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Cum am f`cut
Dac` nu [ti]i, afla]i acum c` marea [tire a

s`pt`m\nii urm`toare e raportul de ]ar` al
Comisiei Europene privind România. Ar fi tre-
buit s` fie ultimul [i \n func]ie de el s` se
aplice sau nu clauzele de salvgardare. Dar,
cum profesorii \ng`duitori am\n` corigen]a, [i
Comisia a stabilit c` va mai exista un raport
\n prim`var`. Oricum, asta nu scade tensi-
unea a[tept`rii. Mul]i [tiu deja c` va fi mai
bun dec\t cel de anul trecut.

Noi nu [tim \nc`, a[a c` am rugat ni[te
exper]i independen]i s` evalueze progresele
f`cute de România \n domenii-cheie, de la
precedentul raport \ncoace. Cititorii Dilemei
vechi s\nt deja familiariza]i cu schema, de c\nd
am evaluat anul trecut ofertele electorale: tra-
sezi criterii de performan]`, iei ni[te exper]i
serio[i [i \i rogi s` dea note. Unii ar putea
str\mba din nas, au [i f`cut-o, \n ideea c` eva-
luarea nu are cum sc`pa de subiectivism. Le
d`m o veste proast`: [i raportul de ]ar` este
f`cut de oameni [i e marcat de subiectivism.
Noi am utilizat expertiza intern` pentru a
oferi aprecieri alternative. Este, p\n` la urm`,
un exerci]iu de orgoliu: putem [i noi s` ne cri-
tic`m profesionist, nu doar cei de la Bruxelles.

Ne-am oprit cu evaluarea la cinci domenii.
Trei s\nt cele mai sensibile [i aici ne at\rn`
clauzele deasupra capului: justi]ia, politicile
anticorup]ie (am preferat s` le trat`m sepa-
rat) [i concuren]a. Alte dou` nu au clauze, dar
s\nt sensibile, dat` fiind \nt\rzierea istoric` ce
separ` România de Uniune. La fiecare dome-
niu, am evaluat: adaptarea legisla]iei la
cerin]ele din ultimul raport; gradul de imple-
mentare; capacitatea administrativ`;
voin]a politic`; realismul \n angajamen-
te; plus un element op]ional propus de fie-
care expert. Bine\n]eles, criteriile [i chestiu-

nile punctuale au fost diferite pentru fiecare
domeniu.

Apoi am cerut comentarii asupra evolu]iei
mediului politic \n ultimul an. Cum criteriile
politice nu s\nt la ordinea zilei, nu am notat
acest domeniu (era [i greu de cuantificat ce
anume \nseamn` progres aici). Dar, cum
spa]iul public este aproape obsedat de politic`
[i de UE, deoarece ne \ngrijor`m c` orice
prostie spus` de mai [tiu eu care politician ar
putea afecta integrarea european`, am ales
doi reputa]i politologi pentru comentariile
generale asupra a ce s-a \nt\mplat cu politica,
politicile [i politicienii, \n anul scurs de la pre-
cedentul raport. C\rcota[ii ar putea g`si [i
alte domenii care meritau studiate. S\ntem de
acord cu ei. Am avut dileme dac` s` evalu`m
[i administra]ia public`. Dar cum revista ne-a
pus la dispozi]ie un spa]iu limitat, \i l`s`m pe
c\rcota[i s` se ocupe de administra]ie. Con-
cluziile mai jos, detaliile suculente \n interior.

{i ce-a ie[it
Actuala guvernare a decuplat vechile re-

]ele de corup]ie de la o parte din resurse, ceea
ce face ca voin]a politic` \n lupta anticorup]ie
s` fie privit` pozitiv de expertul optimist \n
domeniu, Radu Nicolae. O privire de fond,
\ndreptat` spre prevenirea corup]iei g`se[te
\ns` Guvernul, \n ansamblul s`u, cu un picior
\n aer: chiar dac` unii pa[i s-au f`cut, jum`-
t`]ile de m`sur` nu rezolv` o boal` at\t de
grea (\n viziunea expertului pesimist, Codru
Vrabie). Ambii au apreciat mai degrab`
schimb`rile \n legisla]ie [i au notat negativ
capacitatea administrativ` [i implementarea.
Per ansamblu, capitolul anticorup]ie rateaz`
de pu]in nota de trecere: 4,9.

Dar nu e cazul ca Monica Macovei s` se
supere pe noi. Acolo unde lucrurile depind mai
mult de domnia sa, evalu`rile au fost mai
bune, iar din comentarii (la justi]ie, antico-
rup]ie, mediu politic) este cea mai l`udat`
persoan` oficial`, ceea ce nu e pu]in lucru

\ntr-o ]ar` de c\rcota[i. Media pe justi]ie: 6,8.
Ambii exper]i au notat foarte bine voin]a
politic` [i au depunctat capacitatea adminis-
trativ`. Georgiana Iorgulescu ridic` \n comen-
tariul s`u problema spinoas` a con[tiin]elor.
Dincolo de rapoarte, s\nt mai greu de refor-
mat. {i, \n definitiv, o singur` voce e prea
pu]in, chiar dac` se afl` \n fruntea ministeru-
lui, e nevoie de mai multe – spune cel`lalt ex-
pert, Dan Stoica.

Aproape de justi]ie se plaseaz` concu-
ren]a: 6,7. Ajutoarele de stat au reprezentat
unul dintre cele mai sensibile aspecte \n ne-
gocieri, iar controlarea lor aduce o not` relativ
bun`. Dar problemele liberei competi]ii nu se
reduc la at\t, iar pre]urile ascunse ale elimi-
n`rii unor facilit`]i s-ar putea s` nu fi ie[it
\nc` la iveal`.

Cu o lun` \n urm`, pe 22 septembrie, o
[tire r`zlea]` ar`ta c` Mexicul a introdus taxe
de 67,3% pentru produsele de o]el de la Mittal
România, pentru c` aveau pre] de dumping.
În fa]a acelora[i probleme, Comisia Euro-
pean` nu a pus taxe, ci unsprezece condi]ii,
din care patru privesc concuren]a. C\nd T`ri-
ceanu i-a anulat ajutoarele de stat lui Mittal
(care de]inea anul trecut 83,42% din \ntreaga
produc]ie intern` de o]el, potrivit Institutului
Metalurgic din Romånia), gigantul n-a c\rtit
public. În schimb, peste pu]in timp, a licitat
pentru portul Gala]i. {i a c\[tigat. A[a merg
lucurile. Exemple interesante mai s\nt: c\nd
pre]ul la benzin` o luase \n sus, oficialii OMV
au motivat doct: „s` nu facem dumping pe
pia]a extern`“. Dar un expert \n energie din
SUA a r\s: dumping e c\nd ie[i pe pia]a ex-
tern` sub cost, iar nu c\nd nu te aliniezi la un
pre] care, independent de tine, variaz` afar`.

Suprinz`tor pentru noi, cea mai mare
medie apare la agricultur`: 7,5. Voin]a po-
litic` cap`t` aici o uluitoare sub-medie de 9,5.
Depunctarea a venit, din nou, de la capaci-
tatea administrativ` de a implementa angaja-
mentele luate. Exper]ii nu spun c` satul ro-
mânesc este unul european, dar noi nu eva-
lu`m aici ]`ranii, ci mini[trii [i institu]iile.

