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Performanţa instituţiilor anticorupţie
- Comunicat de presă Bucureşti, 11 octombrie 2006 ■ Centrul de Resurse Juridice şi Institutul pentru Politici Publice au lansat raportul:
„Performanţa instituţiilor anticorupţie”, raport care sintetizează rezultatele monitorizării instituţiilor anticorupţie din
perioada martie – august 2006, în cadrul proiectului „Dezvoltarea şi aplicarea mecanismelor de monitorizare a instituţiilor
anticorupţie”, finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare Consolidarea Societatii Civile 2003.
Rezultatele monitorizării au evidenţiat activitatea slabă a instituţiilor publice locale în combaterea conflictelor de
interese şi a incompatibilităţilor, respectiv persistenţa acestor fenomene în plan local. Cauzele pentru care conflictele de
interese şi incompatibilităţile nu sunt verificate sunt lipsa de preocupare a conducătorilor instituţiilor publice, lipsa
mecanismelor de control şi sancţionare, lipsa sesizărilor, lipsa de informare a funcţionarilor publici, lipsa unui cadru legal
coerent. Cu toate acestea, au fost identificate şi bune practici în combaterea incompatibilităţilor ce trebuie diseminate şi
implementate.
Raportul analizează detaliat 10 ani de activitate a comisiilor de cercetarea a averilor şi concluzionează asupra piedicilor
tehnice de care se loveşte verificarea averii.
Din analiza ordonanţelor emise de Comisiile de cercetare a averii, ce sunt pentru prima dată disponibile publicului, CRJ şi
IPP au identificat trei etape în controlul averilor:
•
•

Perioada verificării prefecţilor şi subprefecţilor (1997-1998) – în 87% din cazuri controlul a fost doar formal;
Perioada verificării poliţiştilor (2001-2002) – perioadă caracterizată de cele mai puţin credibile justificări pentru
deţinerea de vile şi maşini de lux, mult peste standardul de viaţă al unui funcţionar al statului;
• Perioada presiunii publice (2005-2006) – în care primii înalţi demnitari au fost verificaţi (foşti parlamentari,
membrii ai guvernului).
Peste 300 de persoane au fost verificate între 1996 şi 2006 dar în nici un caz nu s-a constatat că averea nu poate fi justificată.
Banii contribuabililor şi timpul magistraţilor au fost astfel irosiţi pentru lipsa de voinţă a clasei politice de a reglementa o
procedură viabilă de combatere a îmbogăţirii ilicite.
Dintre exemplele prezentate în raport am ales un citat dintr-o ordonanţă de clasare din 2001 pentru a dovedi că apelul la
mătuşi nu este de dată recentă: „În 1994 soţia cercetatului a primit cu titlu de donaţie de la o mătuşă din Bucureşti suma de
19,000 dolari, motivat de existenţa unor relaţii de afecţiune profundă”.
„În pragul intrării în Uniunea Europenă mecanismele de prevenire şi combatere a corupţiei nu sunt încă pe deplin coerente şi
stabile” declară Radu Nicolae, coordonatorul programului de Integritate publică al Centrului de Rsurse Juridice.
Raportul include şi analiza activităţii structurilor teritoriale ale DNA şi constată diversificarea modalităţilor de
sesizare a acestora: o bună parte din sesizări au provenit de la instituţiile cu atribuţii de control. Totuşi, structurile
teritoriale beneficiază de puţini procurori (aproximativ 3 persoane) dar de un volum mare de activitate (în medie o
structură teritorială avea 34 de dosare în lucru la momentul monitorizării). Aceste servicii nu au definite foarte clar
relaţiile de comunicare cu regiunea în care acţionează (mare parte din comunicarea cu aceste servicii se realizează
prin intermediul DNA central iar aceste structuri nu realizează un raport propriu de activitate ci activitatea lor se
include nedistinct în raportul anual al DNA).
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm contactaţi:
Radu Nicolae, Coordonator Program Integritate Publică, Centrul de Resurse Juridice, tel: 212.06.90, mobil: 0723668808, e-mail:
rnicolae@crj.ro
Manuela Weber, Manger Relaţii Publice, Centrul de Resurse Juridice, tel: 212 06 90, mobil: 0726 757 270, e-mail:
mweber@crj.ro

Proiect finantat de
UNIUNEA EUROPEANA

Uniunea Europeană acordă României expertiză şi sprijin financiar în vederea pregătirii pentru aderare, prin programe specifice:
Phare, Ispa şi Sapard. Sectoarele beneficiare variază de la dezvoltare regională şi sprijin pentru IMM-uri, până la investiţii în
infrastructura de mediu şi transport şi dezvoltare rurală.
Suma anuală totală a fondurilor nerambursabile acordate României prin cele trei programe este în creştere, de la cca 660 de
milioane de Euro în 2003, la peste un miliard de Euro în 2006. Gestionarea acestor fonduri este realizată de autorităţile române de
resort, sub coordonarea Ministerului Finanţelor Publice.

