INSTITUŢII CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL PREVENIRII, IDENTIFICĂRII ŞI SANCŢIONĂRII FAPTELOR DE CORUPŢIE
1. Parchetele
Parchetele funcţionează pe lângă instanţe, conduc şi supraveghează activitatea de cercetare penală a poliţiei
judiciare, în condiţiile legii. În cadrul Ministerului Public funcţionează Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, care coordonează activitatea parchetelor din subordine.
Parchetele conduc şi/sau supraveghează cercetarea penală a infracţiunilor (faptele care prezintă pericol social,
săvârşite cu vinovăţie şi prevăzute de legea penală). Este competent să efectueze urmărirea penală, în cazurile
prevăzute de lege, şi să exercite supravegherea asupra activităţii de cercetare penală procurorul de la parchetul
corespunzător instanţei care, potrivit legii, judecă în prima instanţă cauza.
2. Direcţia Naţională Anticorupţie
Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) este o instituţie cu personalitate juridică înfiinţată în cadrul Parchetului
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin reorganizarea Parchetului Naţional Anticorupţie. DNA este
independentă în raport cu instanţele judecătoreşti şi cu parchetele de pe lângă acestea, precum şi faţă de celelalte
autorităţi publice. Competenţa DNA se defineşte astfel: structura centrală a Direcţiei Naţionale Anticorupţie are
aceeaşi competenţă materială şi după calitatea persoanei ca şi structurile teritoriale ale acesteia. Direcţia Naţională
Anticorupţie este competentă să efectueze urmărirea penală în cauze de corupţie, numai dacă sunt îndeplinite
cumulativ următoarele două condiţii:
a. cel puţin una dintre infracţiunile sesizate este prevăzută în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi
sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume: infracţiuni de corupţie,
infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiuni în legătură directă cu infracţiunile de corupţie
b. dacă este îndeplinită cel puţin una dintre cele patru situaţii mai jos menţionate:
- valoarea obiectului infracţiunii de corupţie (valoarea mitei, a foloaselor necuvenite) depăşeşte echivalentul în lei a
10.000 euro;
- cuantumul prejudiciului cauzat prin comiterea infracţiunii depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 euro;
Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile enumerate mai sus, sesizarea trebuie adresată celorlalte parchete, deoarece DNA
nu are competenţa de a o soluţiona. Infracţiunile împotriva intereselor financiare ale Comunităţii Europene sunt de
competenţa exclusivă a DNA.
În cazul în care sunt îndeplinite condiţiile menţionate, Direcţia Naţională Anticorupţie poate fi sesizată prin
următoarele două modalităţi:
 plângere – în situaţia în care reclamantului i-au fost vătămate drepturile în urma săvârşirii unor infracţiuni de
corupţie.
 denunţ – dacă reclamantul are cunoştinţă despre săvârşirea unor fapte de corupţie. Denunţului îi sunt
aplicabile aceleaşi cerinţe ca şi plângerii
Împotriva soluţiilor de neîncepere a urmăririi penale, clasare, scoatere de sub urmărire penală sau încetare a urmăririi
penale, se poate formula plângere, în termen de 20 de zile de la înştiinţarea persoanelor interesate. Plângerea va fi
rezolvată de procurorul ierarhic superior celui care a dat soluţia, în termen de cel mult 20 de zile de la primirea
acesteia. Modul în care a fost rezolvată plângerea se comunică, de îndată, persoanei care a făcut-o. Dacă plângerea a
fost respinsă, persoana vătămată poate face plângere în termen de 20 de zile de la data comunicării modului de
rezolvare la instanţa căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenţa să judece cauza în primă instanţă.
3. Direcţia Generală Anticorupţie
Direcţia Generală Anticorupţie (DGA), înfiinţată în baza Legii nr.161/2005, este structura specializată a
Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul personalului
ministerului. Obiectivul său este acela de a preveni şi combate faptele de corupţie în care pot fi implicaţi funcţionarii
Ministerului Administraţiei şi Internelor.