Altfel, un reportaj de pe anchete.ro povestea c`
un ]`ran din Moldova s-a interesat la Agen]ia
SAPARD cum s` ia c\teva mii de euro s` \[i
mai cumpere vreo [ase vaci. Func]ionarul i-a
dat, amabil, o dischet`: „g`si]i toate infor-
ma]iile acolo“. Pentru a vedea [i partea pozi-
tiv`, exemplul Poloniei arat` c` fermierii
[i-au \mbun`t`]it mult starea de spirit c\nd
au \nceput s` primeasc` banii europeni, potri-
vit schemei de subven]ii pentru agricultur`.
Iar banii \i primeau \n banc`, prin urmare
[i-au deschis to]i conturi \n b`nci, dezvolt\nd
sistemul financiar. Revenind pe meleaguri
neao[e, România trebuie s`-[i fac` mai \nt\i
agen]ia de pl`]i, ceea ce nu se va \nt\mpla
chiar m\ine.

În schimb, capitolul coda[ este mediul: 4,6.
Ceva progrese legislative au fost remarcate,
dar per total situa]ia „verzilor“ este albastr`.
Poate [i din cauz` c` protec]ia ariilor naturale
este remarcat` de ambii exper]i ca marea
problem` a domeniului.

Happy-end
Se spune c` cea mai fericit` e ]ara care nu

apare niciodat` \n deschiderea jurnalului de
[tiri externe. Oare c\nd a fost ultima oar`
Elve]ia \n prime-time? În schimb, premierul
Berlusconi a r`sf`]at jurnalele de [tiri cu
scandalurile de corup]ie \n care a fost anche-
tat. România nu e Elve]ia, dar Italia e \n Uni-
unea European`. A[a c` tragem speran]` c` [i
noi vom fi, cu scandalurile noastre latine [i cu
corup]ii no[tri cu tot. V` ur`m un raport
pl`cut!

2005 a fost un an cu multe dureri de cre[tere pentru Uni-
unea European`. De la referendumurile pentru Tratatul Con-
stitu]ional din Fran]a [i Olanda, un lung lan] de evenimente
au ridicat foarte serios problema supravie]uirii construc]iei eu-
ropene. S-au deta[at trei formule alternative: blocarea extin-
derii, scindarea Uniunii \ntre est [i vest sau chiar pierderea di-
mensiunii politice.

Ie[irea cea mai comod` din impasul creat de e[ecul Trata-
tului Constitu]ional a fost acuzarea proasp`tului proces de ex-
tindere cu 10 noi state, cu costurile aferente. Aceast` abordare
a creat nevoia unei „perioade de pauz`“ a extinderii, pentru ab-
sorbirea noilor veni]i [i pentru a reg\ndi procesul integr`rii pe
mai departe. S-a vorbit chiar despre nevoia de a plasa un vi-
itor posibil val de extindere dup` aflarea unei solu]ii finale \n
arhitectura constitu]ional` european`.

Nici unul dintre aceste scenarii nu a putut fi validat ulte-
rior. Ba, mai mult, singurul compromis pentru deschiderea ne-
gocierilor cu Turcia nu a fost blocarea extinderilor viitoare ci,
dimpotriv`, \nceperea negocierilor cu o alt` ]ar`, Croa]ia. Este
de a[teptat ca procesul s` fie mai \ndelungat, criteriile s` fie
respectate cu mai mare stricte]e, iar severitatea Comisiei s`
creasc`. Îns` aici gradul de sofisticare al institu]iilor europene
[i iner]ia imensului mecanism birocratic nu pot lucra dec\t \n
favoarea procesului de extindere.

La limit`, cel mai prost scenariu sus]ine c` Fran]a [i Ger-
mania ar putea chiar p`r`si Uniunea, dac` p`trund aici
Ucraina [i Turcia, state care, \mpreun` cu România, Polonia [i

ceilal]i alia]i ai „noii Europe“ din zona occidental` ar putea de-
cide orice, f`r` a ]ine cont de motorul franco-german, \ntr-o
Europ` cu o decizie luat` prin vot majoritar [i nu prin con-
sens.

Nu cred c` Europa se va scinda, dimpotriv`, Marea Bri-
tanie pare tot mai apropiat` de Fran]a [i Germania – [i prin
prisma pre[edin]iei Uniunii din acest semestru – iar Uniunea
ca \ntreg pare mai con[tient` de nevoia de a renun]a la com-
promisuri legate de principiile [i valorile sale constitutive. Uni-
unea European` ar fi \n pericol de a se destr`ma doar c\nd pro-
cesele de convergen]` [i criteriile de integrare continu` a socie-
t`]ilor statelor europene membre nu ar mai fi respectate sau
direc]iile de evolu]ie ar deveni divergente. Or, integrarea euro-
pean` real` este din ce \n ce mai profund`, astfel c` nici
ratarea Tratatului Constitu]ional, nici problemele unor lideri
transferate la nivelul Uniunii, nici vina dat` pe costurile extin-
derii sau problemele de buget nu s\nt argumente serioase
ast`zi pentru a presupune o ruptur`.

Este cert c` instalarea Angelei Merkel \n fotoliul de cance-
lar va reorienta politica extern` a Berlinului spre reconstruc]ia
rela]iei cu Statele Unite [i pe trimiterea \n derizoriu a troik`i
Berlin-Paris-Moscova. S\nt deja semne clare ale \ncheierii to-
leran]ei oficialilor europeni fa]` de Rusia democra]iei dirijate,
toleran]` p\n` acum propor]ional` cu cantit`]ile de petrol [i
gaze exportate de Moscova spre Vest.

În fine, varianta unui blocaj al dezvolt`rii politice [i chiar
punerea \n dificultate a uniunii economice din cauza neres-

pect`rii Pactului de Stabilitate de c`tre Germania, Fran]a sau
Italia, ba chiar [i de alte state din „miezul“ Europei, nu este
credibil`. Costurile unui proces de blocare sau de disolu]ie eu-
ropean` s\nt at\t de mari \nc\t nici un lider european nu poate
s` [i le asume.

Apoi, o Europ` complet` nu poate fi dec\t una cu Balcanii
de Vest, cu ]`rile caucaziene, Republica Moldova [i Ucraina, cu
Belarusul democratic [i cu o a treia genera]ie de rela]ii cu Fe-
dera]ia Rus`. Proiectul european nu se poate realiza m\ine.
Din contr`, timpul pentru negocierea [i respectarea capitolelor
de aderare se va dilata din ce \n ce mai mult, din cauza nevoii
de \nt`rire a criteriilor de aderare [i a gradului mic de conver-
gen]` al ]`rilor aspirante cu Uniunea European` de ast`zi –
politic, economic, institu]ional. Îns` nu exist` cale de \ntoar-
cere.

România a intrat deja \n ultima turnant`. P\n` la inte-
grarea real` mai este cale lung`, iar costurile s\nt departe de
a fi fost estimate real [i prezentate transparent. Dar, dac` nu
se produce vreo catastrof` – r`zboi, mineriad`, pr`bu[irea
statului – drumul este ast`zi ireversibil, iar data de 1 ianuarie
2007 pentru aderarea ]`rii noastre la UE – irevocabil`. Impor-
tant este ce vom face a doua zi dup` admitere, care este rolul
pe care dorim s` ni-l asum`m [i c\t vom putea s` influen]`m
politicile europene la R`s`rit, s` ne legitim`m interesele \n
aceast` regiune [i s` demonstr`m partenerilor no[tri c` este \n
interesul general al Uniunii s`-[i asume politicile propuse.

Iulian Chifu este conf. univ. dr., secretar [tiin]ific al Departa-
mentului Rela]ii Interna]ionale [i Integrare European` al SNSPA [i
director al Centrului de Prevenire a Conflictelor [i Early Warning.

