
Domnule Procuror şef, 

Doamna Procuror General, 

Dragi colegi procurori, 

Doamnelor şi domnilor, 

 

 Aş dori să încep prin a mulŃumi domnului procuror şef Daniel Morar pentru invitaŃia pe care 

mi-a adresat-o de a participa la acest bilanŃ al activităŃii DirecŃiei NaŃionale AnticorupŃie pe anul 

2011, invitaŃia domniei sale oferindu-mi plăcuta şi totodată onoranta  ocazie de a mă afla astăzi în 

prezenŃa dumneavoastră, în prezenŃa  atâtor distinşi profesionişti ai dreptului. 

 Nu voi intra în amănuntele, în detaliile activităŃii dumneavoastră pe anul 2011, pentru că 

acestea au fost pe larg prezentate de domnul procuror şef Daniel Morar în raportul întocmit, cu 

referiri la o multitudine de date statistice corect interpretate -, ci o să încerc să fiu foarte succintă 

şi să vă prezint  viziunea preşedintelui Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie despre instituŃia în care 

vă desfăşuraŃi activitatea. 

 Cu toŃii ştim că, corupŃia reprezintă un fenomen social grav, cu forme variate şi complexe, 

manifestate până la cele mai înalte niveluri ale societăŃii, fenomen care în ultima perioadă a 

căpătat o amploare deosebită. CorupŃia reprezintă o ameninŃare  majoră pentru democraŃie, 

constituind o negare a drepturilor omului şi o încălcare a principiilor democratice, pentru echitatea  

socială şi pentru justiŃie, erodând principiile unei administraŃii eficiente, punând în pericol 

stabilitatea şi credibilitatea instituŃiilor statului şi a reprezentanŃilor acestora, precum şi dezvoltarea 

economică şi socială a statului. 

Amploarea corupŃiei în societatea românească şi necesitatea combaterii acesteia au impus 

la începutul anilor 2000, în perspectiva aderării României la Uniunea Europeană, crearea 

Parchetului NaŃional AnticorupŃie (în prezent DirecŃia NaŃională AnticorupŃie) ca instituŃie 

specializată în cadrul Ministerului Public. 
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Dumneavoastră, cei care reprezentaŃi această instituŃie aŃi demonstrat în toată această 

perioadă că sunteŃi o instituŃie funcŃională şi stabilă, notorietatea DirecŃiei NaŃionale AnticorupŃie  

crescând de la an la an, devenind tot mai mare, iar impactul anchetelor efectuate de 

dumneavoastră– în opinia publică- atât de puternic, încât aş putea spune că a provocat şi 

provoacă mari temeri din partea celor corupŃi şi speranŃe celor care cred în eradicarea 

fenomenului corupŃiei. 

Iată de ce – spun eu – DirecŃia NaŃională AnticorupŃie este o instituŃie necesară în 

România, în contextul extinderii fenomenului corupŃiei, atât la nivel central cât şi la nivel local, în 

condiŃiile unor adevărate dezlănŃuiri inovative ale acestui fenomen (iar situaŃiile de fapt prezentate 

în rechizitoriile întocmite de dumneavoastră demonstrează aceasta). 

La ora actuală, corupŃia reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale lumii 

contemporane. Ea este prezentă atât în statele sărace şi în curs de dezvoltare, cât şi în cele 

dezvoltate, iar lupta pentru combaterea ei a devenit o problemă serioasă, cu cât aceasta se 

extinde foarte rapid, corupŃia devenind un stil de viaŃă, o mentalitate, un labirint din care cu greu 

sau din ce în ce mai greu se mai poate ieşi. 

De aceea, cred eu că prin eforturi comune – DirecŃia NaŃională AnticorupŃie, DirecŃia 

Generală AnticorupŃie, DirecŃia Generală de InformaŃii şi ProtecŃie Internă  din cadrul Ministerul 

AdministraŃiei şi Internelor şi instanŃele judecătoreşti – putem eradica, putem combate sursele 

corupŃiei la nivel naŃional – central sau local, iar prin cooperare internaŃională putem reduce 

corupŃia transnaŃională. 

Dar pentru aceasta avem nevoie de anchete profesioniste, efectuate de dumneavoastră cu 

respectarea garanŃiilor procesuale, care să reziste controlului judecătoresc şi să se finalizeze -

acolo unde probele demonstrează aceasta- cu condamnări. 

De aceea responsabilitatea dumneavoastră – a procurorilor DirecŃiei NaŃionale 

AnticorupŃie, la fel ca şi cea a colegilor judecători – este uriaşă, cu atât mai mult cu cât, potrivit 

competenŃelor, anchetele pe care le efectuaŃi vizează oameni ce deŃin funcŃii importante în  statul 
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român, cărora li se acordă permanent sau provizoriu, în virtutea legii, prin numire, prin alegere 

sau în virtutea unei însărcinări, anumite drepturi şi obligaŃii, în vederea exercitării funcŃiilor într-un 

serviciu public sau într-o altă instituŃie, oameni  ce-şi construiesc – de cele mai multe ori nu 

întâmplător – o imagine publică ce nu poate fi demontată  în situaŃia săvârşirii unei fapte de 

corupŃie, decât de probele dosarului pe care îl instrumentaŃi.  

