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Apel la responsabilitate şi decenţă
în dezbaterea legislaţiei anticorupţie
Fundaţia pentru o Societate Deschisă, Transparency International România şi Centrul de
Resurse Juridice îşi exprimă profunda îngrijorare faţă de modul în care se dezbate legislaţia
anticorupţie în România, cu precădere în ceea ce priveşte legea de înfiinţare a Agenţiei
Naţionale de Integritate. Dezbaterile din cadrul comisiei juridice a Camerei Deputaţilor conduc
la golirea şi mai mult de conţinut a proiectului de act normativ, astfel încât legea îşi pierde
raţiunea de a fi şi ajunge să fie un regres vizibil faţă de prevederile legilor 161/2003 şi
115/1996.
Cauzele principale ale acestei abordări superficiale sunt reprezentate, pe de-o parte, de
întârzierea de un an şi jumătate cu care Guvernul a trimis acest proiect de act normativ în
dezbaterea parlamentului, iar, pe de altă parte, de abordarea acestei dezbateri ca o luptă între
partidele politice, lipsită de principii şi responsabilitate politică în faţa cetăţenilor, care aşteaptă
ca statul să garanteze creşterea standardelor de integritate în viaţa publică.
Un alt element care conduce la această discuţie nestructurată şi excesiv politizată îl reprezintă
lipsa de claritate a textului propus, confuzia între ceea ce înseamnă un instrument de prevenţie
şi unul de combatere. Această ambiguitate a reprezentat cel mai bun argument pentru unele
partide politice în a respinge orice prevederi care ar fi obligat politicienii să acţioneze în
limitele unei conduite integre, cu respectarea unui regim strict privind incompatibilităţile,
evitarea conflictelor de interese şi posibilitatea de acumulare nejustificată de averi.
Totodată, atragem atenţia asupra numeroaselor vicii de fond şi de formă ale proiectului de act
normativ, aşa cum sunt acestea semnalate de către Consiliul Legislativ în avizul său.
Organizaţiile semnatare fac un apel la toate partidele politice şi reprezentanţii acestora în
comisia juridică a Camerei Deputaţilor pentru abordarea acestui instrument de politică publică
anticorupţie cu responsabilitate, astfel încât să îi fie garantată eficienţa şi eficacitatea. De
asemenea, solicită reprezentantului Ministerului Justiţiei la dezbateri, o mai mare flexibilitate şi
acceptarea corectării erorilor de fond şi de formă ale proiectului de act normativ. Considerăm
că este absolut necesar ca raportul comisiei juridice a Camerei Deputaţilor să cuprindă votul
nominal al membrilor pentru fiecare dintre amendamentele şi articolele adoptate, pentru ca
societatea civilă să poată monitoriza punctul de vedere exprimat de fiecare parlamentar în
parte.
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