălcările codului deontologic şi 
corupţia din magistratură.  
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Testarea ipotezelor 

 
Gradul de determinism 
 
Ipoteza 1 
1) Șansele unei condiții de a fi aplicată crește atunci când e parte a unui model european 
(acquis) și când efectele așteptate sunt măsurabile.  
Potrivit acestui indicator, am obținut 18 condiții măsurabile și 11 cu grad de generalitate ridicat. 

În Fig. 1 este evidentă diferență între cele două categorii de condiții și gradul mai mare de 

îndeplinire al celor măsurabile. 
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Fig. 1. Adoptarea regulilor UE în funcție de 
claritatatea/măsurabilitatea condițiilor 

Masurabile

Nemasurabile

 

Al doilea indicator se referă la prezenţa condiţiilor în acquis-ul comunitar. Aşa cum am arătat 

anterior, UE are un acquis limitat în domeniul anticorupţiei. Am considerat că sunt parte a acquis-

ului acele condiţii acoperite de ceea ce raportul EUMAP (2002) denumea:  

 acquis direct 

 acquis „soft” şi  

 domeniile conexe, precum legea funcţionarilor publici.  

Acestea sunt condiţii aplicate de toate statele candidate din ECE. Categoria „non-acquis” acoperă 

condiţiile dezvoltate de CE pe bază ad-hoc şi care se referă la situaţia specifică României.  
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Potrivit acestui indicator, am identificat doar patru condiții care aparțineau acquis-ului 

comunitar, toate anterioare aderării din 2007. Toate patru au fost îndeplinite de către România. 

Cei doi indicatori sunt strâns conectați la nivel logic – toate cerințele din acquis erau ușor 

măsurabile (se refereau la adoptarea unor legi sau ratificarea unor convenții internaționale).  
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Fig.2. Adoptarea regulilor UE în funcție de prezența în acquis 
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Prima ipoteză a fost confirmată: probabilitatea adoptării regulilor creşte atunci când condiţiile 

sunt măsurabile şi fac parte din acquis. Analizând tabelul 1, se poate observa că în prima etapă a 

negocierilor, condiţiile erau mai clare, iar cele prezente în acquis erau de asemenea prezente în 

această etapă. La începutul negocierilor, România înregistra deficienţe importante în numeroase 

domenii. În timp ce alte capitole erau închise, chestiunea corupţiei prezenta numeroase 

probleme şi puţine progrese. CE a intrat într-un proces de învățare, completând negocierile cu noi 

condiții specifice pe măsură ce observa lipsa de progres în domeniu din partea guvernului român.  

Asta a dus și la o schimbare a naturii condiţiilor. CE a trecut de la a cere legi şi instituţii noi, la a 

solicita implementarea şi funcţionalitatea acestora. Acest lucru a dus la crearea de condiţii în 

mod inerent mai dificil de măsurat. De exemplu, CE a trecut de la a solicita o lege cu privire la 

prevenirea şi lupta împotriva corupţiei înainte de 2000 la a cere autorităţilor române să asigure 

stabilitatea instituţională şi juridică a cadrului anticorupţie în 2007.  

 

2) Adoptarea în funcție de momente-cheie  

Ipoteza 2 

Probabilitatea ca România să adopte condiţiile anticorupţie ale UE creşte înainte de 

momentele în care UE trebuia să ia o decizie cu privire la aderare sau să aplice sancțiunile post-

aderare.  

Pentru a testa această ipoteză, am analizat condiţiile prezentate în tabelul 1 şi am măsurat pentru 

fiecare moment important câte condiţii erau nerezolvate şi cum au fost îndeplinite sau nu în 
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perioada de măsurare. Am considerat că există trei momente importante în ceea ce privește 

deciziile asupra recompensării / sancționării României:  

Anul 2004 – negocierile cu România au fost finalizate în decembrie 2004, iar pe parcursul acestui 

an, decizia UE cu privire la finalizare era neclară. Din moment ce corupţia era una dintre ultimele 

probleme de pe agendă, importanţa sa era semnificativă pentru decizia Uniunii. Potrivit ipotezei, 

România trebuia să facă eforturi pentru a satisface condiţiile UE pe parcursul anului 2004. Astfel, 

am izolat în tabelul 1 condiţiile nerezolvate la începutul lui 2004 şi statutul lor în decembrie 2004, 

atunci când decizia de a iniţia negocierile a fost luată.  

