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I. PREAMBUL 
 
În ultimii ani, lumea a fost zguduită de o serie de crize şi demonstraţii ale nemulţumirii publice, de la 
cele mai devastatoare căderi financiare şi declinuri economice globale din anii 1930 până astăzi, la 
frământările Primăverii Arabe. Toate acestea au reflectat neajunsuri grave ale guvernării publice şi 
corporative, corupţia, în numeroasele sale forme, fiind practic forţa motoare din spatele tuturor 
acestora.  
 
În vest, deceniul care a început cu Enron şi s-a încheiat cu fiascoul creditelor ipotecare subprime şi 
colapsul instituţiilor şi sistemelor financiare a zdruncinat încrederea investitorilor şi a decidenţilor 
politici. Eşecurile uluitoare ale controlului public şi privat deopotrivă au dus la defecte sistemice în 
materie de dezvăluire a informaţiilor, de stimulente necuvenite şi de gestionare a riscului, care au 
fost fie denaturate, fie inexistente. În loc să îşi unească forţele pentru a rezolva aceste chestiuni, 
sistemele de guvernare politică şi corporativă occidentale au fost indolente şi incapabile să dezvolte 
soluţii consensuale credibile.  
 
În Orientul Mijlociu şi Africa de Nord, autosacrificiul unui biet comerciant pe nume Mohamed 
Bouazizi, ca reacţie la corupţia din Tunisia, a declanşat un val de revolte populare care s-a răspândit 
rapid în întreaga regiune. Aceste naţiuni, care au înlocuit regimurile dictatoriale, se confruntă acum 
cu provocări majore în ceea ce priveşte guvernarea publică şi privată. 
 
Economiile dezvoltate se confruntă cu eşecuri la cel mai fundamental nivel. Economiile aflate în 
tranziţie şi cele emergente depun eforturi pentru a evita să facă aceleaşi greşeli, în timp ce se luptă 
cu propriile provocări. Combinaţia nefastă dintre corupţie, trafic de droguri şi finanţarea terorismului 
afectează semnificativ numeroase naţiuni. În unele dintre ele, precum şi în ţările postsocialiste, 
corupţia la nivelul poliţiei şi al serviciilor de informaţii rămâne o problemă. Cetăţenii de pretutindeni 
sunt îngrijoraţi, inclusiv în Statele Unite, unde atât mişcarea politică Tea Party, cât şi mişcarea 
populară Occupy şi-au exprimat în mod explicit (deşi în termeni diferiţi) în criticile aduse disfuncţiilor 
şi lipsei de onestitate a guvernului şi corporaţiilor, şi unde sistemul politic a fost inundat de un val de 
lichidităţi, majoritatea provenind din surse anonime, de la persoane şi corporaţii înstărite, în urma 
prost conceputei decizii Citizens United (Cetăţeni uniţi) a Curţii Supreme (şi a unei decizii ulterioare 
a unui tribunal inferior), care permitea astfel de cheltuieli.   
 
Bineînţeles, guvernul nu este singurul responsabil pentru crearea acestor circumstanţe. Dimpotrivă, 
guvernele, instituţiile politice, corporaţiile, investitorii instituţionali şi alţi actori au eşuat să remedieze 
aceste nereguli şi deficienţe—sau au blocat eforturile de a iniţia schimbarea—astfel încât să poată fi 
realizat progresul în beneficiul majorităţii covârşitoare a cetăţenilor şi părţilor interesate.   
 



Drept urmare, acele instituţii sunt din ce în ce mai criticate de către indivizii afectaţi ca fiind 
nereceptive, ineficiente şi chiar lipsite de onestitate, legitimitatea lor fiind pusă la îndoială. Situaţia 
este agravată de faptul că, în întreaga lume, există inegalităţi tot mai mari în distribuţia averii şi a 
puterii. În ţările dezvoltate, aceste inegalităţi ridică perspectiva sumbră a revenirii la condiţiile care 
caracterizau epocile anterioare şi care au dat naştere la conflicte politice considerabile.  
 
Pentru ţările industrializate, o recuperare solidă şi durabilă din criză, precum şi evitarea crizelor 
viitoare, depind de îmbunătăţirea guvernării publice şi corporative, în special a manierei în care 
aceasta abordează provocările din domeniul corupţiei (legale şi ilegale) şi al capturilor. Pentru 
economiile emergente, îmbunătăţirea guvernării şi a eforturilor anticorupţie va fi esenţială pentru 
asigurarea unei dezvoltări durabile, marcată de echitate şi stabilitate politică, în deceniile următoare. 
 
