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INTERVIU

„Corupţia este ca o maladie
– este mult mai uşor să o previi
decât să o tratezi”

Interviu cu Galina Bostan, directoarea Centrului de Analiză Preventivă a Corupţiei (CAPC),
preşedinta Alianţei Anticorupţie(AAC)

Alianţa Anticorupţie (ACC)
este o uniune benevolă de
organizaţii non-guvernamentale
din Republica Moldova, care,
actualmente, are 16 membri.
Misiunea ACC este de a
consolida acţiunile societăţii
civile menite să diminueze
fenomenul corupţiei în
societate, precum şi să asigure
transparenţa activităţilor
instituţiilor publice.

- Cum Alianţa Anticorupţie
contribuie, în ultimul timp, la prevenirea şi combaterea corupţiei în
societate?
- Membrii ACC nu îşi propun să
lupte cu funcţionarii corupţi, ci, prin
intermediul campaniilor de advocacy, să educe cetăţenii de rând, dar
şi reprezentanţii autorităţilor publice
în spiritul non-toleranţei faţă de corupţie. În 2011 membrii AAC au desfăşurat două campanii importante.
Campania socială „Nu dau – Nu iau!”
a fost realizată de Centrul de Analiză
şi Prevenire a Corupţiei în parteneriat cu Centrul pentru Combaterea
Crimelor Economice şi Corupţiei şi
postul de televiziune „Publika TV”.
Scopul campaniei a fost de a diminua
toleranţa publicului faţă de corupţie
prin implicarea mass-media, societăţii civile şi a funcţionarilor publici.
În cadrul campaniei au fost puse pe
post zece emisiuni TV, unde invitaţii
au discutat diverse probleme de interes social cu care se confruntă societatea.
O altă campanie de impact, desfăşurată în anul 2011 şi care continuă
şi în 2012, este „Avere la Vedere”, realizată de Asociaţia Presei Independente şi AAC. Scopul campaniei este
de a promova transparenţa averii şi a
veniturilor demnitarilor, prin respectarea Legii nr. 1264 din 19.07.2002

privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii demnitarilor
de stat, judecătorilor, procurorilor,
funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere.
Pe parcursul anului 2012 membrii ACC vor realiza mai multe acţiuni de prevenire a fenomenului corupţiei în societate.
- De ce este necesar ca organizaţiile non-guvernamentale să
se implice în prevenirea corupţiei
în Republica Moldova, dacă sunt
organe de stat care au menirea să
lupte cu acest fenomen?
- Instituţia de stat care luptă împotriva corupţiei este Centrul pentru
Combaterea Crimelor Economice şi
Corupţiei. Activitatea acestei instituţii se bazează în mare parte pe măsuri

de combaterea acestui fenomen, aşa
încât în cele din urmă funcţionarii
corupţi să fie pedepsiţi. Activitatea
organizaţilor non-guvernamentale,
mă refer la organizaţiile membre ale
Alianţei Anticorupţie, se axează pe
promovarea acţiunilor de studiere şi
instruire în domeniul prevenirii corupţiei. Este bine ştiut faptul că este
mult mai uşor să previi un rău decât
să-l combaţi. Misiunea Alianţei Anticorupţie este de a consolida acţiunile societăţii civile îndreptate spre
diminuarea fenomenului corupţiei în
societate, dar, totodată, de a asigura o
transparenţă cât mai mare a instituţiilor publice.
- Care sunt cauzele care contribuie la creşterea gradului de
corupţie în Republica Moldova?
- În Republica Moldova corupţia

este o metodă folosită pentru soluţionarea mai multor probleme. Cauzele
fenomenului sunt multiple: de la nihilismul juridic până la managementul
defectuos al instituţiilor publice, care
le oferă funcţionarilor publici posibilitatea să-şi depăşească atribuţiile de
serviciu. Mulţi cred că salariile mici
ale funcţionarilor ar contribui la creşterea nivelului lor de corupere. Eu
cred că corupţia în ţara noastră este
generată atât de nivelul redus de trai
al cetăţenilor, cât şi de sistemul birocratic. Pentru a înregistra rezultate
bune în prevenirea corupţiei, trebuie
schimbată mentalitatea cetăţenilor şi
a diminua toleranţa întregii societăţi
faţă de corupţie.
- Vă mulţumesc.

În decembrie 2011, Alianţa Anticorupţie din
Republica Moldova şi Colegiul Ucrainean
Special privind Combaterea Corupţiei şi
a Criminalităţii Organizate au încheiat un
acord de cooperare privind implementarea
unor activităţi comune de prevenire şi combatere a corupţiei.
Acordul prevede organizarea seminarelor, conferinţelor, meselor rotunde internaţionale, prezentări, vizite de studii pentru
directorii organizaţiilor non-guvernamentale şi angajaţii instituţiilor publice, pregătirea materialelor analitice, precum şi alte
activităţi privind planificarea strategică în
prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova şi Ucraina.
Scopul acordului este de a stabili şi de a
dezvolta colaborări între organizaţiile societăţii civile din Republica Moldova şi Ucraina
în domeniul politicilor anticorupţie. Obiectivele colaborării sunt: schimbul de experienţă şi cunoştinţe în vederea profesionalizării reprezentanţilor organizaţiilor non-guvernamentale, a organelor administraţiilor
publice locale, funcţionarilor publici etc. în
domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei,
precum şi susţinerea dezvoltării social-economice a comunităţilor locale din Ucraina
şi Republica Moldova.
Semnatarii acordului vor identifica parteneri internaţionali pentru asigurarea cooperării bilaterale dintre societatea civilă şi
administraţiile publice locale din Republica
Moldova şi Ucraina. Acordul a fost încheiat
pentru o perioadă nedeterminată. (L. Z.)