2005 – 2006 – în ciuda încheierii negocierilor în 2004 şi a semnării tratatului de aderare în aprilie 

2005, UE a menţinut o anumită presiune pe România sub forma ameninţării de a amâna aderarea 

propriu-zisă cu un an. Am luat în considerare întreaga perioadă dintre stabilirea noului statut 

pentru România (aprilie 2005) şi ultimul raport CE înainte de aderare (octombrie 2006). Metoda a 

fost similară cu cea menţionată mai sus: am comparat condiţiile încă nerezolvate la începutul 

perioadei şi statusul lor în momentul final.  

2007 – 2010 – deși membră a UE în acest interval, România a continuat să fie monitorizată în 

cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare, UE putând activa sancțiunea atașată în prima 

parte a intervalului. CE a stabilit patru criterii de referință pentru a măsură progresele făcute. 

 

Rezultate: 

2004 

Din perspectiva teoriei, cu cât recompensa este mai mare, cu atât mai mari sunt şansele ca 

regulile UE să fie adoptate. Decizia luată în decembrie 2004 (încheierea negocierilor) era cea mai 

mare recompensă cu putință pentru guvernul român, deoarece însemna încheierea unui parcurs 

către statutul de membru. Acest succes a fost exploatat intens pe plan politic de către guvernul 

Năstase în perioada alegerilor care au urmat. Astfel, ne-am fi aşteptat ca 2004 să fie o perioadă 

în care acceptarea condiţiilor UE să fie accelerată. Dar se pare că acest lucru nu este valabil 

pentru condiţiile anticorupţie. 

Opt condiţii trenau la începutul lui 2004. La sfârşitul negocierilor, cinci nu fuseseră îndeplinite și 

trei doar parțial (vezi Fig. 3). Trebuie deci menţionat că guvernul a avut numeroase tentative, în 

special prin intermediul ordonanţelor de urgenţă adoptate în aprilie 2004, dar CE nu a fost 

mulţumită de rezultat. În ciuda bunelor intenţii exprimate de către guvern şi a presiunilor intense 

din partea CE, progresele reale au fost limitate în 2004.  

2005 - 2006 

După încheierea negocierilor, logica recompenselor a înlocuit logica sancțiunilor. România trebuia 

să continue progresele, altfel UE ar fi fost îndreptăţită să amâne aderarea cu un an. În modelul 

teoretic, promisiunea recompensei este mai puternică decât cea a pedepsei. Este de aşteptat ca 

adoptarea regulilor să se diminueze în această perioadă comparat cu 2004. Dar această aşteptare 
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nu este confirmată de date. Din cele 15 condiţii care trenau la începutul perioadei, cinci au fost 

îndeplinite și șapte parțial, trei rămânând neîndeplinite la data la care România a intrat în UE – 1 

ianuarie 2007 (vezi Fig. 3). O analiză cantitativă pe tabelul 1 arată că e vorba mai ales de condiții 

moștenite din perioada de dinainte de 2004 și rezolvate până la aderarea propriu-zisă.  

2007 - 2010 

Logica sancțiunilor se aplica și după aderare. Nemulţumirea faţă de România şi faptul că după 

aderare, mecanismele de intervenţie de dinainte erau epuizate au făcut ca CE să inventeze 

special pentru România şi Bulgaria Mecanismul de Cooperare și Verificare. Aceasta avea scopul să 

asigure supravieţuirea anumitor legi şi instituţii importante pentru agenda anticorupţie a Uniunii. 

