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MEMORIU  

CU PRIVIRE LA PROPUNEREA DE STRATEGIE NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE  
2016-2020, LEGEA DE PREVENIRE ŞI COMBATERE ETICĂ A CORUPŢIEI  

ŞI ALTE PROPUNERI DE ACTE NORMATIVE NOI 
 
 

ADRESAT SENATULUI ROMÂNIEI 

ÎN ATENṬIA DOMNULUI PREŞEDINTE CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU 

 
ASOCIAŢIA ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA este persoană juridică română de drept privat fără 

scop patrimonial, cu caracter social, educaţional şi cultural-civilizator, non-profit, neguvernamentală, care şi-a 
propus printre altele, ca elemente de scop, să desfăşoare activităţi de interes public comunitar şi general, activităţi de 
agendă publică, sociale, de semnalare a problemelor cetăţenilor comunităţii la instituţiile statului în vederea rezolvării 
lor, activităţi educaţional-formative. În vederea realizării scopului, dar şi a manifestării caracterului social, educaţional şi 
cultural-civilizator, ASOCIAŢIA ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA are fixate mai multe obiective stipulate in Statutul 
acesteia, printre care şi formarea competenţelor necesare pentru o atitudine civică a semenilor, realizabil şi prin 
proiectul “STOP CORUPȚIEI! SĂ LUPTĂM ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI!” din cadrul PROGRAMULUI STRATEGIC AL ASOCIAŢIEI 
pentru 2016 aprobat de Adunarea Generală. Prin acest proiect am studiat documente locale, naționale, precum 

Strategia Naţională Anticorupţie 2016-2020, dar și internaționale corelate cu fenomenul corupției, Indicele de 
Percepție a Corupției, Barometrul Global al Corupției.   

Pe baza studierii propunerii de Strategie Naţională Anitorupţie a Ministerului Justiţiei, am elaborat  
propuneri pentru această strategie, pentru o Legea de prevenire şi combatere etică a corupţiei, pe care le-
am înscris în acest memoriu, pe care îl supunem atenţiei domniei voastre şi vă rugăm respectuos să le 
integraţi pe cât posibil în viitoarea Strategie Naţională Anticorupţie 2016-2020 ce va fi adoptată şi să 
contribuiţi la noi documente legislative, precum:  

 Legea de prevenire şi combatere etică a corupţiei;  

 Codul general de conduită etică în învăţământul universitar; 

 Codul deontologic al medicilor, cadrelor medicale şi de îngrijire; 

 Legea responsabilizării magistraţilor şi a tuturor angajaţilor în domeniul juridic; 

 Codul de conduită în implementarea proiectelor cu fonduri europene; 

 Codul etic electoral.  
La Summit-ul Anticorupție din 12 mai 2016 de la Londra, România a comunicat determinarea de a 

accelera lupta împotriva corupției, de a implementa un nou set de măsuri în cadrul viitoarei strategii 
naționale anticorupție, subliniind faptul că aceasta este o datorie față de cetățeni. 

În continuare, vă vom prezenta o parte dintre aceste propuneri. 
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Propunerea de Hotărâre a Guvernului României privind aprobarea documentului “Strategia naţională 
anticorupţie pe perioada 2016 – 2020, a seturilor de indicatori, riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din 
strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a 
corupției, precum şi a standardului de publicare a informaţiilor de interes public” ar trebui să conţină, în 
opinia noastră, chiar în denumire, alături de prevenirea corupţiei şi combaterea corupţiei, fiind absolut 
necesare nu numai măsurile preventive, ci şi măsurile de combatere a flagelului corupţiei.  

La articolul 6, propunerea de Hotărâre a Guvernului României privind aprobarea Strategiei naţionale 
anticorupţie (SNA) pe perioada 2016 – 2020 prevede îndeplinirea procedurilor de aderare la  strategie în 
termen de 3 luni de la aprobarea ei şi elaborarea şi transmiterea planurilor de integritate aferente în termen 
de 6 luni doar pentru instituțiile și întreprinderile publice, fără a fi luate în calcul şi cele private. ASOCIAŢIA 
ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA consideră că e necesară o strategie naţională care să fie integratoare, 
să vizeze “tot ce mişcă” în ţara noastră, să vizeze toate instituţiile şi întreprinderile, inclusiv cele private, 
chiar dacă într-adevăr există mai puţină corupţie în sectorul privat de activitate. Deci, propunem 
completarea art. 6 cu vizarea instituţiilor şi întreprinderilor private pentru îndeplinirea procedurilor de 
aderare la  strategie, pentru elaborarea şi transmiterea planurilor de integritate aferente.  