Direcţia Generală Anticorupţie are următoarele atribuţii principale:
- desfăşoară activităţi de prevenire a faptelor de corupţie în rândul personalului Ministerului Administraţiei şi
Internelor;
- desfăşoară activităţi de primire a reclamaţiilor/petiţiilor cetăţenilor referitoare la acte sau fapte de corupţie a
personalului ministerului, precum şi activităţi de relaţii publice, specifice problematicii din competenţă;
- desfăşoară activităţi de poliţie judiciară, conform legii;
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Ca şi în cazul DNA, cetăţenii pot face sesizări, plângeri sau denunţuri. Site-ul DGA are o secţiune specială, numită
e-petiţie (http://www.maidga. ro/index.php?l=ro&t=139) unde aceştia pot completa şi trimite on-line formularul
respectiv. De asemenea, DGA are un număr de telefon TELVERDE: 0800 806 806, iar link-ul
http://www.mai-dga.ro/index.php?l=ro&t=26 deschide pagina cu structurile teritoriale ale DGA.
4. Agenţia Naţională de Integritate
Agenţia Naţională de Integritate (ANI) este o autoritate administrativă autonomă, de control, care se bucură
de independenţă operaţională, înfiinţată prin Legea 144/2007, completată şi republicată, privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate. Preşedintele, vicepreşedintele şi inspectorii de
integritate nu pot solicita şi nu pot primi dispoziţii privind derularea verificărilor de la nicio autoritate publică,
instituţie sau persoană. Această instituţie are ca activitate principală verificarea averii dobândite în perioada
exercitării mandatului sau a îndeplinirii funcţiilor ori demnităţilor publice, precum şi verificarea conflictelor de
interese şi a incompatibilităţilor.
Sesizările către ANI se pot face pe baza unui formular disponibil on-line, care poate fi completat on-line şi trimis la
adresa de e-mail sesizare@integritate.eu.
5. Curtea de conturi
Curtea de Conturi este o instituţie care exercită controlul asupra modului de formare, de administrare şi de
întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public. În condiţiile legii organice, litigiile rezultate
din activitatea Curţii de Conturi se soluţionează de către instanţele judecătoreşti specializate. Curtea de Conturi
prezintă anual Parlamentului un raport asupra conturilor de gestiune ale bugetului public naţional din exerciţiul
bugetar expirat, cuprinzând şi neregulile constatate. La cererea Camerei Deputaţilor sau a Senatului, Curtea de
Conturi controlează modul de gestionare a resurselor publice şi raportează despre cele constatate. Consilierii de
Conturi sunt numiţi de Parlament pentru un mandat de nouă ani, care nu poate fi prelungit sau înnoit. Membrii Curţii
de Conturi sunt independenţi în exercitarea mandatului lor şi inamovibili pe toată durata acestuia. Ei sunt supuşi
incompatibilităţilor prevăzute de lege pentru judecători.
Dreptul de petiţionare faţă de Curtea de Conturi a României poate fi exercitat de către simpli cetăţeni şi organizaţiile
legal constituite. Petiţia trebuie să conţină datele de identificare (nume, prenume, adresă) şi semnătura
petiţionarului. În cazul unei petiţii colective, aceasta trebuie să cuprindă datele menţionate mai sus pentru cel puţin
unul dintre petiţionarii membri ai grupului, aspecte relevante referitoare la subiectul petiţiei (evitându-se, pe cât
posibil, detaliile inutile) precum şi copii ale unor documente justificative (dacă este cazul).Petiţiile astfel redactate vor
fi înaintate la sediul central al Curţii de Conturi a României, prin poştă, fax, e-mail, depunere directă sau la sediile
Camerelor judeţene de Conturi.
Alte instituţii cu atribuţii în descoperirea, prevenirea, combaterea faptelor şi actelor de corupţie sunt şi
parchetele şi tribunalele din localităţile reşedinţă de judeţ, precum şi inspectoratele judeţene de poliţie. Telefonul
pentru sesizarea faptelor şi actelor de corupţie ale personalului din cadrul Ministerului Administrației şi Internelor
este acelaşi TELVERDE menţionat la DGA, respectiv 0800 806 806.
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