Dar este deja o percepție unanimă că sancțiunile atașate nu au fost gândite pentru a fi efectiv 

aplicate sau că oricum amenințarea indusă de ele nu a fost niciodată credibilă. Nerecunoaşterea 

deciziilor juridice româneşti ar fi avut un impact asupra românilor de rând și mai puțin asupra 

factorilor de decizie, numiți anterior „actori veto”. De asemenea, odată activată, sancțiunea ar fi 

afectat atât UE cât şi companiile europene prezente în România. Având în vedere aceste 

caracteristici, este de aşteptat ca adoptarea regulilor să se diminueze după aderare. Totuși, din 

cele 19 condiții aflate în așteptare din 2007 încoace, șase au fost îndeplinite și șapte parțial (vezi 

Fig. 3). Ritmul de adoptare este net superior perioadei 2004, deși rămâne inferior perioadei 2005 

– 2006. 
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Comparând cele trei perioade, rezultă o situație complexă, ipoteza trebuind a fi interpretată 

diferențiat pentru fiecare perioadă. A fost în mod clar informată pentru anul 2004. Teoretic, dată 

fiind recompensa supremă posibilă (aderarea), atunci ar fi trebuit să asistăm la rata de acceptare 

cea mai mare. În fapt, s-a întâmplat exact contrariul. Pentru perioada 2006 – 2007, teoria ar fi 

prezis scăderea ratei de acceptare, pentru că România obținuse deja aderarea. În fapt, atunci s-au 

înregistrat cele mai multe progrese concrete. În schimb, rezultatul este mixt pentru perioada post- 

2007. Teoria prezice o scădere mai avansată a ritmului de acceptare, dată fiind sancțiunea puțin 

creidibilă atașată. În schimb, perioada cuprinsă în MCV vede un ritm superior de acceptare față 

de 2004, deși ceva mai mic decât pentru 2006 – 2007.  

 

3) Actorii veto şi costurile adoptării  

Ipoteza 3 

Probabilitatea ca România să adopte condiţiile anticorupţie ale UE se diminuează atunci când 

se pune în pericol imunitatea de care se bucurau anterior decidenţii politici români. În anumite 

cazuri, ei vor prefera să adopte condiţiile într-o formă care să reducă eficienţa noii legislaţii şi a 

noilor instituţii.  

Schimmelfennig şi Sedelmeier (2005) au denumit „armonizarea Potemkin” acea formă de 

acceptare a condițiilor UE care produce doar efecte de fațadă, la nivel formal, fără ca decidenții 

să aplice concret noile reguli, pe care le subminează imediat în practică.  

Aparent, este dificil să faci distincţia între armonizarea reală şi ”armonizarea Potemkin” pentru că 

trebuie să presupui că intenţiile decidenţilor politici sunt diferite decât cele exprimate în poziţiile 

publice. Având în vedere această limită metodologică, am creat un alt indicator care să facă 

diferenţa între: 

- Acele condiţii care ar fi putut fi limitate numai la efectele formate dacă decidenţii nu 

doreau să le implementeze în realitate. Am denumit aceste condiţii ca fiind „formale”.  

- Acele condiţii create de CE astfel încât să fie considerate îndeplinite numai atunci când 

produc schimbări reale în investigarea cazurilor anticorupţie sau/şi în urmărirea unor 

acţiuni disuasive. Am denumit aceste condiţii „practice”.  

Se poate deci observa că toate condiţiile iniţiale acoperite de acquis erau formale. Supoziţia era 

aceea că după adoptarea unor legi, acestea vor fi şi implementate. După câţiva ani de cerut legi şi 

instituţii care păreau să rămână doar pe hârtie sau ca instituţii de paie, Comisia a început să ceară 

rezultate practice şi să formuleze condiţiile în conformitate cu acestea.  

Pentru o exemplificare, vom face referire la condiţiile numărul 15 și 16  din Tabelul 1. Iniţial, CE a 

cerut crearea unei „agenţii independente care să verifice declaraţiile de avere”. Proiectul de lege 

prezentat de guvern a fost modificat în mod semnificativ de către comisia parlamentară. Aceste 

schimbări afectau în mod vădit capacitatea agenţiei de  a produce rezultate. Am considerat 

această condiţie iniţială ca fiind una „formală” deoarece a lăsat posibilitatea decidenţilor români 
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să creeze o instituţie fără puteri. Ca urmare a acțiunilor din Parlament, CE a introdus o nouă 

condiţie în raportul următor: noua instituţie trebuia să „aibă responsabilităţi pentru verificarea 

averilor, incompatibilităţilor şi potenţialelor conflicte de interese şi să emită decizii obligatorii pe 

baza cărora să se aplice sancţiuni disuasive”. Noua condiţie a stabilit deci standardele minime 

pentru atribuțiile agenţiei şi criterii măsurabile de activitate, trecând deci din categoria „formal” 