Manuela PREOTEASA
Cristian GHINEA

Iulian CHIFU

F`r` cale de \ntoarcere
– Ce-a f`cut Europa \n ultimul an? –

Pute]i da note integr`rii Romåniei [i
v` pute]i exprima opiniile pe forumul
EurActiv.ro, topic: Note la integrare.

http://www.euractiv.ro/eaforum/vi
ewtopic.php?p=56#56



Georgiana IORGULESCU

Modificarea con[tiin]ei p\n` la raport

Fa]` de condi]iile exprese din clauza de salvgardare,
România a reu[it crearea la termen a unor strategii [i pla-
nuri de ac]iune pentru reforma justi]iei [i pentru ac]iunile
anticorup]ie. Multe dintre punctele prev`zute au fost rea-
lizate. Urmeaz` a se vedea care vor fi rezultatele [i dac`

resursele umane [i materiale s\nt suficiente.
De[i nou adoptate \n 2004, legile justi]iei au trecut anul

acesta prin ample transform`ri, care au angajat dispute
aprinse \ntre nou alesul Consiliu Superior al Magistraturii
(CSM), ministrul Justi]iei, ca ini]iator, Înalta Curte de Ca-
sa]ie [i Justi]ie, corpul magistra]ilor, Parlament [i Curtea
Constitu]ional`. De[i aceasta din urm` a decis c` anumite
prevederi ale pachetului legislativ s\nt neconstitu]ionale,
modific`rile de substan]` ale legii au r`mas, fiind acum
deplin func]ionale. Acestea prev`d caracterul permanent al
activit`]ii membrilor ale[i ai CSM, \ncep\nd cu noul man-
dat, membrii actuali put\nd opta pentru activitate perma-
nent` sau activitate at\t la instan]e/parchete, c\t [i la CSM.
În condi]iile \n care volumul de lucru al CSM este foarte
ridicat, tocmai pentru realizarea angajamentelor asumate
de România, simptomatic este faptul c` numai un singur
membru al CSM a optat pentru activitate permanent` aici.
În condi]iile \n care resursele umane, organizarea [i trans-
paren]a decizional` a CSM las` de dorit. Un lucru salutar
pentru integritatea corpului profesional: eliminarea din
func]iile de conducere a colaboratorilor Securit`]ii.

O modificare disputat` a fost numirea e[alonului 1 din
ierarhia procurorilor la propunerea ministrului Justi]iei, [i
nu la propunerea CSM, a[a cum prevedea legisla]ia din
anul 2004. Aceast` aparent` pierdere a independen]ei va
putea fi apreciat` numai dup` analizarea activit`]ii par-
chetelor, pe termen scurt [i mediu.

Reorganizarea PNA \n departament \n cadrul Parchetu-
lui General trebuia s` se produc` de mult. Totu[i persist`
\ntrebarea: pot r`m\ne doi procurori, \n cadrul aceleia[i in-
stitu]ii, ordonatori principali de credite? Probabil c` nu.

Independen]a ]ine nu numai de lege, dar [i de con[-
tiin]`. A celui care face legea, a celui care o aplic`. A celui
care d` un telefon, de[i nu are voie s` o fac`. A celui care
ascult` de telefon, de[i \[i \ncalc` statutul. A celui care are
puterea [i o folose[te peste limitele legii [i ale con[tiin]ei.
Toate disputele din acest an ]in, \n esen]`, de acest subiect.
Direc]ia, de[i nu \ntotdeauna dreapt`, pare a fi corect`.
Dac` a[ fi un \nalt responsabil al UE, nu a[ activa clauza
de salvgardare. Dar a[ monitoriza sistemul cu mare aten]ie
pentru c` modific`rile la nivelul con[tiin]ei nu vor avea loc
p\n` la raportul din prim`var`. Dar s\nt premise.

Georgiana Iorgulescu este directoare executiv` a Centrului
de Resurse Juridice (www.crj.ro).

Dan STOICA

E nevoie [i de alte voci
M` \ntreb uneori dac` nu cumva Integrarea European`

a \nlocuit cultul personalit`]ii. Sub semnul integr`rii stau
de-a valma valori, criterii, acquis, dar [i abuzuri, dimi-
nuarea perspectivelor critice sau lenea de a g\ndi.

În cursul negocierilor pentru aderare, Europa ne-a im-

pus \ndeplinirea unor criterii doar din perspectiva racor-
d`rii sistemului judiciar românesc la cel european [i a cri-
teriilor politice de la Copenhaga. Se poate astfel u[or con-
stata o eroare de abordare. M`surile strategiei de reform`
actuale nu consider` sistemul juridic \n toat` complexitatea
sa. Nu reg`sim \n actuala strategie r`spunsuri la chestiuni
esen]iale, cum s\nt: contracararea intereselor puternice ale
celor care opun rezisten]` la schimbare [i la implementarea
reformei; resursele limitate financiare [i umane; partici-
parea sc`zut` a persoanelor din sistem la eforturile privind
reforma; izolarea fa]` de modelele de reform` existente \n
alte ]`ri; ezit`ri ale puterii politice de a avea o strategie coe-
rent` de implementare.

Cel pu]in trei priorit`]i ar trebui s` defineasc` reforma
justi]iei: Educa]ia, Transparen]a [i Competi]ia. Este nevoie
de juri[ti competen]i \n chestiuni care privesc ap`rarea
cet`]eanului fa]` de abuzurile celorlalte puteri ale statului.
Trebuie s` [tim c\t mai mult despre cei din sistem, pentru
a \nl`tura suspiciunile [i tenta]iile legate de abuzuri.
Monopolurile nu fac dec\t s` protejeze interesele persoa-
nelor care le controleaz`, \n dispre]ul interesului public.

Din perspectiva Europei, aplicarea clauzei de salvgar-
dare poate fi o necesitate: erorile sistemului judiciar româ-
nesc pot zgudui ansamblul sistemului juridic european,
\ntr-un context deja zbuciumat de performan]a redus` a
noilor membri. Din perspectiva României, intrarea \n
spa]iul juridic european va aduce o presiune consistent`,
care poate accelera reformele de profunzime. Elibera]i de
urgen]a integr`rii, vom avea mai mult timp pentru solu]iile
de substan]`, ca s` func]ion`m eficient. Op]iunea pentru
neaplicarea clauzei de salvgardare \n ce prive[te justi]ia ar
putea veni mai ales din aceast` ultim` perspectiv`.

Progresele evidente s\nt legate de libertatea de expri-
mare a celor din interiorul sistemului. Dar nu e suficient,
c\t timp justi]ia penal` prime[te prea mult` aten]ie, iar
structurile de interese din justi]ie se adapteaz` [i rezist`
m`surilor de refom`. Exemplul aprecierilor primite de Mi-
nisterul Justi]iei arat` c` este nevoie de un leadership pu-
ternic pentru ca schimb`rile s` fie percepute ca atare. Dar
un singur angajament real nu este de ajuns, alte voci tre-
buie s` i se al`ture, s` colaboreze [i s` g`seasc` solu]iile
cele mai bune, cu un singur scop: o justi]ie mai corect` pen-
tru cet`]ean.

(o variant` extins` a comentariilor domnului Stoica poate
fi g`sit` pe site-ul partener www.euractiv.ro)

Dan Stoica este pre[edintele Societ`]ii pentru Justi]ie
(www.sojust.ro)
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Radu NICOLAE

Un nou suflu 
pentru lupta anticorup]ie

Alternan]a la putere din 2004 a determinat un reviri-
ment al proiectului luptei \mpotriva corup]iei, de[i rezul-
tatele concrete s\nt \nc` pu]ine.