În nota de fundamentare a proiectului de act normativ SNA 2016 – 2020 este precizată instituţia 
Direcția Națională Anticorupție-DNA. ASOCIAŢIA ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA propune 
transformarea DNA într-o AUTORITATE NAŢIONALĂ DE COMBATERE ETICĂ A CORUPŢIEI, care să acţioneze 
nediscriminatoriu, nepărtinitor, apolitic, într-un mod etic, care să-şi desfăşoare activitatea cu cazuri reale de 
corupţie, nu cu chestiuni fabricate, inventate, cum a fost şi cazul doamnei Rarinca devenită inculpată, 
arestată, judecată şi condamnată, din păgubită. Această AUTORITATE NAŢIONALĂ DE COMBATERE ETICĂ A 
CORUPŢIEI să nu se implice în PROCESE POLITICE, deoarece dacă au fost oameni judecaţi şi condamnaţi de 
DNA, fie chiar şi cu suspendare, pentru determinarea populaţiei în campania electorală să voteze într-un 
anume fel sau pentru îndemnarea electoratului să vină la vot, atunci acestea sunt procese politice. A făcut 
DNA un ghid de campanie electorală, ca măcar să se ştie cum vrea DNA să fie o campanie electorală? 

În nota de fundamentare a Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016 – 2020 se precizează 
“elaborarea de coduri de etică și conduită, specializate pe domeniul fondurilor europene, respectiv achiziții 
publice’’.  ASOCIAŢIA ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA propune să fie vizată cheltuirea fondurilor 
europene la toate capitolele la care pot fi cheltuiţi, nu numai pentru achiziţii, inclusiv la capitolul angajare 
şi salarizare, fiind cazuri în care unii oameni muncesc pe două posturi şi nu îşi iau salariile nici pentru unul, 
banii intrând probabil în buzunarele altora. Iar instituţiile intermediare şi centrale ale proiectelor europene în 
aceste cazuri recomandă darea în judecată. Dar dacă oamenii nu şi-au luat salariile, cu ce bani să-i dea pe hoţi 
în judecată? Oare, încă în România, este vorba de exploatarea omului de către om ? 

Considerăm ca fiind necesare CODURI DE ETICĂ ÎN FIECARE INSTITUŢIE PUBLICĂ ŞI PRIVATĂ, fiind 
foarte important ca această Strategie naţională anticorupţie pe perioada 2016 – 2020 să fie cunoscută şi 
implementată în toate componentele ei, să se stabilească în fiecare instituţie măsuri de a fi cunoscută şi 
implementată, atât în instituţiile publice, cât şi în cele private, nu doar pentru administraţie, ci pentru 
toate domeniile şi instituţiile, dacă se doreşte a fi o Strategie Anticorupţie cu caracter naţional.  