în categoria „practic”.  
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Fig. 4 arată diferența între gradul de îndeplinire al condițiilor formale versus cele cu efecte 

practice. O analiză cantitativă ar arăta și că cele formale dar neîndeplinite au o greutate practică 

mai mică (elaborarea unor strategii de pildă). Cel mai spectaculos exemplu de intervenţie a 

actorilor ”veto” a fost imunitatea foştilor miniştri şi parlamentari. UE a cerut eliminarea acestei 

imunităţi. Constituţia României prevede că este nevoie de un aviz special pentru investigarea 

acestor categorii (o comisie prezidenţială în cazul miniştrilor şi una parlamentară pentru foşti 

parlamentari). Legea cu privire la responsabilitatea ministerială extindea imunitatea la foştii 

miniştri. Fostul ministru al Justiţiei Monica Macovei a propus o lege prin care să se elimine 

imunitatea foştilor miniştri. Noua lege a fost atacată la Curtea Constituţională, care a decis că 

foştii miniştri trebuie să fie egali cu actualii miniştri. Astfel, toate cazurile au fost suspendate. 

După înlocuirea lui Macovei, noul ministru al Justiţiei a schimbat din nou legea şi a dizolvat 

comisia prezidenţială care trebuia să emită un aviz. O nouă bătălie juridică a început astfel, 

bătălie care a durat aproximativ un an. După ce această problemă a fost rezolvată, o alta a 

apărut. Majoritatea foştilor miniştri care erau investigaţi erau parlamentari în funcţie. Astfel, 

procurorii aveau nevoie de aprobarea Parlamentului pentru a continua, iar majoritatea 

parlamentară din perioada 2007 – 2008 a respins respectivele aprobări. 

CE a urmărit cazurile care implicau înalţi demnitari şi a lăudat eforturile DNA. Mai mult, a stabilit 

un obectiv de referinţă special în 2006 prin care se dorea finalizarea cazurilor de înaltă corupţie. 

Un bilanț excelent al modalităților de blocare a dosarelor de mare corupție a fost făcut de 
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expertul independent W. De Pauw, într-un raport pentru Comisia Europeană („Expert Report on 

the Fight against Corruption / Cooperation and Verification Mechanism”; W. De Pauw; 12-15 

November 2007). Acest raport nu a fost publicat de către Comisie, dar a fost publicat „pe surse” 

de revista The Economist, la data de 3 iulie 2008. 

 

4) Influenţarea echilibrului politic intern  

Ipoteza 4 

Presiunea anticorupţie a UE a afectat echilibrul intern din România şi a avantajat actorii care se 

opuneau status-quo-ului. Probabilitatea adoptării condiţiilor UE a depins de poziţia acestor 

actori, condiţii care au mai multe şanse să fie adoptate atunci când reformiştii deţin poziţii de 

putere/influente. 

Ipoteza anterioară luase în considerare instituţiile şi relaţiile formale dintre România şi actorii UE, 

în special Comisia. Dar experţii intervievaţi în 2008 au ridicat problema rolului jucat de 

credibilitatea anumitor persoane implicate în acest proces. Se pare că, exasperată de adaptarea 

formală lipsită de rezultate concrete, Comisia a investit credibilitate în anumite persoane 

percepute ca fiind determinate să schimbe status-quo-ul. Grabbe (2006) consideră credibilitatea 

actorilor domestici ca fiind una dintre elementele principale care afectează reacţiile UE. 

Credibilitatea pare să fie asigurată de voinţa politică şi de acţiunile concrete de implementare a 

condiţiilor UE. 

