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ãgãreaþa a cãzut
pe mine, pentru
cã niciunul dintre
colegii mei nu a
vrut sã scrie arti-
colul despre fap-
tul cã Procurorul
ºef al D.N.A. La-
ura Codruþa Ko-

vesi urma sã cuvânteze ieri, la New
York, în cadrul unei dezbateri la nivel

înalt organizate de Adunarea Generalã
a Naþiunilor Unite (ONU), la aniversa-
rea a 15 ani de la adoptarea Con-
venþiei Naþiunilor Unite împotri-
va Corupþiei (UNCAC).

Deºi invitaþia reprezintã o
onoare fãcutã României, întrea-
ga Redacþie este conºtientã cã
autorul articolului va fi insultat
în comentariile de pe site-ul zia-
rului ºi cã nu existã un tratament al

„subiectului Laura Codruþa Kovesi”
prin care sã nu atragem invective, ve-

nite atât din partea inamicilor
procurorului ºef, cât ºi din
partea fanilor sãi, ori, în cel
mai bun caz, sã ne atragem
antipatia ºi dezacordul unei
pãrþi dintre cititori.

Nicidecum nu caut sã tra-
tez subiectul cu vreo preten-

þie de neutralitate: Laura Codruþa Ko-

vesi a iniþiat ºi a susþinut cu fermitate
combaterea corupþiei, miºcare prin
care personalitãþi de primã mãrime,
din politicã ºi din afaceri au fãcut
puºcãrie, oameni care pãreau intangi-
bili, nomenclaturiºti de rit nou, care
râdeau nepãsãtori în faþa dovezilor cã
furã ºi cã se dedau la abuzuri.

Neutralitatea în faþa combaterii co-
rupþiei înseamnã sã fi fãcut un pact cu
corupþia.

Nu sunt neutru.
În cei cinci ani de mandat ca procu-

ror ºef al DNA(din 7 mai 2013), Rom-
ânia a coborât de pe locul 69 (din 175
de þãri listate) în clasamentul asupra
percepþiei corupþiei întocmit de „Tran-
sparency International”, pe locul 59
(din 180 de þãri listate), în 2017.

Aparent, combaterea corupþiei a
înregistrat succese în mandatul Laurei
Codruþa Kovesi - zece locuri mai

aproape de prima poziþie ocupatã de
Noua Zeelandã, urmatã de Danemar-
ca, Finlanda, Norvegia ºi Elveþia.

În acelaºi clasament, în anul 2014,
Bulgaria se aflã, la egalitate cu Româ-
nia, pe locul 69, pentru ca sã coboare
pe locul 75, în 2016, iar în 2017 sã se
situeze pe locul 71 – ne aflãm la douã-
sprezece locuri diferenþã faþã de veci-
nii noºtri, colegi de suferinþã.

(continuare în pagina 2)

Costurile
Corupþiei

olitic, corupþia re-
prezintã un obsta-
col major în calea
democraþiei ºi a sta-
tului de drept.
Într-un sistem de-

mocratic, birourile ºi insti-
tuþiile îºi pierd legitimitatea
atunci când sunt utilizate în
mod abuziv pentru a obþine
avantaje private. Acest lu-
cru este dãunãtor în demo-
craþiile consacrate, dar cu
atât mai mult în noile state
emergente. Este extrem de
dificil sã se dezvolte o con-
ducere politicã responsabilã
într-un climat corupt.

Economic, corupþia epui-
zeazã bogãþia naþionalã.
Politicienii corupþi inves-
tesc resurse publice în pro-
iecte prin care îºi umplu bu-
zunarele în loc sã beneficie-
ze de ele comunitãþi ºi vor
da întîietate proiectelor pre-
tenþioase, cum ar fi baraje-
le, centralele electrice, con-
ductele ºi rafinãriile, în faþa
proiectelor de infrastructu-
rã mai puþin spectaculoase,
dar mai urgente, cum ar fi
ºcolile, spitalele ºi drumuri-
le. Corupþia împiedicã, de
asemenea, dezvoltarea unor
structuri echitabile ale pie-
þei ºi denatureazã concu-
renþa, ceea ce, la rândul
sãu, împiedicã investiþiile.

Social, corupþia corodeazã,
submineazã încrederea oa-
menilor în sistemul politic,
în instituþiile ºi conducerea
sa. Un public neîncrezãtor
sau apatic poate deveni
apoi un alt obstacol pentru
combaterea corupþiei.

Degradarea mediului este o
altã consecinþã a sistemelor
corupte. Lipsa sau neapli-
carea reglementãrilor de
mediu ºi a legislaþiei înse-
amnã cã resursele naturale
preþioase sunt exploatate
neglijent, iar întregul sistem
ecologic este devastat. De
la minerit, la compensãri de
carbon, companiile de pe
tot globul continuã sã plãte-
ascã mitã în schimbul dis-
trugerii nerestricþionate.
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