10-13.qxd

9/23/2010

4:49 PM

Page 3

ROMÂNIA
- Domnule Secretar General, cum
apreciaþi faptul cã Parlamentul
României a aprobat noua Lege a
Agenþiei Naþionale de Integritate în
forma
agreatã ºi de Comisia
Europeanã?
- Legea adoptatã de Parlamentul
Românei în cele douã foruri ale sale,
respectiv în Camera Deputaþilor ºi în
Senat, reprezintã o evoluþie pozitivã a
legii de funcþionare a Agenþiei Naþionale
de Integritate, dupã ce a fost declaratã
neconstituþionalã. Dupã cum ºtiþi, în
vechea formã, anterioarã cererii de reexaminare a preºedintelui României, legea
a fost aspru criticatã atât de Comisia
Europeanã cât ºi Agenþia Naþionalã de
Integritate pentru faptul cã nu mai
reprezenta un instrument eficient de control al averilor, incompatibilitãþilor ºi
conflictelor de interese. Legea fusese
amendatã de cãtre senatori ºi deputaþi
dincolo de decizia, de excepþia de neconstituþionalitate admisã de Curtea
Constituþionalã ºi, astfel a creat aceastã
premisã negativã de luptã împotriva
corupþiei.
-Aprecierile de care activitatea ANI se
bucura la nivelul Comisiei Europene au
fost reflectate în trei Rapoarte pe
Justiþie…

- Da, referitor la activitatea Agenþei
aceasta a fost apreciatã în trei rapoarte
succesive ale Comisiei Europene. De
asemenea, nu sunt de neglijat nici
rapoartele de audit extern care au fost
formulate ºi întocmite în anul 2008 ºi
2009 de cãtre o renumitã companie internaþionalã, rapoarte care nu indicã niciun
fel de deficienþe, dimpotrivã, metodologia ºi procedurile ANI sunt auditate la
standarde internaþionale. Din pãcate,
retorica politicã ºi atacurile lansate la
adresa ANI nu þin cont de aceste documente oficiale ºi nu þin cont nici de
rapoartele care sunt publicate periodic pe
site-ul agenþiei. Este o simplã retoricã
politicã a unor oameni care, probabil, au
ceva de ascuns ºi care nu vor ca Agenþia
Naþionalã de Integritate sã fie un instrument eficient de luptã împotriva
corupþiei aºa cum a fost statuat ºi în
ultimul raport al CE.
- Cum priviþi faptul cã PNL a votat,
totuºi, legea, în vreme ce PSD susþine în
continuare ca ar fi neconstituþionalã?
- Referitor la constituþionalitatea sau
neconstituþionalitatea aceste legi, vreau
sã aduc în atenþiei faptul cã în 2007 a fost
adoptatã Legea ANI – prima oarã- ºi în
2008 o serie de decizii ale CCR au statuat faptul cã legea este constituþionalã.

Deci, referitor la susþinerile unor partide
politice prind neconstituþionalitatea,
cred cã nu þin cont de jurisprudenþa
inconsistentã, de fapt, a Curþii
Constituþionale, decizii care nu au avut o
substanþã juridicã clarã ºi fãrã echivoc
pentru a putea da acea direcþie de claritate a Legii ANI. Atâta timp cât mai
multe decizii spun cã existã termenul de
confiscare nejustificat în plan civil ºi alte
decizii nu spun asta, nu putem lua în calcul o abordare clarã. Mai mult decât atât,
în noua lege, pentru suplinirea vechiului
instrument al Agenþiei de a sesiza direct
instanþa de judecatã, au fost reintroduse
comisiile formate din magistraþi lângã
curþile de apel care existã într-o lege din
1996 ºi care a fãcut obiectul verificãrii
CCR de mai multe ori, fiind declaratã
constituþionalã. Aceste susþineri politice
nu au bazã în realitate.
- Care sunt noutãþile esenþiale în legea
nouã ºi cum vor sprijini ele activitatea
Agenþiei?
- Noutãþile esenþiale aº putea sã le
caracterizez drept vechi, prevederi legale
din Legea 144, dar cel mai important este
faptul cã declaraþiile de avere ºi de
interese rãmân în continuare publice cu
anonimizarea unor date cu carecter personal, respective, dar strict referitor la
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