Pot fi notate progresele f`cute de Ministerul Justi]iei
prin legisla]ia anticorup]ie [i prin noua strategie anti-
corup]ie, mai coerent` [i centrat` pe priorit`]i. Au fost
\mbun`t`]ite semnificativ formularele declara]iilor de
avere [i de interese. De asemenea, a fost legiferat` procedu-
ra testelor de integritate \n administra]ia public`. Procu-
rorul va avea de acum dreptul s` testeze integritatea unui
func]ionar, c\nd exist` indicii c` acesta din urm` e corupt.
Prin m`surile legislative recent adoptate, se asigur` o inde-
penden]` efectiv` a procurorilor \n activitatea de investi-
gare. Cu toate acestea, legisla]ia anticorup]ie este \nc` in-
complet`, mai multe prevederi ini]iate de ministrul Jus-
ti]iei afl\ndu-se \n stadiul de proiect (incriminarea conflic-
tului de interese, \nfiin]area Agen]iei Na]ionale de Integri-
tate – ANI). În ciuda recomand`rilor Comisiei din 2004, din
cauza \nt\rzierii legii pentru \nfiin]area ANI, \n România
s\nt \nc` necesare prea multe dovezi pentru a putea fi de-
clan[at` cercetarea averii demnitarilor asupra c`rora pla-
neaz` suspiciuni de \mbog`]ire ilegal`. Urmeaz` apoi etapa
important` de implementare a legisla]iei, c\nd vom putea
observa relevan]a acestor m`suri.

Au existat [i progrese la nivel institu]ional. Reorgani-
zarea PNA a fost necesar` pentru a oferi procurorilor anti-
corup]ie posibilitatea de a ancheta deputa]i [i senatori, iar

competen]a noului Departament Na]ional Anticorup]ie a
fost restr\ns` la cazuri de mare corup]ie. Un alt punct pozi-
tiv \l reprezint` \nfiin]area Direc]iei Generale Anticorup]ie
\n cadrul Ministerului Administra]iei [i Internelor, dar cru-
cial va fi modul \n care aceast` direc]ie va func]iona \n prac-
tic`.

La nivelul rezultatelor, trebuie men]ionat c` mai mul]i
reprezentan]i ai vechii Puteri s\nt ancheta]i sau au fost
trimi[i \n judecat` pentru fapte de corup]ie (ex. Mischie,
Sechelariu). Totu[i anchetele de mare corup]ie s\nt relativ
pu]ine, iar pentru a deveni credibile acestea vor trebui s`
vizeze [i reprezentan]i ai actualei Puteri. Corup]ia din
domeniul s`n`t`]ii [i din sectorul vamal este departe de a
fi controlat`.

Consider c` actuala percep]ie a sc`derii corup]iei se da-
toreaz` faptului c` noua Putere, prin schimbarea majorit`-
]ii [efilor de institu]ii, a decuplat vechile re]ele de corup]ie
de la o parte din resurse. Cred c` \n acest moment evolu]iile
s\nt destul de \ncurajatoare pentru a am\na decizia privind
activarea clauzei de salvgardare.

Radu Nicolae este coordonatorul programului de Integri-
tate Public` din cadrul Centrului de Resurse Juridice.

Codru VRABIE

Dumicatul amar
Într-un interviu acordat unui cotidian central la 11 oc-

tombrie, Jonathan Scheele ar`ta c` pa[ii f`cu]i s\nt \n
direc]ia bun`, dar nu s\nt ni[te pa[i comple]i. Bun`oar`,
\nc` nu s-a \n]eles, la nivelul clasei politice, care este r`s-
punz`toare \n solidar de aceast` stare de fapt, c` tema
corup]iei nu este una independent`: corup]ia afecteaz`
func]ionarea mediului de afaceri, pentru c` se traduce \n
competi]ie neloial`; corup]ia diminueaz` capacitatea admi-
nistra]iei publice de a aplica legisla]ia \n vigoare, pentru c`

se traduce prin ineficien]`; corup]ia \mpiedic` reforma
justi]iei, pentru c` arunc` umbra \ndoielii asupra tuturor
magistra]ilor, f`r` s`-l mai poat` deosebi pe profesionist de
g`inar. Corup]ia – spuneam [i \n urm` cu un an, c\nd eva-
luam pentru Dilema veche ofertele electorale – este o boal`
de sistem, iar preven]ia este mai important` [i mai efi-
cient` dec\t tratamentul sau opera]ia – nu ne permitem
luxul s` ducem aceast` boala pe picioare!

Se spune c` nu po]i (\nv`]a cum se) face o omlet`, f`r`
s` spargi ou`le; [tim \ns` cu to]ii c`, dac` din ne\ndem\nare
scapi c\teva coji \n tigaie, omleta va fi am`ruie, ici [i colo,
c\]iva dumica]i vor fi necomestibili. Anul trecut ar`tam c`
\n platformele electorale, componentele anticorup]ie nu
erau suficient de bine g\ndite. România a fost nevoit` s`
fac` o omlet` la guvernare [i un scrob \n opozi]ie – din ne-
fericire, s-a dovedit tare ne\ndem\natic` [i tot mai mul]i du-
mica]i s\nt amari. În privin]a sanc]ion`rii corup]iei, ne\nde-
m\narea este evident` [i se traduce prin c`utarea disperat`
a marilor rechini. În privin]a combaterii, modific`rile aduse
legisla]iei, \n sine, nu reprezint` dec\t un pas – pe jum`tate
[ov`itor, din cauze interne, pe jum`tate tem`tor, din cauze
externe. La capitolul preven]ie \ns`, chiar nu ne-am f`cut
temele! A[adar, ca orice student care se duce la examen „la
plesneal`“, nu putem spera dec\t c` buc`tarul-[ef se va bu-
cura de aspectul frumos rumenit, \ngrijit, al omletei [i ne va
da nota de trecere... {i poate evit` s` guste tocmai din du-
micatul `la amar...

Codru Vrabie a lucrat ca expert anticorup]ie pentru Trans-
parency International – România, \n prezent este consultant pe
probleme de bun` administra]ie la Institutul Romån de Training.

reforma justi]iei

politici anticorup]ie

NOTA EXPER}ILOR: 6,8

NOTA EXPER}ILOR: 4,9

Din condi]iile de \nchidere 
a negocierilor – Capitolul Justi]ie 

[i Afaceri Interne (2004)

– Dezvoltarea [i implementarea unui Plan de ac]iune
actualizat [i integrat [i a unei Strategii de reform` a Sis-
temului Judiciar.

– Accelerarea considerabil` a luptei \mpotriva co-
rup]iei [i \n particular a corup]iei la nivel \nalt prin asi-
gurarea aplic`rii stricte a legisla]iei anticorup]ie [i a in-
dependen]ei efective a Parchetului Na]ional Anticorup]ie
(PNA), precum [i prin realizarea \ncep\nd cu noiembrie
2005 a unui raport anual de activitate conving`tor al
PNA \n domeniul luptei \mpotriva corup]iei la nivel \nalt.
Parchetului Na]ional Anticorup]ie trebuie s` i se asigure
personalul, resursele financiare [i de preg`tire profesio-
nal`, precum [i echipamentul necesare pentru a-[i \n-
deplini func]ia sa vital`.