Persoane cu funcţii
publice şi-au scos
interesele la vedere
În iulie-decembrie 2011, Asociaţia Presei
Independente (API) şi Alianţa Anticorupţie
au desfăşurat campania media „Interese la
vedere”, prin care şi-a propus să-i determine
pe funcţionarii publici să-şi declare interesele personale.
toţi funcţionarii care cad sub incidenţa
Legii nr.16-XVI privind declararea intereselor
personale au fost îndemnaţi, să completeze un
formular care includea toată informaţia cerută de lege, inclusiv interesele personale nemijlocite ale declarantului, interesele în virtutea
stării civile şi relaţiilor de rudenie. La solicitarea API şi Alianţei Anticorupţie de a-şi
face publice declaraţiile de interese personale,
în cadrul campaniei „Interese la vedere”, au
răspuns 114 persoane cu funcţii publice.

Lilia ZAHARIA

Proiectele actelor normative
şi legislative, necalitative în 2011

080010000 „linia fierbinte
anticorupţie”

„Procesele politice care s-au derulat pe
parcursul anului 2011 în Republica Moldova au influenţat în mod negativ calitatea procesului de creaţie legislativă”,
la această concluzie a ajuns Centrul de
Analiză Preventivă a Corupţiei (CAPC)
în urma implementării proiectului „Expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor normative şi legislative – etapa V”.
Galina Bostan, directoarea CAPC, a declarat că experţii CAPC au remarcat o degradare generală a calităţii proiectelor de legi
promovate pe parcursul anului 2011. „Deficienţele s-au manifestat prin insuficienţa
argumentării proiectelor de legi, abundenţa
în acestea a lacunelor de drept, concurenţei
normei de drept şi normelor de blanchetă şi
lipsa fundamentării economico-financiare”, a
mai spus Galina Bostan.
Parlamentul a manifestat totuşi o deschi-

În 2011 Transparency International – Moldova a înregistrat
la „linia fierbinte anticorupţie” 447 de apeluri telefonice.
Mariana Calughin, jurista Transparency International
– Moldova, afirmă că majoritatea petiţionarilor au fost
îndrumaţi la o instituţie de stat abilitată în soluţionarea
cazurilor sesizate. „Necunoaşterea competenţelor
autorităţilor publice rămâne dificultatea majoră cu care se
confruntă cetăţenii în soluţionarea problemelor lor”, susţine
Mariana Calughin.
Transparency International – Moldova are activă „linia
fierbinte anticorupţie” la numărul de telefon 080010000,
unde persoanele pot reclama acte de mituire, nepotism,
protecţionism, trafic de influenţă, abuz de funcţie, sustragere
de mijloace, deturnare de fonduri, forme de îmbogăţire ilicită,
utilizarea ilegală a bunurilor publice, obstrucţionarea bunei
funcţionări a justiţiei, refuzul în eliberarea unui document
sau informaţie de ordin public. Cetăţenii care sună la „linia
fierbinte anticorupţie” mai pot fi primi următoarele servicii:
consultaţii juridice gratuite, examinarea prealabilă a petiţiilor,
asistenţă la întocmirea şi depunerea documentelor necesare
pentru denunţarea actelor de corupţie etc.
Cetăţenii pot suna de luni până vineri, între orele 9.00 şi
18.00. Apelul este gratuit. (L. Z.)

dere în ceea ce priveşte recomandările societăţii civile. „Deşi au existat anumite deficienţe
în comunicarea dintre Parlament şi societatea
civilă, numărul mare al obiecţiilor de coruptibilitate acceptate de legiuitor ne determină
să credem că Parlamentul rămâne a fi una din
cele mai deschise autorităţi publice din Republica Moldova”, afirmă Galina Bostan.
Proiectul „Expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor normative şi legislative – etapa V” a avut drept scop prevenirea răspândirii corupţiei în Republica Moldova prin
eliminarea normelor defectuoase, sporirea
transparenţei şi responsabilităţii legislativului faţă de alegători, asistarea comunităţii
legale şi societăţii civile în exercitarea controlului public asupra procesului legislativ şi
facilitarea accesului public la informaţii diverse şi echilibrate despre riscurile legislaţiei
în curs de adoptare. (L. Z.)

Acord de colaborare
anticorupţie
moldo-ucrainean

„Caravana Anticorupţie”
în raionul Străşeni
Locuitorii din zece localităţi ale raionului
Străşeni au fost informaţi pe parcursul
anului 2011 despre prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul proiectul „Caravana Anticorupţie”, realizat de Asociaţia
„Terra-1530” în parteneriat cu APT „Secolul XXI”, „Terra-HS” şi AONGRRM.
Echipa proiectului a distribuit în zece localităţi ale raionului Străşeni mai multe ediţii
ale publicaţiei periodice independente „Adevărul”. De asemenea, au fost efectuate mai
multe sondaje cu cetăţenii de rând pentru a
stabili cum percep ei corupţia şi ce soluţii sunt
pentru a preveni acest fenomen. Asociaţia
„Terra-1530” a mai desfăşurat un concurs de
eseuri la tema „Identificarea celor mai bune
metode de prevenire a corupţiei în rândul tinerilor, a cetăţenilor în general”. În urma desfăşurării proiectului „Caravana Anticorupţie”
s-a majorat numărului voluntarilor implicaţi
în programele Centrului Regional Rural Anticorupţie, cu încă 15 tineri. (L. Z.)
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