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Pactul de Stabilitate Pentru 
Europa de Sud-Est                                                               Iniţiativa Anticorupţie 

a Pactului de Stabilitate

Conferinţa ministerială cu privire la
10 Măsuri pentru Curmarea Corupţiei în Europa de Sud Est

               

Declaraţia
Cu privire la 10 Măsuri pentru Curmarea Corupţiei

în Europa de Sud Est

12 mai, 2005
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Declaraţia cu privire la 10 măsuri  pentru curmarea  corupţiei in Europa de Sud-Est.

Menţionând   Iniţiativa Anticorupţie pentru Pactul de Stabilitate adoptată în 2000 de 
către state  Albania, Bosnia şi Herzegovina, Croaţia, Republica Macedonia, 
Montenegru, România şi în 2001 de către Moldova şi Serbia,
Recunoscând progrese obţinute de către state participante la implementarea reformei 
anticorupţie în cinci domenii de prioritate stipulate în Acordul SPAI şi Planului de 
Acţiuni; adoptarea şi implementarea instrumentelor internaţionale; promovarea unei 
politici de  administrare  publică transparentă; întărirea cadrului legislativ naţional; 
promovarea integrităţii în domeniul businessului şi promovarea societăţii civile active,
Reafirmând faptul că cu scopul de a avea un impact asupra corupţiei, politica recent 
adoptată şi măsuri anticorupţie legale şi instituţionale necesită să fie implementate şi 
întărite,
Luând în vedere cerinţele Convenţiei  Naţiunilor Unite contra Corupţiei, Convenţiei 
Penale a Consiliului Europei privind Corupţia şi Convenţiei Civile a Consiliului 
Europei privind Corupţia la fel ca şi celelalte instrumente internaţionale aplicate,
Observând cele „ 10 principii de implementare în lupta contra corupţiei în statele 
membre, candidate  sau alte terţe state ”  promovate de  Rezoluţia a Consiliului 
Uniunii Europene, cu privire la politica exhaustivă a Uniunii Europene contra 
corupţiei, 
Conducându-se de recomandările date de Grupul de State a Consiliului Europei 
contra Corupţiei la implementarea a celor „ 20 principii de bază în lupta contra 
corupţiei” aprobată de către Rezoluţia a Consiliului Europei  (97) 24,
Salutând semnarea la Luxemburg în aprilie 2005 Tratatului de Aderare la Uniunea 
Europeană a  României şi Bulgariei,
Recunoscând importanţa procesului de aderare la Uniunea Europeană de către 
Croaţia şi procesului de cooperare şi stabilizare pentru  Balcanii de Vest,
Reafirmând iniţiative anticorupţie recente, inclusiv şi Declaraţia din Londra cu privire 
la  Crima Organizată (Noiembrie, 2002 ), Declaraţia din Thessaloniki cu privire la 
Balcani  de Vest (Iunie, 2003 ), Hotărârea cu privire la Procesul de Cooperare a 
Europei de Sud-Est în Combaterea Crimei şi Corupţiei( Mai,2004)  şi  Hotărârea 
Preşedinţiei UE cu privire la Balcanii de Vest ( Decembrie,2004),
Recunoscând faptul că deschiderea Oficiului  Secretariatului de Legătură  SPAI 
(RSLO)în Octombrie 2003 a fost un pas hotărâtor în stabilirea managementului şi 
conducerii a Iniţiativei Anticorupţie pentru ţările din regiune, şi ca SPAI RSLO  
serveşte ca o dovadă concretă şi vizibilă a sarcinilor statelor din regiune pentru 
continuarea, concentrare şi coordonarea luptei împotriva corupţiei în Europa de Sud-
Est,
Conducându-se, recunoscând şi apelând  spre susţinerea şi cooperarea în viitor cu 
statele donatoare  şi organizaţiile internaţionale, inclusiv şi Consiliul Europei, 
Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi Departamentul de stat a  
Statelor Unite prin Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare şi cu organizaţiile 
financiare internaţionale, inclusiv şi Banca Mondială, menite să lupte contra corupţiei
în Europa de Sud-Est,
Luând in consideraţie  contribuţiile şi recomandările valoroase  a experţilor marcanţi 
care participă în cadrul Conferinţei Combaterea Corupţiei în Dezvoltarea Afacerilor 
şi Investiţiilor în Europa de Sud Est, desfăşurată pe 11 Mai la Bruxelles,  

*      *        *
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Noi, miniştrii de coordonare a activităţilor anticorupţie în ţările Europei de Sud-Est 
ne-am întrunit pe 12 Mai la Bruxelles  în prezenţa Coordonatorului Special din partea 
Pactului de Stabilitate pentru Europa de Est, Preşedintele SPAI şi reprezentanţii de 
nivelul înalt a organizaţiilor partenere internaţionale şi ţărilor donatoare consimţim să 
luăm măsuri pentru anul viitor, în afara Planului Compact şi de Acţiuni SPAI,   cu 
scopul de a implementa următoarele 10 măsuri pentru unirea eforturilor în 
combaterea corupţiei în Europa de Sud-Est:

1.Semnarea, ratificarea şi începutul implementării Convenţiei ONU contra Corupţiei;
2. Perfectarea şi modernizarea a strategiilor anticorupţie existente la un nivel cu 
convenţii internaţionale, principii generale şi recomandările speciale date de  
instituţiile Uniunii Europene şi Grupul de State a Consiliului Europei contra 
Corupţiei;
3. Stabilirea standardelor integrale şi mecanismelor de control pentru reducerea 
posibilităţilor de corupţie în cadrul administrării publice, sistemului judiciar şi 
partidelor politice;
4. Asigurarea unor condiţii de afaceri şi investiţii echitabile bazate pe libera 
concurenţă prin combaterea corupţiei clandestine, promovând răspunderea 
corporativă  în temeiul normelor internaţionale, elaborarea unor reguli clare pentru 
modul de sesizare a organelor de ocrotire a normelor de drept, garantarea 
independenţei şi eficacităţii a actului de justiţie, inclusiv şi introducerea principiului „ 
cartea albă” pentru companii ce-şi au demonstrat corectitudinea  în activitatea lor;
5. Facilitarea accesului liber la informaţie publică şi asigurarea cooperării, coordonării 
şi consultării sistematice între autorităţile publice, mediul de afaceri şi societatea civilă 
prin stabilirea unui cadru instituţional transparent.
6. Consolidarea cooperării bilaterale şi multilaterale şi schimbului de informaţii la un 
nivel operativ între organele de combatere corupţiei În Europa de Sud Est;
7.  Susţinerea alocării suficiente prin resurse financiare li umane, la fel şi perfectarea 
instrumentelor de investigaţie pentru instituţii din sectorul public responsabile pentru 
prevenirea şi curmarea corupţiei, inclusiv şi instituţii guvernamentale, judiciare, de 
audit şi alte instituţii de supraveghere;
8. Promovarea şi susţinerea studiului şi analizei fenomenului de corupţie, inclusiv şi 
evaluarea formelor, modalităţilor şi motivaţia actelor de corupţie în anumite sectoare 
şi instituţii ( Ex. sistemul judiciar, cadrul legislativ, alegeri şi partide politice, 
administrarea publică locală, achiziţii publice, sector energetic, învăţământul, 
infrastructura, politica fiscală, vama, înregistrarea şi licenţierea agenţilor economici, 
sistemul bancar, protecţia socială şi asigurări);
9. Dezvoltarea şi propagarea a campaniilor de conştientizare a societăţii, menite să 
prevină şi să curme corupţia în anumite instituţii şi sectoare cu scopul implementării 
anumitor reforme prioritare alternative practicilor de corupţie;
10. Participarea activă în cadrul activităţilor regionale dirijate de SPAI  RSLO, 
organizaţii şi instituţii partenere pentru stimularea schimbului de experienţă obţinută 
în urma aplicării măsurilor de prevenire şi curmare corupţiei, dirijarea conflictelor de 
interese, procedura de achiziţii publice, integritatea businessului şi rolul societăţii 
civile;

Pentru îndeplinirea angajamentelor sus menţionate vor fi întreprinse următoarele 
acţiuni:
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1. Pe parcursul lunii următoare, ţările din regiune vor asigura promulgarea 
Declaraţiei la nivel naţional prin organizarea dezbaterilor juridice cu 
participarea reprezentanţilor businessului, ONG-urilor, instituţiilor academice 
şi asociaţiilor profesionale;

2. Pe parcursul următoarelor trei luni Guvernele vor întreprinde anumite măsuri 
pentru întărirea rolului Reprezentanţilor SPAI în calitate de coordonatori 
naţionali anticorupţie şi în calitate de puncte de legătură cu parteneri 
internaţionali în scopul susţinerii politice şi aprovizionării cu resurse financiare 
şi umane adecvate;

3. Prin acţiunile sale ţările din regiune vor susţine eforturile SPAI RSLO  pentru a 
deveni Centrul Regional Anticorupţie de Analiză prezentând în mod sistematic
informaţii noi cu privire la progresele obţinute în implementarea Declaraţiei, la 
fel şi contribuţia pentru reţeaua şi biblioteca anticorupţie regională;

4. Prin Convocarea Şedinţei a noua a Grupului Steering SPAI, SPAI RSLO se 
obligă să prezinte un „ Plan de lucru pentru anul 2005 şi în viitor” cu scopul de 
a asigura monitorizarea şi implementarea Declaraţiei. Planul de Lucru va fi 
dezvoltat cu susţinerea Reprezentanţilor SPAI şi în cooperare cu organizaţiile 
partenere SPAI.

Printre alte priorităţi vor fi atinse următoarele domenii pentru reforme:
a. mecanisme de achiziţii publice;
b. mediul de investiţii şi afaceri,
c. integritatea în cadrul justiţiei şi administrării publice;
d. transparenţa şi implicarea societăţii civile, reprezentanţilor businessului şi 

ONG-urilor.

*     *       *
Declaraţia a fost semnată la Bruxelles, pe 12 Mai 2005 în cadrul Conferinţei Ministeriale 
privind 10 Măsuri privind Curmarea Corupţiei în Europa de Sud Est.

Albania                                                    Bosnia şi Herţegovina 
   Marco BELLO                                                              Slobodan KOVAC
Ministrul de Stat pentru Coordonare                                 Ministru al Justiţiei

Croaţia                                                  Republica Macedonia
Snjezana BAGIC                                                          Victor CVETKOVSKI
Secretar de Stat, Ministerul Justiţiei                     Secretar de Stat, Ministerul Justiţiei

Moldova                                                            Montenegru
Nicolae EŞANU                                                             Zeljko STURANOVIC
Viceministru al Justiţiei                                                     Ministru al Justiţiei

România                                                               Serbia
Monica MACOVEI                                                           Zoran STOJKOVIC
Ministru al Justiţiei                                                               Ministru al Justiţiei

Cu titlu de informare
Coordonator special a                                    Preşedintele Iniţiativei Anticorupţie 
Pactului de Stabilitate                                                 a Pactului de Stabilitate
Dr. Erhard BUSEK                                                     Profesor Ugo DRAETTA