– Realizarea unui audit independent al rezultatelor [i
impactului generate p\n` acum de Strategia Na]ional`
Anticorup]ie. Reflectarea concluziilor [i recomand`rilor
acestui audit \n noua strategie anticorup]ie multi-anua-
l`, care ar trebui s` fie un document cuprinz`tor, redac-
tat nu mai t\rziu de martie 2005, \nso]it de un plan de
ac]iune cu elemente de control [i rezultate de atins clar
definite, precum [i prevederi bugetare adecvate; Imple-
mentarea Strategiei [i Planului de Ac]iune trebuie
avizate de un organism existent, clar definit [i indepen-
dent; aceast` strategie va trebui s` includ` [i angaja-
mentul de revizuire a procedurii penale p\n` la finalul
anului 2005 [i s` asigure tratarea cazurilor de corup]ie
\ntr-o manier` rapid` [i transparent`, pentru a garanta
sanc]iuni adecvate cu efect descurajator; trebuie s`
con]in` m`suri \n direc]ia reducerii num`rului de organ-
isme care au atribu]ii \n domeniul prevenirii [i in-
vestig`rii corup]iei, p\n` la sf\r[itul anului 2005, pentru
evitarea suprapunerii responsabilit`]ilor. (sursa: EurAc-
tiv.ro, decembrie 2004)
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Lucian LUCA

Principalul adversar – timpul
Schimbarea puterii la sf\r[itul anului trecut a dus la o

abordare mai direct` a problemelor structurale ale agricul-
turii române[ti (este meritoriu accentul pus pe dezvoltarea
fermei familiale, inclusiv cu ajutorul programelor Fermierul
[i Renta viager`), dar efectele acestei politici vor fi vizibile
abia pe termen mediu [i lung. În ce prive[te efortul de ali-
niere la normele [i practicile UE, situa]ia nu s-a \mbun`t`-
]it spectaculos, de[i s-au f`cut progrese \n aproape fiecare
domeniu considerat critic anul trecut: implementarea
SAPARD (m`suri \nc` neacreditate, fonduri care se vor
pierde), migrarea func]ionarilor publici spre sectorul privat,
urgen]a cre`rii structurilor administrative pentru ges-

tionarea organiz`rii comune de pia]`, problema bun`st`rii
animalelor, viitorul \ntreprinderilor de procesare necon-
forme normelor de siguran]` a alimentelor (riscul \nchide-
rii), protejarea grani]elor externe ale Uniunii (controlul
strict al intr`rilor [i ie[irilor produselor agro-alimentare,
inclusiv controlul sanitar-veterinar). De aceea, principalul
adversar al unei implement`ri de succes a acquis-ului
r`m\ne timpul. Este de a[teptat ca presiunea preg`tirii ade-
r`rii s` creasc` p\n` la limita suportabilului, odat` cu apro-
pierea de 1 ianuarie 2007. De exemplu, \n cazul agen]iei de
pl`]i, preg`tirea procedurilor [i a sistemului IT corespunz`-
tor poate dura circa doi ani, ceea ce \nseamn` c` acre-
ditarea respectivei agen]ii se va \ncheia \n ultimul moment
dinaintea efectu`rii primelor pl`]i directe (sf\r[itul anului
2007). Totu[i problemele cele mai delicate nu s\nt cele care
privesc absorb]ia local` a fondurilor comunitare, ci acelea
care pun \n pericol fuc]ionarea ansamblului UE (grani]ele).

Lucian Luca este doctorand \n economie [i cercet`tor prin-
cipal la Institutul de Economie Agrar`. A lucrat cu Banca Mon-
dial` \n calitate de consultant pentru agricultur` [i dezvoltare
rural` [i a contribuit la capitolul referitor la agricultur` al Me-
morandumului Economic de }ar` (2003).

Irina RÂMNICEANU

Critic`, nu pesimist`
F`r` \ndoial`, \n cursul acestui an România a accelerat

semnificativ preg`tirile pentru adoptarea politicilor agri-
cole comune (PAC). De altfel, nici timpul nu mai are r`b-
dare... Dincolo \ns` de eforturile f`cute de autorit`]i, o serie
de probleme r`m\n deschise. Implementarea efectiv` a
m`surilor comunitare va fi probabil proba de foc a ader`rii
la UE.

În ciuda progreselor \nregistrate \n plan institu]ional,
r`m\n – fa]` de capacitatea României de a putea absorbi, la
un nivel satisf`c`tor – fondurile comunitare pentru agricul-
tur` [i dezvoltare rural`. Pe de o parte, oportunit`]ile
oferite de PAC s\nt importante. Lu\nd numai exemplul dez-
volt`rii rurale, România va putea primi de la bugetul comu-
nitar, \n primii trei ani de dup` aderare, o sum` de aprox-
imativ patru ori mai mare dec\t \ntreaga contribu]ie a UE
programat` \n cadrul SAPARD. Pe de alt` parte \ns`, expe-
rien]a de p\n` \n prezent a cheltuirii fondurilor SAPARD ar

trebui s` r`m\n` un semnal de alarm`. De[i s-au f`cut efor-
turi [i s-au \nregistrat anumite progrese, nu cred c` s-a
g`sit \nc` remediul c`utat.

O alt` provocare o constituie experien]a limitat` a
României \n aplicarea, \n perioada pre-ader`rii, a unor
mecanisme de interven]ie similare celor comunitare. Av\nd
\n vedere [i problemele structurale cu care se confrunt` sec-
torul agricol, ar fi (fost) poate util` implementarea unor
programe pentru restructurarea exploata]iilor de semi-sub-
zisten]` sau a unor scheme de pensionare anticipat`. La
fel, dup` aderare, sprijinul destinat produc]iei agricole va
cunoa[te o schimbare sensibil` prin introducerea pl`]ilor
unice pe suprafa]`, diferite de actualele pl`]i \nc` propor-
]ionale cu cantitatea produs`.

Totodat`, o problem` cu adev`rat important` pentru
agricultori, dar [i pentru autorit`]i o va reprezenta re-
spectarea standardelor comunitare privind produsele agri-
cole, precum [i a cerin]elor agro-ambientale sau a celor
viz\nd s`n`tatea oamenilor, plantelor [i a animalelor. Este
\ngrijor`tor, de pild`, num`rul unit`]ilor agro-alimentare
care nu \ndeplinesc normele comunitare [i nici nu au
\ntocmit programe de restructurare-modernizare (506 din
totalul de 698 pentru carne ro[ie sau 356 din totalul de 524
pentru procesarea laptelui).

Dar dincolo de reforme r`m\n cele peste 3 milioane de
agricultori, pentru care PAC \nseamn` o necunoscut`, o
amenin]are sau o promisiune. În condi]iile \n care regulile
jocului vor fi schimbate radical, consider esen]ial` g`sirea
limbajului [i a canalului de comunicare care pot elimina
„euro-miturile“ [i pot (tr)aduce PAC destinatarilor s`i.

În final a[ dori s` subliniez c`, de[i pot p`rea critic`, nu
s\nt pesimist`. Cred c` România va g`si resursele pentru a
se adapta schimb`rilor care urmeaz` [i c` PAC va accelera
un proces de restructurare care este necesar.

Irina Râmniceanu este expert \n cadrul Institutului Euro-
pean din România. A publicat \n 2004 lucr`rile Probleme struc-
turale ale agriculturii române[ti \n perspectiva ader`rii la Uni-
unea European` [i Dileme ale europeniz`rii politicii de dez-
voltare rural` – implica]ii pentru România.