Cel mai evident exemplu de credibilitate pentru subiectul analizat aici este fostul ministru al 

Justiţiei Monica Macovei. Când Macovei a fost exclusă din guvern, The Economist a concluzionat 

că: `UE s-a bazat prea mult pe anumiţi politicieni pentru a se asigura de voinţa anticorupţie a 

României, în special pe Monica Macovei, un mult-admirat ministru al Justiţiei. A fost demisă 

imediat după ce România a intrat în UE în ianuarie 2007. Înlocuitorul său a acuzat-o de 

manipulare a Comisiei pentru criticarea României în rapoartele următoare (citat în Adevarul, 13 

iunie 2008). Aceasta a devenit o acuzație frecventă împotriva Monicăi Macovei, dar pentru 

oricine neimplicat în luptele politice din România este neclar cum ar putea o persoană oricum 

marginalizată acum chiar și în partidul ei să influențeze ani la rândul Comisia Europeană. Asta 

când politicieni români mult mai influenți se luptă deschis pe această temă cu Comisia, fără mare 

succes.   

Atât susţinătorii cât şi criticii săi, au recunoscut că Macovei s-a bucurat de o relaţie specială cu 

oficialii europeni. Dar cine pe cine a susținut? O explicație ceva mai logică ține chiar de modelul 

de influență al UE pe care îl discutăm aici: cerințele Uniunii mută echilibrul intern în țările țintă, 

dând posibilitatea forțelor anti-status-quo să acționeze și plasează susținătorii status-quo-ului în 

defensivă.  

Cu alte cuvinte, influența UE creează premisele pentru încurajarea forțelor reformiste, depinde 

apoi de fiecare actor politic intern să beneficieze de această schimbare de situație sau nu. Din 

interviurile realizate pentru acest raport cu persoane din cadrul Comisiei care au lucrat de-a 
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lungul anilor la rapoartele pe România, rezultă că Macovei a conferit o credibilitate procesului, iar 

poziţia sa internă a crescut în urma susţinerii deschise a Bruxelles-ului. A fost deci o influență 

reciprocă. 

Se vede această ”influențare diferențiată” prin metodologia noastră?  

Atunci când am discutat cea de-a doua ipoteză, testasem deja adoptarea condiţiilor UE în 

perioada 2005-2006. Aceasta a fost perioada în care Macovei a deţinut poziţia în minister. Aşa 

cum se poate vedea în Fig. 3, în această perioadă majoritatea condiţiilor au fost adoptate (în 

comparaţie cu 2004 sau cu 2007-2008). Am discutat aceste descoperiri de mai sus luând în 

considerare momente-cheie. Presupunerea a fost aceea că recompensa din 2004 pentru 

adoptarea regulilor UE a fost cea mai mare (închiderea negocierilor). Dar această ipoteză nu a 

fost confirmată de date deoarece perioada 2005-2006 arată cea mai mare rată a îndeplinirii 

condiţionalităţilor. Aşadar, putem concluziona că influenţarea diferenţiată a actorilor reformişti 

precum Macovei a fost mai importantă în rata de adoptare decât momentul luării deciziilor UE 

cu privire la România. Această ipoteză este susţinută de o analiză calitativă a Tabelului 1. Se 

poate observa că anumite condiţii îndeplinite numai parţial în 2005-2006 se referă la măsuri 

modificate sau blocate de către actori-veto (precum problema imunităţii foştilor miniştri, caz în 

care legea propusă de ministrul Justiţiei a fost respinsă de Curtea Constituţională şi modificată 

mai apoi de Parlament).  

 Factorul ”influențare diferențiată” este susţinut şi din perspectiva inversă. Dacă avantajarea 

reformiştilor creşte probabilitatea adoptării regulilor, se poate presupune că odată ce pârghiile 

UE se reduc, echilibrul intern se schimbă din nou în favoarea status-quo-ului şi anumite reforme 

sunt abandonate sau chiar anulate. Această ipoteză se confirmă în cazul României.  

O schimbare de discurs a fost vizibilă imediat după aderare, pe argumentul că acum suntem 

membri ai UE, deci Comisia nu ar trebui să mai critice un stat membru. Prezumția logică era și că 

odată intrați în UE, puterea Comisiei a scăzut, recompensa fiind deja primită. A fost și momentul 

în care rapoartele Comisiei au devenit mai critice în mod deschis cu Parlamentul României, după 

ce această instituție a devenit un jucător mai activ în schimbarea regulilor legislative, astfel încât 

cazurile de mare corupție să fie blocate sau întârziate. Rapoartele CE din 2008 critică în mod 

direct Parlamentul pentru blocarea investigaţiilor de corupţie la nivel înalt. Un raport 

independent cerut de CE şi apărut în mass-media susţinea în mod clar că „în loc să facă progrese 

în lupta împotriva corupţiei la nivel înalt, România regresează pe toate fronturile în lupta 

împotriva corupţiei. Multe din măsurile prezentate înainte de aderare şi considerate importante în 

lupta împotriva corupţiei, au fost în mod deliberat ştirbite/masacrate de Parlament sau de guvern 

imediat după aderare, în timp ce alţi factori au fost instrumentali în respingerea tentativelor de 

luptă împotriva corupţiei la nivel înalt” (raport De Pauw, 2007: 22).  