StimaŃi colegi,  

Parcurgând raportul de bilanŃ al activităŃii dumneavoastră pe anul 2011 am constatat că, aŃi 

înregistrat evoluŃii pe mai toate palierele:  

- o creştere a numărului cauzelor aflate în instrumentarea DirecŃiei NaŃionale AnticorupŃie 

cu 13,52% faŃă de anul 2010 şi de trei ori mai mare faŃă de anul 2005; 

- o creştere a numărului rechizitoriilor cu aprox. 5,9% faŃă de anul 2010; 

- o creştere a numărului rechizitoriilor în cazul infracŃiunilor îndreptate împotriva intereselor 

financiare ale ComunităŃilor Europene; 

- o creştere a numărului persoanelor juridice trimise în judecată (41 comparativ cu 3 în anul 

2010); 

- o creştere semnificativă a măsurilor asiguratorii dispuse( 212 milioane euro); 

- o creştere cu 93,5% a numărului persoanelor condamnate definitiv şi stabilirea de către 

instanŃa de judecată a vinovăŃiei într-un procent de aproximativ 90% dintre persoanele judecate 

definitiv, continuându-se pronunŃarea unor soluŃii de condamnare în dosarele de mare corupŃie; 

- numărul inculpaŃilor achitaŃi s-a menŃinut la un nivel scăzut. 

Tot, în cursul anului 2011, aŃi desfăşurat o amplă activitate de urmărire penală care a vizat 

actele de corupŃie săvârşite de lucrători vamali şi poliŃişti de frontieră din 6 puncte vamale, 

finalizată cu trimiterea în judecată a unui număr de 274 de inculpaŃi. 
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Toate aceste rezultate ale activităŃii dumneavoastră demonstrează că, în cursul anului 

2011, întreg sistemul judiciar – poliŃişti, procurori, judecători,avocați – a înŃeles că singura măsură 

eficientă pentru combaterea corupŃiei este dialogul între instituŃii, ( iar prezența mea astăzi, aici, 

demonstrează aceasta).  

Neîncrederea manifestată uneori în ceea ce facem nu se naşte doar din confruntarea 

cetăŃenilor cu instituŃiile noastre, ci se naşte şi din incoerenŃa de comunicare, din competiŃia care 

a existat uneori între instituŃiile noastre sau chiar din conflictul dictat de orgolii. 

Iată de ce consider ca priorităŃi comune pentru noi toŃi în anul 2012: 

- continuarea eforturilor pentru combaterea corupŃiei şi coordonarea luptei împotriva 

corupŃiei printr-o nouă strategie naŃională anticorupŃie;  

-  o activitate comună de implementare a noilor coduri ; 

• Dacă legea micii reforme – care a avut doar câteva dispoziŃii de modificare a 

codului de procedură penală – a generat atâtea discuŃii, atunci noile coduri care vor 

modifica radical sistemul judiciar, cu siguranŃă vor putea crea practică neunitară, 

dacă nu vom avea aceleaşi criterii de interpretare a legii. 

• De aceea se impune să avem o pregătire profesională comună, pentru ca toŃi 

poliŃiştii, procurorii şi judecătorii să cunoască noile instituŃii introduse şi să avem 

puncte de vedere, interpretări unitare, iar acest lucru se poate realiza prin seminarii, 

mese rotunde pe teme privind lupta împotriva corupŃiei cu participarea 

reprezentanŃilor sistemului judiciar, ai societăŃii civile şi ai presei; 

- îmbunătăŃirea sistemului de recuperare a bunurilor provenite din infracŃiuni constituie un 

instrument esenŃial în combaterea criminalităŃii în acest domeniu 

• Sub acest aspect, prin modificările aduse codului de procedură penală se instituie 

posibilitatea ca, în cursul procesului penal, înainte de pronunŃarea unei hotărâri 
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definitive, organul de urmărire penală sau instanŃa de judecată care a instituit 

sechestrul să poată dispune valorificarea bunurilor mobile sechestrate. 

Raportul  DNA a demonstrat indubitabil, că activitatea dumneavoastră s-a axat, în principal 

, pe două mari direcŃii: 

- combaterea corupŃiei la nivel naŃional; 

- reducerea corupŃiei la nivel transnaŃional. 

Este, de asemenea, de remarcat parteneriatul încheiat de dumneavoastră prin Ministerul 

JustiŃiei cu I.A.C.A. (International Anti Coruption Academy) care va dezvolta componenta de 

cooperare internaŃională dintre autorităŃile române anticorupŃie şi autorităŃile competente în 

domeniul luptei împotriva corupŃiei din celelalte state comunitare. 

Vă felicit totodată, pentru că în cele două rapoarte de monitorizare realizate de experții 

Comisiei europene,  respectiv, atât în Raportul intermediar din 8 februarie 2012, cât și în Raportul 

anual din 27 iulie 2011 s-a apreciat  că DNA-ul a avut o activitate tot mai convingătoare în ceea ce 

privește anchetarea cazurilor de corupție la nivel înalt, constatându-se, totodată, o creștere a 

numărului de condamnări. 

                                                             

 

Judecător dr. Livia Doina Stanciu 

Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție 

 

 

 