Dan MANOLELI

Instabilitate institu]ional`
A crescut num`rul de acte normative care transpun di-

rectivele \n dreptul intern. Din p`cate, lipse[te o legisla]ie
secundar` care s` realizeze responsabilit`]i mai clare la
nivelul departamentelor [i a ministerelor, \n contextul unor
abord`ri integrate. Cele mai multe reglement`ri r`m\n tri-
butare unor viziuni sectoriale, \n pofida faptului c`, „pe
h\rtie“, s-au creat structuri care s` realizeze abord`ri ho-
liste (Comitetul Interministerial pentru integrarea dome-
niului protec]iei mediului \n politicile [i strategiile secto-
riale la nivel na]ional). Deliber`rile \n cadrul acestei struc-
turi nu se reg`sesc ca politici integrate \n planul na]ional
de dezvoltare [i nici \n strategiile de implementare a unor
directive [i conven]ii de mediu.

Punctul cel mai slab r`m\ne \n continuare partea de im-
plementare a acestei legisla]ii. Este foarte dificil s` fie puse
\n practic` unele reguli, at\ta timp c\t exist` \nc` o foarte
mare instabilitate institu]ional` (restructur`ri ale agen]ii-
lor teritoriale de protec]ia mediului, redefiniri [i subor-
don`ri succesive ale acestora, urmate de conflicte de compe-
ten]e).

În ce prive[te capacitatea administrativ`, aceasta este
\n curs de consolidare, mai ales \n contextul descentraliz`rii
competen]elor la nivel teritorial. {i aici \ns` exist` neajun-
suri prin modul \n care este conceput fluxul de raportare de
la baz` spre centru. Acest flux pare s` fie \ncadrat mai de-
grab` \ntr-o piramid` cu v\rful \n jos, care demonstreaz` o
insuficien]a personalului la nivelul agen]iilor jude]ene de
protec]ia mediului.

Voin]a politic` pentru implementarea angajamentelor
consecutive adopt`rii acquis-ului comunitar este \nc` foarte
slab`. Este adev`rat c` fondurile s\nt insuficiente pentru
rezolvarea unor probleme serioase, \n fruntea c`rora tro-
neaz` tratarea apelor reziduale [i eliminarea de[eurilor.
Acestea au devenit priorit`]i care se reflect` [i \n portofoli-
ile de proiecte ale agen]iilor de dezvoltare regional`, ceea ce
se traduce printr-o ignorare deliberat` a priorit`]ilor de
conservare a naturii. Or, pentru \ndeplinirea conform`rii la
directivele privind conservarea naturii, România nu are pe-
rioad` de tranzi]ie. Drept consecin]`, ar trebui deschis` o

linie bugetar` distinct` de conservarea naturii \n cadrul
bugetului de protec]ia mediului. Probabil c` extinderea
suprafe]elor de arii protejate \i sperie pe oamenii politici
care \[i v`d amenin]ate inten]iile de a construi \n [i \n
preajma acestor arii. Chiar \n condi]iile extinderii acestor
arii protejate p\n` la un procent de 15% (nivelul mediu eu-
ropean), pare greu de crezut c` vor exista interven]ii puni-
tive asupra celor care \ncalc` regulile de protec]ie.

Dan Manoleli este expert \n protec]ia mediului, profesor dr.,
Universitatea Bucure[ti.

Erika STANCIU

Protec]ia naturii nu este o prioritate
S-au f`cut progrese [i se fac eforturi evidente pentru

adaptarea legisla]iei la exigen]ele UE. Mai pu]in evidente
s\nt eforturile de armonizare a legisla]iei din diverse dome-
nii cu prevederile legisla]iei de mediu. Exemple: armo-
nizarea modific`rilor recente la legea reconstituirii dreptu-
lui de proprietate asupra terenurilor forestiere cu legea ari-
ilor protejate [i cu alte prevederi legale, armonizarea legis-
la]iei din turism cu legisla]ia specific` de protec]ie a na-
turii.

Implementarea legisla]iei de mediu las` mult de dorit,
\n principal din cauza capacit`]ii reduse de personal (nu-
m`r [i preg`tire) [i dot`rii necorespunz`toare. Exemple: a)

de[i exist` legisla]ie bine definit` cu privire la managemen-
tul de[eurilor, acestea reprezint` o problem` major`, inclu-
siv \n parcurile na]ionale [i naturale, \n zonele limitrofe
acestora sau \n sta]iuni turistice; b) legisla]ia referitoare la
ariile naturale protejate, de[i \mbun`t`]it` \n ultimii ani,
este desconsiderat` c\nd se lanseaz` proiecte majore de in-
vesti]ii (exemplu: construc]ia de m`n`stiri \n zonele de pro-
tec]ie special` \n Ceahl`u [i Piatra Craiului).

În ce prive[te institu]iile, s-a \mbun`t`]it capacitatea
ministerului [i a institu]iilor din subordine prin angajarea
de personal. Dar capacitatea r`m\ne necorespunz`toare,
mai ales la nivelul Agen]iilor Regionale [i Locale pentru
Protec]ia Mediului. De asemenea, atribu]iile [i respons-
abilit`]ile nu s\nt suficient de clar definite, ceea ce duce la
lipsuri majore \n implementarea legisla]iei. Resursele fi-
nanciare s\nt foarte limitate.

Dac` ne uit`m la voin]a politic`, de[i inunda]iile au fost
un semnal de alarm` [i au determinat deciden]ii s` \[i
aminteasc` de modul \n care se gospod`resc resursele natu-
rale, nu exist` un interes real pentru protec]ia mediului,
mai ales pentru protec]ia naturii. Angajamentul privind de-
semnarea ariilor naturale protejate de interes comunitar
(re]eaua Natura 2000) nu a primit p\n` \n prezent aten]ia
[i sprijinul necesare. La data ader`rii, România trebuie s`
prezinte o list` complet`, bine documentat`, pentru pro-
puneri de viitoare arii naturale protejate. Resursele finan-
ciare pentru desemnarea acestor situri s\nt insuficiente, iar
coordonarea activit`]ii la nivel na]ional este ineficient`.
Înt\rzierea depunerii listei de propuneri poate duce la
\nt\rzieri \n ob]inerea fondurilor structurale alocate Româ-
niei de c`tre Uniunea European`.

În general vorbind, aspectele legate de protec]ia mediu-
lui [i de protec]ia naturii nu s\nt considerate prioritare \n
România, iar situa]ia nu s-a \mbun`t`]it sub actuala gu-
vernare. Ne interes`m de mediu \n principal sub presiunea
Uniunii Europene.

Erika Stanciu este coordonator de programe forestiere \n
cadrul Programului „Dun`re Carpa]i“ al WWF (Fondul Mondial
pentru Natur`).
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IV

Gheorghe OPRESCU

Se va termina perioada de al`ptare?
Exist` \n Tratatul de Aderare o clauz` mai pu]in cunos-

cut`, dar important` pentru \n]elegerea modului \n care tre-
buie „internalizat“ raportul din octombrie al Comisiei. A-
ceast` clauz` spune c` autoritatea de monitorizare a aju-
toarelor de stat din România (Consiliul Concuren]ei) nu a
ajuns \nc` la un stadiu satisf`c`tor de implementare a criteri-
ilor europene \n domeniul acord`rii ajutoarelor de stat. Ca
urmare, a fost pus \n practic` un a[a-numit „mecanism de
pre-consultare“, \n cadrul c`ruia, \n prezent, orice proiect de
decizie a Consiliului Concuren]ei \n domeniul ajutoarelor de
stat este transmis mai \nt\i, pentru informare, la Comisia Eu-
ropean`. Drept consecin]`, România nu poate \nc` \ncepe
discu]iile cu Bruxelles-ul cu privire la acceptarea ajutoarelor
de stat care au fost acordate \nainte, dar vor continua [i dup`
momentul ader`rii. Acesta a fost – dac` vre]i – „pre]ul“ pl`tit
pentru a \nchide capitolul „Concuren]`“, \n decembrie 2004.