După prezentarea unei liste lungi de măsuri inversate, raportul concluzionează că „dacă eforturile 

anticorupţie ale României continuă să se evaporeze în ritmul actual, în aproximativ şase luni 

România se poate întoarce la situaţia din 2003” (raport De Pauw, 2007:23) 
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Analizând gradul de confirmare al celor patru ipoteze, vedem că din cele patru ipoteze iniţiale, 

trei au fost confirmate şi una din ele este valabilă în cazuri mai degrabă excepţionale (ipoteza a 

doua). Aşadar, se poate concluziona că adoptarea regulilor anticorupţie în România a depins de: 

- Claritatea condiţiilor şi legătura acestora cu acquis-ul comunitar  

- Posibilitatea concretă a condiţiei UE de a afecta imunitatea decidenţilor români (această 

posibilitate a creat opoziţia actorilor-veto)  

- Poziţiile influente deţinute de actorii anti status-quo, favorizate de UE în procesul de 

negocieri  

Per total, din cele 29  de condiții, 15 au fost îndeplinite, opt parțial îndeplinite și șase au rămas 

fără rezultat (Fig. 5). 

 

15

8
6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Fig.5. Situația adoptării criteriilor UE (septembrie 2010)
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Studiu de caz: ANI pierde din puteri, UE salvează situația 

La data de 14 aprilie 2010, legea cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 

Integritate a fost declarată neconstituţională ca urmare a ridicării unei excepţii într-un caz care 

presupunea confiscarea unei mari sume de bani de la un fost parlamentar. Curtea Constituţională 

a considerat că actul de confiscare a bunurilor achiziţionate ilegal încalcă textul constituţional, 

precum şi că obligaţia de a face publice declaraţiile de avere încalcă dreptul la intimitate. În plus, 

judecătorii au ajuns la concluzia că puterile ANI au o natură jurisdicţională. Ca urmare a deciziei 

Curţii Constituţionale, toate investigaţiile ANI au fost suspendate. Cu toate acestea, surse 

apropiate organelor de urmărire, au susţinut ideea că la acel moment Agenţia investiga 7 din cei 

9 judecători ai Curţii Constituţionale. 
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După o întâlnire cu toate partidele parlamentare, Preşedintele român a recomandat amendarea 

urgentă a legii ANI pentru a o pune în concordanţă cu cerinţele Curţii Constituţionale. Într-unul din 

discursurile sale, preşedintele a atras atenţia că rapoartele Comisiei Europene ar putea lega lipsa 

de progrese a României în domeniul justiţiei de aderarea la zona Schengen, programată să aibă 

loc în martie 2011.  

Noua lege a fost dezbătută în Senat pe 12 mai şi a suferit importante schimbări precum 

eliminarea comisiilor de control a averilor şi eliminarea sancţiunilor penale dacă declaraţia de 

avere nu este completată în mod corect. Noua lege a suscitat criticile societăţii civile care a cerut 

Preşedintelui României să nu promulge legea revizuită. Ca urmare a deciziei Preşedintelui de a 

trimite înapoi legea în Parlament, Camera Deputaţilor a luat în considerare majoritatea 

sugestiilor Preşedintelui, printre care şi reintroducerea comisiilor de control a averilor.  Cu toate 

acestea, pe 30 iunie, Senatul a adoptat legea prin care comisiile de control a averilor erau 

eliminate şi perioada de investigare a demnitarilor era redusă de la trei la un an după terminarea 

mandatului. Criticile aduse de numeroşi ambasadori au fost percepute ca un act de „presiune 

politică la nivelul luării deciziilor” de către senatorul UDMR Gyorgy Frunda, autorul 

amendamentelor de mai sus.   