În nota de fundamentare a propunerii de act normativ se specifică şi “Menținerea abordării conform 
căreia orice nou dosar al ANI sau al DNA constituie un eşec al managementului instituţiei de a preveni 
incidentele de integritate”, iar noi considerăm că ar fi oportună adăugarea “şi care trebuie sancţionat pe 
linie de management”, astfel încât instituţiile statului să fie conduse de oameni competenţi, profesionişti şi 
integri. În aceeaşi notă de fundamentare se stipulează “Consolidarea bunelor practici deja consacrate: 
mecanismul de autoevaluare semestrială privind măsurile preventive anticorupție”, iar noi am mai completa 
cu “şi de combatere a corupţiei”, deoarece nu este suficientă prevenirea, fiind absolut necesară 
combaterea fenomenului, fiind numerose acte de corupţie ce reies şi din IPC şi BCG. 
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         După cum precizează propunerea de act normativ, “Scopul principal al SNA 2016-2020 este promovarea 
integrității, prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ şi instituţional în vederea prevenirii corupției în 
România.” Considerăm ca fiind necesară o abordare integratoare a luptei anticorupţie, a strategiei 
anticorupţie, că nu numai prevenţia ar trebui să fie scopul SNA 2016-2020, ci mai ales combaterea 
corupţiei, în toate formele ei, de mituire, de nepotism, de relaţii de prietenie, de apatenenţă la diverse 
sisteme, de interese materiale, de afaceri, de sexualitate, de diverse alte criterii decât cele de competenţă, 
prevenirea şi combaterea corupţiei având şi rol de reducere şi prevenire a bulversării ierarhiei de valori 
umane în România. E nevoie de o luptă nu numai de prevenire a corupţiei, ci mai ales împotriva corupţilor 
şi a corupţiei, a actelor de corupţie deja săvârşite.  
          În documentul de Strategie Naţională Anticorupţie 2016-2020, elaboratorii şi-au propus “Promovarea 
regională și internațională a expertizei anticorupție deținută de România.” Considerăm că ar fi oportun dacă 
s-ar face referire teoretică şi practică la preluarea unor experienţe în domeniu de la state din topul luptei 
anticorupţie eficiente, precum Finlanda, Olanda, Danemarca, Suedia, Franţa şi altele, unde corupţia este 
aproape nulă. 
          La punctul “2. Impact asupra mediului de afaceri”, care, în opinia noastră, ar necesita completarea în 
sensul “2. Impact asupra mediului de afaceri şi mediului public, de stat.”, se precizează “Strategia urmărește 
promovarea unui mediu de afaceri concurenţial, corect şi integru și reducerea oportunităților la corupție în 
sectorul privat.” ASOCIAŢIA ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA propune precizarea: ,,Strategia 
urmărește promovarea unui mediu de afaceri şi mediu public concurenţial, corect şi integru și reducerea 
oportunităților la corupție în sectorul privat, în relaţia stat-privat.’’ Strategia să urmărească şi promovarea 
unei competiţii, unei concurenţe oneste între stat şi privat în toate domeniile, urmărind ca instituţiile care 
se ocupă cu controlul, cu verificarea asigurării calităţii într-un domeniu să aplice aceleaşi politici, criterii de 
verificare, de evaluare pentru instituţiile de stat şi instituţiile private, fără favorizarea celor de la stat, în 
detrimental celor particulare. Spre exemplu, să se trateze problematica învăţământului, cu aceeaşi unitate 
de măsură, fie că e vorba de instituţii de stat sau de instituţii private. COMPETIŢIE, CONCURENŢĂ ONESTĂ 
ÎNTRE STAT ŞI PRIVAT, nu favorizarea unora în detrimental altora!  

În SNA 2016-2020 sunt propuse modificări legislative privind trei dintre măsurile preventive care nu și-
au dovedit eficiența în practică (consilierul de etică, interdicțiile post angajare și protecția avertizorului de 
integritate). E necesară chiar o LEGE ANTICORUPŢIE, de COMBATERE ETICĂ A CORUPŢIEI, UN COD ETIC 
ANTICORUPŢIE NAŢIONAL, care să reflecte şi transpunerea în legislația națională a Directivei 2014/42/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor 
și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană și a Directivei 849/2015/UE privind prevenirea 
utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 
2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei. 

Cu privire la “Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 
naţionale aferente acestora” precizată în propunerea de Strategie Naţională Anticorupţie 2016-2020, 
considerăm ca fiind necesară modificarea ordonanţei luându-se în calcul TOATE DOMENIILE ŞI TOATE 
CAPITOLELE PROGRAMELOR ŞI PROIECTELOR CU FONDURI EUROPENE ŞI/SAU FONDURI PUBLICE 
NAŢIONALE AFERENTE, inclusiv cu privire la angajare şi salarizare, fiind cazuri în care unii muncesc cât doi, 
pentru două posturi şi nu îşi încasează nici măcar salariile pentru unul, fiind la discreţia aşa-zişilor manageri şi 
responsabili de programe, de proiecte. 

În Anexa 1 a documentului, propunem ca act normativ nou: Codul deontologic al medicilor, cadrelor 
medicale şi de îngrijire.  

