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30 iulie 2008 

SOCIETATEA CIVILĂ PROPUNE PARTIDELOR UN PACT CU STATUL DE DREPT 
 

Raportul Comisiei Europene din 23 iulie 2008 critică lipsa de voinţă politică în domeniul anticorupţiei 
la nivelul Parlamentului din România, manifestată prin refuzul Parlamentului de a permite investigatiile 
în cazurile cu foşti miniştri, şi incercările Parlamentului de a adopta modificări ale codului de 
procedură penală care ar împiedica orice investigaţii penale semnificative. De asemenea, este criticată 
Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru decizii inconsecvente şi refuzul de a judeca cazurile de 
corupţie politică, iar unele instanţe de judecată sunt criticate pentru lipsa unor pedepse descurajante în 
cazurile de corupţie unde există condamnări. Raportul recomandă expres sprijin pentru Direcţia 
Naţională Anticorupţie, singurul organism anticorupţie care dă dovadă de eficienţă, Parchetul de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Agenţia Naţională de Integritate, care, după 
operaţionalizare, trebuie susţinută logistic şi protejată de interferenţe politice.    

Pe acest temei, societatea civilă cere partidelor politice din România să se angajeze în vederea 
viitoarelor alegeri la semnarea unui Pact pentru statul de drept. Indiferent de ideologia partidelor, 
statul de drept este fundamentul natural al ordinii politice europene, iar un partid care, făţiş sau ascuns, 
are ca program subminarea statului de drept este un partid nedemocratic. Societatea civilă asociată în 
mai multe alianţe anticorupţie, constituite din ONG-uri, asociaţii profesionale şi sindicale, consideră de 
datoria sa să lupte contra forţelor politice care au un asemenea program nedemocratic, pentru a aduce la 
cunoştinţa votanţilor care este programul real al clasei politice din România, dincolo de promisiunile 
electorale. 

Pactul cu statul de drept este fondat pe următoarele două principii: 

1. România, prin intrarea în Uniunea Europeană, a acceptat anumite reguli comune ale spaţiului 
legal european, şi nu mai există recurs contra acestora prin apelul la „suveranitatea proprie” sau 
la „originalitatea” sistemului juridic românesc. Am făcut unele promisiuni pentru a fi acceptaţi 
în Europa iar toate partidele parlamentare care au aprobat tratatul de aderare au fost de acord. A 
sosit momentul să respectăm aceste promisiuni. Recomandările din raportul Comisiei Europene 
au caracter obligatoriu şi, pe baza lor, formulăm acest pact. 

2. Stabilitatea sistemului judiciar şi independenţa sa faţă de interferenţa politică sunt cheia creării 
unui sistem autonom şi responsabil. Ca atare, partidele politice trebuie să renunţe la ideea că pot 
să influenţeze decizia de revocare sau numire a unor persoane cheie din sistemul judiciar. 
Propunerea aparţine ministrului justiţiei, indiferent de opinia partidului care îl susţine, avizul 
aparţine CSM iar decizia preşedintelui ţării, procedura acceptată şi susţinută de Comisia 
Europeană. Continuitatea, mai ales a procurorilor care cercetează politicieni, este singura care 
poate transmite semnalul că se pot face anchete de mare corupţie, fără ca aceia care le fac să fie 
imediat destituiţi sau ameninţaţi ca îşi pierd locurile la intervenţia celor pe care îi anchetează şi 
a prietenilor lor politici. Nu există nici motive de oportunitate pentru modificarea procedurii 
actuale de numire a procurorului general, a procurorului şef al DNA şi adjuncţilor acestora, 
procedura actuală fiind susţinută şi de Comisia Europeană. 
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În virtutea acestor două principii, propunem partidelor politice şi premierului Călin Popescu Tăriceanu 
să semneze următorul angajament electoral în trei puncte: 

1. Că nu vor propune, întreprinde, initia ori aproba, înainte sau după alegeri, conform 
recomandării raportului CE, nicio schimbare instituţională, de statut juridic sau de personal la 
conducerea Direcţiei Naţionale Anticorupţie sau a Parchetului de pe lîngă Inalta Curte de 
Casatie si Justiţie. Un asemenea angajament constituie un semnal decisiv pentru continuarea 
luptei anticorupţie din România. Considerind meritele conducerii actuale a DNA recunoscute de 
Comisia Europeană, în primul rînd, trebuie menţinută continuitatea procurorilor care au au avut 
curajul de a ancheta si trimite in judecată politicieni si oameni de afaceri de vârf.  

2. Că nu vor întreprinde sau aproba prin vot, înainte sau după alegeri, nicio schimbare a 
personalului de conducere a Agenţiei Naţionale de Integritate, că vor aproba sau cere 
premierului să aprobe finalmente bugetul ANI, respins de două ori în ciuda unei fundamentări 
clare, pentru a permite acestei agenţii să devină complet operaţională, conform recomandărilor 
Comisiei Europene.   

3. Că vor adopta noul cod penal si vor redacta si adopta noul cod de procedură penală pe baza 
legislaţiei europene eficiente si după dezbateri publice reale, cu scopul ca justiţia penală sa 
funcţioneze eficient, rapid şi echitabil, şi că vor renunţa la modificările propuse de Parlament  la 
codul de procedura penala care au fost criticate de Comisia Europeana si care ar face imposibile 
anchetele penale, inclusiv cele in curs.  De asemenea, ca vor adopta amendamentele la codul 
civil si de procedura civilă, pentru a face din justitia civilă din România una europeană, rapidă 
si eficientă. 

4. Că vor considera justiţia ca fiind de un interes strategic pentru statul român şi vor prevedea 
măsuri, inclusiv prin programele de guvernare, pentru finanţarea corespunzatoare atât a 
funcţionării corecte a acesteia, cât şi a acţiunilor necesare pentru reformarea şi transformarea ei 
definitivă.  

Acest mesaj a fost trimis la şefii tuturor partidelor politice din România, la guvern, precum şi 
Comisiei Europene şi presei internaţionale. Societatea civilă va ţine opinia publică la curent cu 
progresul semnării de către partidele politice a pactului cu statul de drept şi va reaminti votanţilor în 
campania electorală poziţiile partidelor faţă de acest document. 
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Din partea societăţii civile, pactul este semnat de: 
 

Academia de Advocacy 
Alianţa Civică 

Asociaţia Profesională pentru Educaţie şi Cercetare 
Asociaţia Revoluţionarilor fără Privilegii 

Asociaţia Societatea pentru Justiţie (So-Just)  
Asociaţia 21 Decembrie 

Blocul Naţional al Revoluţionarilor 
Centrul pentru Jurnalism Independent 

Centrul Euroregional pentru Democraţie 
Freedom House România  

Grupul pentru Dialog Social 
Grupul pentru Reformă Universitară 

Fundaţia Gheorghe Ursu 
Iniţiativa pentru o Justiţie Curată  

Societatea Academică din România  
Societatea Timişoara.  

 
Lista rămîne deschisă. 

 
Pactul este semnat de următoarele partide şi oameni politici: 

 
 


