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ROMÂNIA
aspect negativ pentru cã tocmai acest
lucru a fost lãudat de Comisia Europeanã.
Cât despre dosarele aflate pe rolul
instanþelor, încã nu suntem în mãsurã sã
evaluãm care sunt consecinþele; probabil
unele instanþe vor aprecia ºi vor lua în
considerare probele administrate de ANI,
altele vor accepta excepþiile ridicate prin
decizia datã Curþii Constituþionale. Nu
avem o evaluare clarã asupra acestor
aspecte, în curând vom putea oferi o statisticã, dar este evident faptul cã decizia
CCR a afectat evoluþia pozitivã a ANI aºa
cum a fost remarcatã ºi de rapoartele
Comisiei Europene. Practic doi ani de
muncã s-au irosit, iar totul trebuie reluat
de la început.
- Pe cine supãrã ANI?
- Agenþia Naþionalã de Integritate nu
supãrã pe nimeni, nu prioritizeazã ºi nu
face parte din niciun joc politic, drept
dovadã stau comunicatele de presã de pe
site-ul Agenþie care aratã faptul cã demnitarii, membri ai Parlamentului au fost
trimiºi în faþa instituþiilor competente, fie
cã sunt instanþe de judecatã, parchet sau
comisii de disciplinã, din tot spectrul
politic. Acest lucru aratã cã ANI ºi-a
fãcut treaba în mod imparþial ºi conform
legii. Restul consideraþiilor – cum am
mai spus- sunt o simplã retoricã politicã;
aratã faptul cã anumite persoane au ceva
de ascuns. Este regretabil acest lucru;
pentru cã, dacã dezbaterile s-ar desfãºura
în interesul cetãþenilor nu am ajunge în
situaþia în care sã fim criticaþi în
rapoartele pe justiþie. Cred cã ar trebuie o

mai multã responsabilitate, chiar am
vãzut la o anumitã parte a clasei politice
o astfel de responsabilitate ºi determinare. La ultimele dezbateri din camera
Deputaþilor ºi Senat prezenþa premierului
Emil Boc a contat mult pentru susþinerea
proiectului de lege. De asemenea, a fost
decisiv rolul preºedintelui Traian
Bãsescu care a utilizat de toate instrumentele posibile pentru ca legea- aºa
cum a fost adoptatã de Senat, în primã
fazã- sã nu producã consecinþe juridice ºi
mai negative care ar fi adus un plus de
probleme României pe plan extern. Iatã
cã, o anumitã parte a clasei politice a
dorit o lege puternicã, o lege serioasã,
eficientã, dar au apãrut ºi elemente care,
uneori, s-au dovedit a fi majoritare, care
au încercat sã stopeze acest lucru.
Agenþia Naþionalã de Integritate este un
pilon de luptã împotriva corupþiei foarte
important, recunoscut în toate planurile
instituþionale, precum ºi de Comisia
Europeanã.
- Ambasadorul SUA la Bucureºti, Mark
Gitenstein, felicitã autoritãþile române
pentru adoptatea Legii ANI, a unor
mãsuri care “vor îmbunãtãþi corectitudinea ºi eficienþa sistemului juridic”.
Tot excelenþa sa, pe drept cuvânt, critica, dupã ciumpãvirea acestui proiect,
clasa politicã pentru diluarea Legii ANI
ºi încetinirea luptei anticorupþie. Mulþi
au sãrit ca arºi: averile la secret, în ce
þarã o ANI te obligã sã-þi declari
averea?! Retotica de care aminteaþi mai
devreme.

- Nu existã instituþii similare!? Din nou
apare aceastã retoricã politicã, ca ºi
mesaj. Existã un studiu comparativ, noi
avem protocoale semnate cu instituþii
similare din alte state. În SUA existã
Agenþia Americanã de Eticã care gestioneazã toate aceste competenþe pe care
le are ºi ANI. Singura diferenþã dintre
ANI ºi alte instituþii similare din alte þãri
este cã grupeazã, într-un singur organism,
controlul averilor, incompatibilitãþilor ºi
al conflictelor de interese. În celelalte
state existã instituþii clasice, precum
Parchetul sau Fiscul, care controleazã
aceste lucruri eficient. Dar, în cazul nostru, din 1996 ºi pânã la momentul
apariþiei ANI nicio avere nu a fost confiscatã, nu au fost sancþiuni pentru conflicte
de interese sau incompatibilitãþi. În
aceastã luminã, evaluarea Grupul statelor
europene de luptã împotriva corupþiei
din 2006 a fost aceea de a se înfiinþa o
agenþie care sã aibã în vedere controlul
averilor, al incompatibilitãþilor ºi al conflictelor de interese, tocmai pentru cã nu
exista nici o consecinþã pentru completarea eronatã a acestor date. Aceastã
afirmaþie cã n-ar exista instituþii în
Europa care au competenþe asemeni ANI
este eronotã, nu are susþinere în realitate,
este folositã doar ca atac politic; pentru a
discredita ºi decredibiliza o instituþie. Un
astfel tip de mesaj este folosit ºi în cazul
Direcþie Naþionale Anticorupþie, o altã
instituþie care este lãudatã în rapoartele
Comisiei Europene.
Ionuþ Crivãþ
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