În corelaţie cu “Prevenirea corupției în mediul politic și identificarea formulei de transpunere a 
măsurilor restante prevăzute de SNA în ceea ce privește soluționarea în termen de 72 de ore a cererilor de 
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încuviințare a percheziției, reținerii sau arestării preventive a membrilor Parlamentului, precum și cu privire la 
adoptarea codului de etică al acestora;” din aceeaşi anexă 1, propunem completarea cu “Numirea în funcţii 
de decizie în stat se face pe baza unor criterii clare, concrete, de competenţă şi integritate, nu pe criterii 
discriminatorii, de posibilităţi financiare, de cumpărare de posturi, pe bază de rubedenie, de prietenii, 
intimităţi etc.”. 

La punctul “1.1.2 Puncte slabe / priorități de intervenție strategică, Intensificarea eforturilor de 
consolidare a integrității în mediul de afaceri, inclusiv în întreprinderile publice, mai ales prin: implementarea 
unui plan de integritate, dezvoltarea și aplicarea codului etic al companiei, instituirea de mecanisme pentru 
protecția avertizorilor de integritate, aplicarea măsurilor preventive pentru funcțiile sensibile și a 
mecanismelor de tratare a incidentelor de integritate;” propunem “Intensificarea eforturilor de consolidare 
a integrității instituţiilor de stat în relaţia cu mediul de afaceri, în controlul, în verificarea mediului de 
afaceri, care să aplice aceeaşi unitate de măsură pentru instituţiile de stat şi instituţiile private, fără a fi 
părtinitoare şi fără a se implica în promovarea unei competiţii neloiale, incorecte între instituţiile de stat şi 
private din acelaşi domeniu de activitate.” 

Conform recentului BCG prezentat în SNA 2016-2020, partidele politice şi Parlamentul rămân 
instituțiile considerate cele mai afectate de corupţie (cu un scor de 76%, respectiv 68%), urmate de justiţie 
(58%), poliţie (54%) şi funcţionari publici (50%), media UE fiind 69.6% (partide politice), 57.7 % (Parlament), 
45.5 % (justiţie), 41 % (poliţie), 50.6 % (funcţionari publici). ASOCIAŢIA ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA 
consideră că se impun criterii de competenţă şi integritate a fi luate în calcul la selectarea şi cooptarea de 
OAMENI PROFESIONIŞTI ŞI INTEGRI ÎN FUNCŢII DE DEMNITARI, ÎN FUNCŢII DE DECIZIE ÎN STATUL ROMÂN, 
CARE LA RÂNDUL LOR SĂ FIE CAPABILI SĂ APLICE ACELEAŞI CRITERII DE COMPETENŢĂ ŞI INTEGRTITATE 
PENTRU NIVELURILE INFERIOARE! 

Considerăm că Anexa 1 a SNA 2016-2020  ar necesita să vizeze valori pentru toate instituţiile din 
ţară, atât publice, cât şi private, existând acte de corupţie şi în privat, in care salariaţii sunt maltrataţi, 
supraexploataţi, nedreptăţiţi, nu-şi încasează salariile sau şi le iau târziu. Considerăm că se impune “să se 
respecte valoarea: prioritatea interesului public – reprezentanţii instituţiilor şi autorităţilor publice au 
datoria de a considera interesul public mai presus de orice alt interes în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. 
Aceştia nu trebuie să se folosească de funcția publică pentru obţinerea de beneficii necuvenite patrimoniale 
sau nepatrimoniale, pentru ei, familiile lor sau persoane apropiate;” în corespondenţă şi cu instituţiile 
private. 

La punctul “4. SCOP, PUBLICUL ŢINTĂ ŞI ABORDAREA PROPUSĂ”, propunem completarea scopului cu 
combaterea corupției în România, numai prevenirea ei fiind insuficientă, iar la “6. 2. Obiectiv general 2 
Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupţiei ca elemente obligatorii 
ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative”, 
propunem completarea cu “Inclusiv pentru acele instituţii de verificare, control, de cercetare, de 
sancţionare.” 