Progrese s\nt, [i chiar substan]iale, \n toate domeniile \n
care se efectueaz` evaluarea. Legisla]ia este armonizat`,
Consiliul Concuren]ei a primit sediu [i, deocamdat`, un
buget corespunz`tor, salariile au crescut spectaculos, perso-
nalul are acces la un training adecvat; exist` cazuri de inter-
zicere a unor ajutoare de stat, deciziile s\nt suficient de bine
motivate juridic, de[i analiza economic` mai las` de dorit.
Politicul preseaz` acum \n direc]ia corect`, adic` pentru apli-
carea regulilor europene. Transparen]a a crescut, de[i este
\nc` mult loc de mai bine (de exemplu, rapoarte cu privire la
ajutoarele de stat din zonele libere sau defavorizate nu pot fi
g`site pe site-ul institu]iei).

Este greu de crezut c` a[a-numita „clauz` de salvgardare“
va fi activat` \n leg`tur` cu acest domeniu. Îns` – \n opinia
mea – nu activarea sau nu a clauzei va da m`sura real` a pro-
greselor \n domeniu. Conteaz` mai mult dac` \n raport
Comisia va recunoa[te c` autoritatea român` \n domeniu,
Consiliul Concuren]ei, realizeaz` o aplicare profesionist` a
regulilor comunitare. Într-o astfel de eventualitate, „mecanis-

mul de pre-consultare“ (i-am putea spune „perioada de
al`ptare“) ar lua sf\r[it [i România ar putea \ncepe discu]iile
cu Comisia pe marginea ajutoarelor de stat care s` continue
[i dup` data ader`rii, evident, \n condi]iile respect`rii regu-
lilor europene.

Personal, nu a[ renun]a \nc` la actualul mecanism de con-
trol al Comisiei asupra practicii ajutoarelor de stat din Româ-
nia (chiar cu asumarea costurilor subliniate mai sus). Nu
poate nimeni garanta c`, \n lipsa unui astfel de „stimulent“,
România (mediul politic, Consiliul Concuren]ei, Ministerul
Finan]elor, AVAS, mediul economic etc.) nu ar reveni la
vechile practici. Acesta este, de fapt, pericolul general care ne
p\nde[te \n cazul (absolut improbabil, dup` p`rerea mea) al
rat`rii ader`rii.

(o variant` extins` a comentariului domnului Oprescu poate
fi g`sit` pe site-ul partener – www.euractiv.ro)

Gheorghe Oprescu este director al Departamentului de Man-
agement din Universitatea “Politehnic`“ Bucure[ti. În perioada
1996-2001 a fost vicepre[edinte, iar \ntre 2002 [i 2004 a fost consi-
lier al pre[edintelui Consiliului Concuren]ei. A participat activ la
negocierile cu Comisia European` referitoare la capitolul „Con-
curen]a“.

Liviu VOINEA

Politica anti-trust 
ne ustur` la buzunare

În domeniul politicii de concuren]` s-au f`cut progrese
timide \n ultimul timp, printre care a[ men]iona dou`. Aju-
toarele de stat se afl` pe un trend descresc`tor, dar acest
trend \nc` mai cunoa[te unele inflam`ri periodice de la caz la
caz. În al doilea r\nd, a crescut recunoa[terea public` a pro-
blemelor de concuren]`, chiar dac` uneori din cauze conjunc-
turale (cum a fost cazul pre]ului la carburan]i); implicit, a
crescut notorietatea Consiliului Concuren]ei (chiar dac` nu
neap`rat [i eficien]a acestuia).

Principalul repro[ pe care \l am de f`cut la adresa politicii
de concuren]` din România nu se refer` \ns` la ajutoarele de

stat. Acestea s\nt o reminiscen]` a economiei etatizate. În-
tr-un interval relativ scurt de timp ele se vor alinia, de voie,
de nevoie, la standardele din UE. Ajutoarele de salvare-re-
structurare, care acum reprezint` grosul ajutoarelor de stat,
vor mai putea fi acordate doar ad-hoc, o singur` dat`, [i cu
avizul Comisiei Europene. Vom reorienta ajutoarele c`tre
obiective orizontale (cum ar fi cercetarea-dezvoltarea, IMM-
urile, reconversia profesional` etc.) [i tot mai pu]in c`tre
obiective sectoriale.

Problema pe care o ridic eu nu ]ine deci de ajutoarele de
stat, ci de politica anti-trust. La acest capitol – care, ce-i
drept, nu face parte dintre condi]iile impuse pentru evitarea
clauzei de salvgardare, dar care face totu[i parte din criteriul
privind „capacitatea de asumare a obliga]iilor de membru“ –
România st` prost, foarte prost. Am tr`it un an \n Spania [i
unul \n Suedia [i pot spune c` pre]urile \n România la
m\ncare, \mbr`c`minte, telefoane, benzin` [i utilit`]i s\nt
mai mari dec\t acolo. Explica]ia st` \n lipsa de concuren]` de
pe pia]` [i \n abuzul de pozi]ie dominant`. Prea multe pie]e
s\nt monopoluri (regionale sau na]ionale) sau oligopoluri
restr\nse. Comunica]iile (fixe, mobile, cablu), petrolul, cimen-
tul, utilit`]ile, b`uturile r`coritoare, berea, tutunul – [i a[
putea continua mult [i bine cu exemple de pie]e distorsionate.
P\n` c\nd politica anti-trust nu va fi corect aplicat`, România
nu va avea o pia]` concuren]ial`. Iar cei ce pierd constant
s\nt consumatorii finali. Trebuie \n]eles faptul c`, \ntr-o Uni-
une European` tot mai integrat`, \n care politica bugetar`
este restric]ionat`, politica monetar` e tot mai unitar`, iar
politica vamal` este comun` [i, \n contextul specific al
României, \n care politica fiscal` este brambura, politica de
concuren]` r`m\ne una dintre foarte pu]inele p\rghii eficiente
de interven]ie selectiv` \n economie, prin care s` se evite
e[ecul pie]ei [i s` se asigure, indirect, o alocare corect` a
resurselor.

Liviu Voinea este director de cercetare, Grupul de Economie
Aplicat` (www.gea.org.ro).

Alina MUNGIU-PIPPIDI

Ho]i [i vardi[ti
Condi]iile formulate de Consiliul European \n decembrie

trecut erau adaptate la stadiul de \nt\rziere al României la
acea dat`, deci nu vizeaz` nici realit`]i, nici standarde; s\nt
strict procedurale. Este ca [i cum un medic ar evalua pacien-
tul nu \n func]ie de temperatur`, ci dup` c\te din medica-
mentele prescrise a luat. Asta e foarte favorabil pentru pacient
– Guvernul; s` iei medicamente este o treab` relativ simpl`. S`
te \ns`n`to[e[ti este \ns` ceva mai complicat. Condi]iile din
decembrie nu mai trebuie discutate, ele au fost satif`cute deja
pe 31 martie, altfel nu se semna tratatul. Fa]` de aceste
condi]ii, raportul de ]ar` va \ncerca s` mai aduc` [i ceva mai
profund, adic` o minim` evaluare a s`n`t`]ii. Dar, dat` fiind
metodologia folosit` de obicei, standardele nu vor fi clare, nici
identice cu cele aplicate \n alte ]`ri, deci e loc de mult subiec-
tivism \n aprecierea României la toate capitolele. Trebuie spus
c` vorba lui Rehn – sound reform drive – este indiscutabil o
laud` adus` Guvernului, pentru c` exact asta apreciaz` rapor-
tul. Condi]iile privitoare la industria o]elului, ca [i cele privi-
toare la justi]ie [i afaceri interne par s` fi g`sit solu]ii \n mare
m`sur`, deci raportul va fi pozitiv. Probabil vor fi critici la ca-
pacitatea administrativ`, mai ales \n zona agriculturii, unde
este enorm de construit institu]ional, dar nu vor avea un ca-
racter esen]ial.