Noua lege a fost trimisă din nou la Curtea Constituţională de data aceasta de către şeful statului 

şi pe motive procedurale. Curtea a admis că problematica veniturilor personale este de 

competenţa Senatului ca primă cameră şi de cea a Camerei Deputaţilor ca a doua cameră.  

În urma criticilor Comisiei Europene (raportul pe justiţie publicat în iulie 2010), pe 16 august 2010, 

guvernul a reintrodus prevederile care fusese anterior eliminate de Senat. Legea a fost susţinută 

de o largă majoritate în Camera Deputaţilor, dar votată în absenţa Social-democraților care au 

susţinut ideea că legea ar putea fi folosită ca armă în „lupta politică”. Senatul a acceptat noua 

formă a legii dar a reintrodus obligaţia ca liderii sindicali să completeze declaraţii de avere şi de 

interese. Deşi nu s-au declarat suporteri ai noii legi, liberalii au votat pentru adoptarea acesteia ca 

un mod de a susţine angajamentele României în cadrul Uniunii Europene. Noua lege a fost 

promulgată de către Preşedintele României la data de 31 august 2010.   

Înafară de susţinerea guvernului în adoptarea noii legii asupra organizării Agenţiei Naţionale de 

Integritate, liberalii au votat pentru Legea Micii Reforme în justiţie şi pentru un amendament 

important la legea privind funcţionarea Curţii Constituţionale care împiedică suspendarea 

proceselor în cazul în care este ridicată o excepţie de neconstituţionalitate.  

Cu toate acestea, există întotdeauna riscul ca noua lege să fie trimisă la Curtea Constituţională, 

crede Preşedintele ANI Cătălin Macovei. Pe de altă parte, premierul Boc a declarat că România  şi-

a recâştigat din credibilitatea pe care o pierduse atunci când legea a fost amendată.  



 

34 

Bibliografie 

 

Surse academice 

Schimmelfennig F. and Sedelmeier U. (eds), The Europeanization of Central and Eastern Europe, 

2005, Ithaca NY: Cornell University Press; 

Schimmelfennig F, Engert S, and Knobel H, `The impact of EU political conditionality`, in 

Schimmelfennig F. and Sedelmeier U. (eds), The Europeanization of Central and Eastern Europe., 

Ithaca NY:Cornell University Press, 2005; 

Grabbe, H., The EU’s Transformative Power: Europeanization through Conditionality in Central 

and Eastern Europe, Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2006; 

Haughton T, `When Does the EU Make a Difference? Conditionality and the Accession Process in 

Central and Eastern Europe`, in Political Studies Review: 2007 Vol. 5, 233–246; 

Dimitrova, A. (ed.), Driven to Change: The European Union's Enlargement Viewed from the East, 

2004, Manchester: Manchester University Press; 

Hughes J, Sasse G. and Gordon C., Europeanization and Regionalization in the EU`s Enlargement 

to Central and Eastern Europe – The Myth of Conditionality, Palgrave Macmillan, 2004; 

Avery G, `The enlargement negotiations`, in Cameron F (ed), The future of Europe – Integration 

and Enlargement, Routledge, London and New York, 2004; 

Tsebelis G, Veto players – How Political Institutions Work, Princeton University Press, 2002. 

 

Rapoarte independente 

EUMAP, Open Society Institute, Monitoring the EU Accession Process, Budapest, 2002; 

Nations in Transit, Freedom House, www.freedomhouse.hu; 

Roos SR, 2008, The fight against corruption – The Problem Child of the Carpathians, Konrad-

Adenauer-Stiftung - Rule of Law Program, South East Europe;  

Corruption Perception Index, Transparency International, www.transparency.org; 

Stefan L, Oamenii justiției – Politica de cadre în magistratură pe termen scurt și mediu, SAR – 

CRPE, 2010, București. 