La “Acţiuni principale: 1. Revizuirea și completarea cadrului normativ privind consilierul de etică prin 

consolidarea statutului și mandatului acestuia, inclusiv prin asigurarea resurselor necesare;” propunem 

reducerea alocărilor resurselor financiare pentru consilierul de etică, fiecare dintre factorii de management 

şi de decizie să fie capabil de consiliere etică a subalternilor, nefiind necesar personal suplimentar. Dar 

unde s-au specializat aceşti consilieri de etică, pentru a fi angajaţi? Ar putea apărea chiar la angajarea lor acte 

de corupţie, neexistând specializări de consilieri în etică. Şi atunci pe ce baze vor consilia ei, putând fi corupţi 

chiar şi aceşti aşa-zişi consilieri de etică. Factorii de decizie, managerii să fie integri, oneşti, corecţi, cinstiţi,  

să dea direcţia de luptă anticorupţie, nefiind necesară în opinia noastră angajarea de personal suplimentar, 

care nici măcar nu a fost calificat pentru aşa ceva. 
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În opinia noastră, “Obiectivul specific 3.1 – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a 
riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate” ar fi necesar a se completa cu “şi în sistemul privat de 
sănătate”, deoarece e necesară integritatea şi în privat. 

ASOCIAŢIA ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA propune la “Obiectiv specific 3.2 - Creșterea 
integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul național de educație”, ca 
acțiuni principale şi: 

1) Elaborarea de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a unui calendar anual al 

acordării cursurilor, altor activităţi didactice pentru care nu sunt angajaţi specialişti titulari în 

universităţi într-un sistem deschis şi nediscriminatoriu, pe bază de competenţe, tuturor specialiştilor, 

cu doctorat, după care în lipsă de ocupare a normelor/fracţiunilor vacante cu specialişti în domeniu, 

acestea să fie date în regim plata cu ora celor din interiorul universităţilor, dar specializaţi în alte 

domenii stiinţifice. Deoarece există situaţii când cursurile, seminariile, alte activităţi didactice sunt 

desfăşurate pe hârtie sau faptic de oameni care nu au niciun fel de studii în domeniu, dar fiindcă sunt 

titularii universităţilor şi pentru a-şi suplimenta veniturile le “predau” ei, fiind blocat accesul în sistem 

al specialiştilor în domeniu. Paradoxal, încă se desfăşoară activităţi didactice în învăţământul superior 

de către indivizi care au depăşit termenul legal de a-şi finaliza doctoratul, în timp ce în învăţământul 

preuniversitar există cadre didactice calificate pentru învăţământul superior, având doctorat, dar le 

este blocat accesul în universităţi, neavând loc de “titularii fără studii, dar cu alte calităţi…”, locurile 

fiind ocupate de mediocri şi submediocri! AUTONOMIE UNIVERSITARĂ NU ÎNSEAMNĂ 

COMPORTAMENT DUPĂ BUNUL PLAC, NU ÎNSEAMNĂ CA FIECARE SĂ FACĂ CE VREA CA PE TARLAUA 

LUI, SĂ ACŢIONEZE ÎN MOD INCORECT, LIPSIT DE ONESTITATE! 

2) Distribuirea orelor suplimentare din universităţi cu prioritate pe bază de studii în domeniu, de 

doctorat, de competenţe, deoarece există numeroase exemple când anumite cursuri sunt predate de 

oameni care nu au nici licenţă, nici doctorat şi nici măcar un master în domeniul predat! Şi atunci nu 

este acesta un aspect al promovării incompetenţei în învăţământul superior? Oare, numai în 

învăţământul preuniversitar cei care predau trebuie să aibă studii în domeniu, cei din învăţământul 

universitar nu trebuie să fie specializaţi în materia predată, să aibă studii măcar de vreun fel în 

domeniul predat?  

3) Scoaterea din învăţământul universitar de stat a cadrelor didactice care au depăşit vârsta pensionării 
cu 5 ani, managerii universităţilor făcând dovada căutării de soluţii de acoperire a normelor didactice 
cu specialişti activi pe piaţa muncii, cu doctorat în domeniul de studiu, în principal. Deoarece există 
situaţii când locurile sunt ocupate pe bază de corupţie de pensionarii, care, dincolo de pensie, mai 
încasează un salariu de la statul român, blocând accesul tinerilor,  care câteodată sunt mai şcoliţi şi cu o 
mai mare recunoaştere ştiinţifică internaţională decât pensionarii care sunt invitaţi la cursuri de foştii 
lor colegi români. Şi prin prisma prieteniilor pe care le-au cultivat în universităţile româneşti de stat, 
pensionarii rămân încă 10-15-20 de ani după pensie, fiind plătiţi de la bugetul public.  
ASOCIAŢIA ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA propune la “Obiectiv specific 3.3 - Creșterea 

integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea membrilor Parlamentului” 
ca acțiune principală: “Autoritatea Electorală Permanentă să elaboreze un set de criterii absolut de 
respectat de către toate partidele politice în propunerile pe care le au pentru listele de parlamentari, 
criterii cu referire la competenţele profesionale, de studii, la conduita morală, la integritate, la combaterea 
tuturor incompatibilităţilor şi conflictelor de interese, a tuturor actelor de corupţie.” Nu ne este permis într-
un stat modern ca o comisie parlamentară de apărare să fie condusă de o persoană neavizată, doar cu studii 
liceale, cum de altfel s-a şi întâmplat în România! De ce mai fac românii studii politice? De ce mai există 
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facultăţi de studii politice, dacă absolvenţii lor nu pot profesa în domeniu, fiindcă posturile din domeniul 
politicii sunt ocupate pe alte criterii, precum “electricienii-şefi” de comisii parlamentare? 

La “Obiectiv specific 3.4 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în 
sistemul judiciar”, ASOCIAŢIA ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA propune “Elaborarea, adoptarea şi 
implementarea Legii responsabilizării magistraţilor, a tuturor celor care lucrează în justiţie”, astfel încât să 
nu mai plătească românii din buzunarul lor toate nedreptăţile săvârşite de unii magistraţi români şi pentru 
care CEDO acordă daune morale şi financiare celor care îşi câştigă dreptatea la această instituţie europeană. 
Nedreptăţile să le plătească cei care le săvârşesc! 

Propunem pentru Anexa 1 a Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020 un “ Obiectiv specific 3.9 - 
Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în proiectele cu fonduri 
europene”. 

La “Obiectiv specific 5.2 - Îmbunătățirea activității de identificare, sancționare și de prevenire a 
cazurilor de incompatibilități, conflicte de interese și averi nejustificate (BM2 din MCV)”, ASOCIAŢIA 
ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA propune ca acțiune principală: “Averile nejustificate ale românilor, 
averi aflate în ţară sau în străinătate să fie confiscate!” 

Propunem formularea “Obiectiv specific 5.3 - Consolidarea mecanismelor de control administrativ 
etic”,  deoarece există şi persoane imorale, corupte care efectuează controale administrative diverse. 

La punctul “7. IMPLICAŢII JURIDICE”, ASOCIAŢIA ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA propune ca 
acte normative noi: 

 Legea de prevenire şi combatere etică a corupţiei; 

 Codul general de conduită etică în învăţământul universitar; 

 Codul deontologic al medicilor, cadrelor medicale şi de îngrijire; 

 Legea responsabilizării magistraţilor şi a tuturor angajaţilor în domeniul juridic; 

 Codul de conduită în implementarea proiectelor cu fonduri europene; 

 Codul etic electoral.  
 
Aşadar, stimate domnule preşedinte al SENATULUI ROMÂNIEI, CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU, 

ASOCIAŢIA ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA, pe baza studiului documentului public de act normativ al 
Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020, vă transmitem aceste propuneri şi observaţii ale asociaţiei 
noastre şi vă rugăm respectuos să le luaţi în atenţie şi să le integraţi pe cât posibil în noile propunerile de 
legi, cum ar fi şi Legea de prevenire şi combatere etică a corupţiei, precum şi în modificările altor legi, în 
corelaţie cu viitoarea Strategie Naţională Anticorupţie 2016-2020 ce va fi adoptată. Vă reamintim că 
Summit-ul Anticorupție din 12 mai 2016 de la Londra a relansat lupta împotriva corupției ca o prioritate 
globală și necesară pentru combaterea sărăciei și dezvoltarea durabilă, iar România a comunicat 
determinarea de a accelera lupta împotriva corupției, de a implementa un nou set de măsuri în cadrul 
viitoarei strategii naționale anticorupție, subliniind faptul că aceasta este o datorie față de cetățeni. 
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CU DEOSEBITĂ CONSIDERAŢIE, 
 

Președinte ASOCIAȚIA ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA 
Conferențar universitar doctor Mariana Iancu 
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