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ROMÂNIA
- Domnule secretar general, ce se mai
întâmplã cu ANI, ce dosare “grele” are
pe rol?
- Agenþia Naþionalã de Integritate ºia reluat activitatea începând cu luna
noiembrie a anului trecut, dupã ce
legea a fost promulgatã de preºedintele Traian Bãsescu. În aceastã scurtã
perioadã am reuºit sã trimitem în faþa
autoritãþilor competente cazuri
importante parlamentari, preºedinþi
ai unor consilii judeþene sau înalþi
funcþionari ai statului. Din aceastã
perspectivã, în ultimul raport al
Comisiei Europene pe Justiþie au fost
subliniate evoluþiile pozitive, cu
observaþia cã dosarele ANI nu au
continuitate. Existã o preocupare în
Parlamentul României, în special din
partea unor deputaþi UDMR - dupã
ce Agenþia a reuºit sã identifice niºte
conflicte de interese- pentru a amenda legea, mergând pânã acolo încât
sã nu mai aibã absolut niciun instrument de acþiune. Semnalul este
extrem de negativ, rãul este deja
fãcut, iar o abordare care sã lege
accesul în spaþiul Schengen de raportul pe Justiþie este inevitabilã în acest
moment. Din pãcate, pentru toate
evoluþiile pozitive care au avut loc ºi
care au fost evidenþiate de Comisia
Europeanã, existã riscul sã fie anulate ºi un mare rãu sã fie fãcut
României de aceste persoane care
nu realizeazã faptul cã ANI este o
instituþie a României ºi nu un teren de
joacã personal pe care sã-ºi rezolv
propriile probleme.

- Punctual, care sunt nemulþumirile ºi
modificãrile propuse de deputaþi?
- Sunt 44 de pagini de amendamente, dar vreau sã semnalez care
sunt cele mai importante. În primul
rârd, declaraþiile de avere ºi de
interese nu vor mai fi publice ºi cred
cã este cel mai negativ amendament!
Este un lucru câºtigat pentru România
din perspectiva transparenþei ºi a
luptei împotriva corupþiei. Inspectorii
ANI nu mai pot solicita documente de
la instituþiile statului, ceea ce, practic,
ar anula orice instrument de lucru al
nostru. La fel, pentru persoanele care
candideazã la alegerile locale sau
generale, acestea nu mai sunt obligate sã-ºi depunã declaraþiile de
avere ºi de interese. Astfel cã
cetãþenii chiar nu mai ºtiu cu cine
voteazã ºi cu ce avere au „intrat”
acele persoane. Aceste amendamente golesc ANI de conþinut ºi o
transformã într-o bibliotecã închisã,
în care numai angajaþii pot citi acele
“cãrþi”, fãrã a putea face ceva.
- Ar fi, cum spunea domnul ministru
Predoiu, un atentat la interesul naþion al?
- Da, este un atentat la adresa interesului naþional al României, semnalele
care deja au venit din exterior sunt
mai mult decât negative ºi vor avea
consecinþe clare în viitor. Rapoaretele
Comisiei Europene ºi auditul pe
strategia naþionalã anticorupþie
observã faptul cã este necesarã stabilitatea cadrului legislativ. Adicã,
legea poatã sã fie îmbunãtãþitã sau

amendatã, dar cu consulatea prealabilã a ANI sau a Ministerului Justiþiei.
Acest lucru nu s-a fãcut. Am atras
atenþia cã anumiþi parlamentari
urmãresc destabilizarea cadrului legislativ, iar asta s-a ºi întâmplat.
- Existã presiuni ºi ameninþãri la adresa
ANI?
- Referitor la presiuni ºi la atacuri, au
fost explicite ºi sunt formulate nu
numai în spaþiu public, ci ºi în faþa
inspectorilor de integritate cãrora li
se sugereazã ce soluþii sã dea în
dosare ºi, mai mult decât atât, sunt
ameninþaþi cu plângeri penale ºi
acþiuni civile în care li se solicitã
daune materiale. Agenþia nu poate sã
conteste deciziile comisiilor parlamentare. Mai mult, Înalta Curte a
spuns cã ANI nu are dreptul sã facã
plângeri împotriva soluþiilor de neîncepere a urmãriri penale.
- Cui îi este fricã de ANI ºi care vor fi
consecinþele modificãrii acestei legi?
- Tuturor le este fricã de ANI, tuturor
celor care au ceva de ascuns. Aceºtia
se manifestã cel mai agresiv. Repet,
am verificat parlamentari, foºti ºi
actuali miniºtri. Agresivitatea creºte
exponenþial
la
adresa
ANI.
Consecinþele vor fi catrastofale.
Raportul pe Justiþie din 2010, care
spunea
cã
România
nu-ºi
îndeplineºte angajamentele, a fost...
blând!
Ionuþ Crivãþ
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