 

Documente ale UE 

W. de PAUW, Expert Report on the Fight against Corruption/Cooperation and Verification 

Mechanism; 1, Bucharest, 12-15 November 2007; 

EC, 1997, Agenda 2000 - Commission Opinion on Romania’s Application for Membership of the 

European Union, 15 July 1997; 

EC 1999, Regular report from the commission on Romania’s progress towards accession, 13 

October 1999; 

http://www.freedomhouse.hu/
http://www.transparency.org/


 

35 

EC 2000, Regular Report from the Commission on Romania’s progress towards accession, 8 

November 2000; 

EC 2001, Regular report on Romania's progress towards accession, 13 November 2001; 

EC 2002, Regular report on Romania's progress towards accession, 9 October 2002; 

EC 2003, Regular report on Romania's progress towards accession, 2003; 

EC 2004, Regular report on Romania's progress towards accession`, 6 October 2004; 

EC 2005 – `Romania – Comprehensive Monitoring Report`, 25 October 2005 

EC May 2006, Romania - May 2006 Monitoring Report, 16 June 2006; 

EC decision, December 2006, Commission Decision of 13 December 2006 establishing a 

mechanism for cooperation and verification of progress in Romania to address specific 

benchmarks in the areas of judicial reform and the fight against corruption; 

EC February 2008, Interim report from the Commission to the European Parliament and the 

Council on progress in Romania under the co-operation and verification mechanism, 14 February 

2008; 

EC July 2008, Report from the Commission to the European Parliament and the Council on 

progress in Romania under the co-operation and verification mechanism, 23 July 2008; 

EC Communication, June 2005, Communication from the Commission to the Council, the 

European Parliament and the European Economic and Social Committee on a comprehensive EU 

policy against corruption`, 28 June 2005; 

Raport intermediar al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind progresele realizate 

de România în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare, Bruxelles, 12.2.2009 COM(2009) 

70 final; 

Raport intermediar al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind progresele realizate 

de România în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare {SEC(2009) 1073} Bruxelles, 

22.7.2009 COM(2009) 401 final; 

Interim report from the European Commission to the European Parliament and the Council on 

progress in Romania under the Co-operation and Verification Mechanism, Brussels, 23.3.2010 

COM(2010)113 final;  

Raport intermediar al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind progresele realizate 

de România în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare,  Bruxelles, 0.7.2010 COM(2010) 

401 final. 

 

Presă 

The Economist, 3 July 2008, In denial - The European Union conceals Romania’s backsliding on 

corruption; 

Adevărul, 13 June 2008, Nu cred că am ieşit din guvern cu o imagine rea (in Romanian). 



 

36 

Despre autori: 

Cristian Ghinea este director al CRPE, editorialist la România liberă şi Dilema veche. A absolvit 

masterul de EU Politics and Governance la London School of Economics (LSE).  

Oana Tănăsache este absolventă a masterului de Studii Europene al Facultăţii de Științe Politice, 

Universitatea din Bucureşti. În prezent, Oana este Asistent de Cercetare la Centrul Român de 

Politici Europene.  



 

37 

 

Proiect finanţat de către Uniunea Europeană prin Programul Facilitatea de Tranziţie 

2007/19343.01.11 “Consolidarea sprijinului societăţii civile în lupta în lupta împotriva corupţiei” 

Proiectul:  Evaluarea eficienței Mecanismului de Cooperare și Verificare în domeniul Justiției. 

Recomandări pentru perioada post-2009 derulat de Societatea Academică din România (SAR) 

împreună cu Centrul Român de Politici Europene (CRPE) 

Editor: Prezentul raport este realizat de Centrul Român de Politici Europene 

Data publicării: septembrie 2010 

Conținutul acestui  material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene 

Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Uniunii Europene contactaţi 

cfcu.phare@mfinante.ro  

  

 

 

Opiniile  exprimate în acest raport nu  implică  automat  poziția tuturor experților  afiliați CRPE  

sau  a  altor  instituții  și organizații partenere CRPE.  

 

 

   

Foto coperta:  ArhivaFoto.ro 

 

©   CRPE septembrie 2010 

 

 

Centrul Român de Politici Europene  

 Gheorghe Pop de Băsești 43-45 

ap. 5, București - 2 

office@crpe.ro 

Tel. +4 0371.083.577 

Fax. +4 0372.875.089 

 

Pentru mai multe detalii despre CRPE vizitați pagina www.crpe.ro   

 

mailto:office@crpe.ro
http://www.crpe.ro/