Ce se \nt\mpl` \n politic` sau, mai cur\nd, ce nu se \nt\mpl`
– adic` lipsa de progres a PSD \n planul democra]iei [i inca-
pacitatea Alian]ei de a ajunge la o viziune strategic` comun`
– nu va fi \n nici un caz men]ionat. Numai cine nu a v`zut cum
s-au petrecut celelalte integr`ri ale vecinilor no[tri crede c`
politica vicioas` postcomunist` ia o pauz` din cauza integr`rii,
ce se \nt\mpl` de fapt este c` lupta, cu toate aspectele ei
jenante, de la oportunism politic la denun]uri reciproce la

Bruxelles, devine paralel` cu procesul integr`rii [i are loc o
coabitare nu neap`rat confortabil`, dar nici nelini[titoare. Nu
are rost s` ne stres`m pe tema asta, Prodi [i Berlusconi se
\njurau la Bruxelles f`r` nici o jen` [i se acuzau reciproc de
corup]ie chiar \n timpul pre[edin]iei italiene.

În ce prive[te chestiunile concrete ridicate: capacitatea ad-
ministrativ` nu a sc`zut \n acest an, dar nu a crescut c\t ar fi
trebuit. A r`mas la ritmul ei de totdeauna. Schimbarea politic`
a eliminat o serie de probleme ce ]ineau de criteriile politice de
la Copenhaga [i care ar fi f`cut problematic raportul sub o gu-
vernare PSD. Presa tot nu e cine [tie ce liber`, sau justi]ia –
integr`, dar m`car e clar c` nu din vina Guvernului, c` alte
grupuri de interese, care erau apropiate guvern`rii acum un
an, au sforile, [i asta \nseamn` c` ai totu[i pluralism. E un
progres fa]` de acum un an, ai ho]i [i vardi[ti, nu ho]ii s\nt [i
vardi[ti \n acela[i timp. Asta au realizat alegerile din decem-
brie trecut, deci schimbarea a fost foarte de bine. În ce prive[te
voin]a politic`, voin]a cui? Nu putem face un agregat cu voin]a
pre[edintelui, a Guvernului, a mini[trilor etc. Clar, Monica
Macovei a avut voin]` destul` [i lucrul e apreciat la Bruxelles.
Mandatul dnei Boagiu, care vine direct de la pre[edinte, e un
alt semn de voin]` re\nnoit`, pre[edintele guvern\nd prin oa-
menii lui apropia]i. La nivel de secretari de stat sau mai jos,
voin]a nu e u[or de deosebit de putin]`, [i de asta ce trebuie s`
evalu`m nu este – cum face Comisia – ce s-a vrut, ci ce a ie[it.
Dar e mai bine pentru noi c` e a[a, astfel \nc\t nu v`d de ce
cine critic` Guvernul se leag` de raport, din mentalitate colo-
nial`, [i nu construie[te o critic` fondat` pe criterii proprii,
mai riguroase dec\t ale Comisiei. Loc este.

Alina Mungiu-Pippidi este pre[edintele Societ`]ii Academice
din România.

Cristian P|RVULESCU

Justi]ia – punctul slab [i cel puternic
Aparent paradoxal, at\t punctul slab, c\t [i cel puternic al

actualei guvern`ri este justi]ia. Reforma acesteia a devenit o
prioritate public` conex` temei corup]iei. A devenit notoriu
rolul justi]iei \n conservarea structurilor de putere transpar-
tinice dup` 1990. Dar complicit`]ile politico-economice, re]e-
lele locale [i na]ionale de clientel` au f`cut dificil` schimbarea
la acest nivel. De reu[ita acestei reforme depinde capacitatea
României de a trece examenul maturit`]ii institu]ionale. F`r`
un arbitru impar]ial – statul – spa]iul public nu poate func]io-
na. Privatizarea sectorului de stat, iar nu public, c`ci nici un
control civic nu a existat, a fost arma prin care s-a operat
marea fraud`: construirea capitalismului neconcuren]ial cu
minim` aparen]` democratic`. De aceea, \nainte de a fi un

obiectiv legat de integrarea european`, reforma justi]iei era o
prioritate intern`. Dincolo de buna-credin]` [i disponibilitatea
pentru reform` a unor mini[tri sau guverne, schimbarea nu
s-a putut realiza. Rezisten]a culturii organiza]ionale consoli-
dat` \n exerci]iul de asisten]` juridic` al dictaturilor succesive
din România (regal`, antonescian` [i comunist`) a inhibat
orice tendin]` de independen]` a judec`torilor. Separa]ia pute-
rilor \n stat, [i a[a introdus` t\rziu \n Constitu]ie, doar \n
2003, nu putea func]iona din lipsa actorilor. De aceea, Monica
Macovei, mai mult dec\t ceilal]i membrii ai Guvernului actual,
pentru c` nu are o afiliere partizan`, a avut parte de cea mai
mare expunere politic`. Iar \nt\rzierile [i ambiguit`]ile au
transformat reforma justi]iei \n proba de foc a capacit`]ii Gu-
vernului de a rezolva problemele restante. Chiar dac` alter-
nan]a la guvernare a dominat tranzi]ia româneasc`, diferen]a
semnificativ` dintre guvernele FSN-PDSR-PSD [i celelalte a
stat \n modul de raportare la reform`. În decembrie 2000,
primul act al noului Guvern PDSR era revan[ard: o parte a
legisla]iei anterioare a fost anulat`. În decembrie 2004, Guver-
nul coali]iei era concentrat spre reforma financiar`: adoptarea
cotei unice. În primul caz prevala o viziune pragmatic`, iar
controlul resurselor, inclusiv al celor juridice, d`dea tonul unei
guvern`ri urm`rind stabilizarea clientelelor, \n al doilea caz,
tenta doctrinar` a cotei unice relev` schimbarea perspectivei [i
\ncercarea de atragere a unor noi alia]i socio-economici. Cadrul
juridic, dar mai ales calitatea personalului din justi]ie asigur`
protec]ia sau limitarea corup]iei.

Cristian P\rvulescu este pre[edintele Asocia]iei Pro-Demo-
cra]ia.

concuren]`

mediu politic

NOTA EXPER}ILOR: 6,7

Chestiuni specifice pentru acest capitol:
● Schimbarea politic` a afectat pozitiv sau negativ in-

tegrarea \n ultimul an?
● Evolu]iile din mediul politic au afectat capacitatea

administrativ`?
● Considera]i c` a existat voin]` politic` pentru a

\ndeplini angajamentele asumate la \ncheierea negocie-
rilor?

● Considera]i c` evolu]ia mediului politic din ultimul
an a fost pozitiv` sau negativ` pentru procesul de inte-
grare?
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