 
II. FORUMUL MONDIAL PRIVIND GUVERNAREA 
   
Participanţii la primul Forum Mondial privind Guvernarea, reprezentând guverne, companii, 
investitori, presă şi grupuri nonguvernamentale de lobby din întreaga lume, s-au adunat la Praga, în 
luna noiembrie 2011, pentru a analiza legătura dintre guvernare şi corupţie, precum şi pentru a găsi 
soluţii practice care să reprezinte primul pas pentru îmbunătăţirea situaţiei. Forumul a fost unic, 
deoarece a reunit reprezentanţi ai comunităţilor de guvernare publică şi privată pentru a discuta 
problema corupţiei atât în sens larg, cât şi în sens restrâns, şi a dezvolta un cadru de lucru analitic 
integrat, care se reflectă în cele zece principii de mai jos. 
 
Conferinţa a stabilit că fenomenul corupţiei—abuzul de autoritatea încredinţată în vederea obţinerii 
unui câştig necorespunzător—este un factor contribuitor semnificativ la criza de guvernare mondială, 
care transcende diferenţele culturale şi nivelurile de dezvoltare economică şi modernizare. Soluţia 
pentru revigorarea încrederii în democraţie şi economia de piaţă depinde de garantarea unei bune 
guvernări, care să fie atât eficientă, cât şi onestă. Corupţia este principalul obstacol în calea atingerii 
acestui obiectiv.  
 
Probabil cea mai importantă concluzie trasă în cadrul conferinţei a fost aceea că fenomenul corupţiei 
are două forme: varianta tradiţională restrânsă şi o formă mai nouă şi mult mai amplă. În sens 
restrâns, corupţia constă într-un comportament care acum este unanim recunoscut ca fiind ilegal, 
manifestându-se, de exemplu, sub forma mitelor, mari şi mici, care ruinează deopotrivă corporaţiile 
mari şi cetăţenii obişnuiţi. Prin opoziţie, corupţia definită în sens larg constă deseori într-un 
comportament care este legal, manifestându-se, de exemplu, sub forma influenţării intereselor 
speciale prin relaţii financiare ascunse, contribuţii în campaniile politice şi lobby în vederea 
influenţării oficialilor guvernamentali pentru a direcţiona resurse către persoanele cu relaţii, în 
detrimentul interesului public.   
 
III. CELE ZECE PRINCIPII 
 
Organisme distinse au dezvoltat linii directoare înţelepte şi detaliate pentru a rezolva aceste 
chestiuni. Acestea includ Convenţia Naţiunilor Unite împotriva corupţiei; Convenţia antimită a 
Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică; Recomandările Grupului de Acţiune 
Financiară Internaţională; bunele practici ale Reţelei Internaţionale de Guvernare Corporativă; 
precum şi materiale distribuite de multe alte entităţi, inclusiv Parteneriatul Guvernare Deschisă, 
Transparency International, Centrul pentru Întreprinderi Private Internaţionale, Forumul Global al 
Guvernării Corporative şi Iniţiativa Parteneriat împotriva Corupţiei aparţinând Forumului Economic 
Mondial.  
 
Nu este necesar ca aceste lucrări de calitate să fie reinventate. Însă, participanţii la Forumul Mondial 
privind Guvernarea consideră valoroasă interpretarea îndrumărilor cu privire la guvernarea civilă şi 



corporativă într-o platformă unificată, destinată combaterii corupţiei. Influenţa combinată a 
cetăţenilor şi capitalului are un impact mai mare decât a fiecăruia separat. În plus, participanţii sunt 
de acord că toate părţile trebuie să pună în aplicare cele mai bune practici.  
 
Următoarele zece principii expun un cadru de lucru practic, măsurabil şi responsabil, care să 
ghideze implementarea.  
 
1. DAREA DE MITĂ. Mituirea oficialilor guvernamentali trebuie să fie fervent descurajată, de la 

corupţia la nivel înalt, care este uneori necesară pentru a câştiga contracte majore, la solicitările 
unor sume mărunte de bani în schimbul serviciilor cotidiene, care afectează vieţile oamenilor de 
rând. Furtul din organizaţii publice şi private, săvârşit de liderii acestora, trebuie de asemenea 
combătut. Cu toate acestea, mai important decât să avem numai legile pe hârtie, este să avem 
un istoric demonstrat, cuantificabil şi nepolitizat de investigaţii, urmăriri în justiţie, condamnări şi 
pedepsiri ale celor care se angajează în aceste forme clasice de corupţie. Naţiunile trebuie să 
dezvolte şi să implementeze politici anticorupţie eficiente şi coordonate, care să includă atât 
prevenirea, cât şi urmărirea în justiţie. Guvernele trebuie să garanteze existenţa unor organisme 
independente şi cu resurse suficiente, care să prevină şi să urmărească în justiţie corupţia.  

 
2. DECLARAŢIILE PERSONALE DE AVERE ŞI CONFLICTELE. Politicienii şi oficialii 

guvernamentali trebuie să se supună regulilor privind dezvăluirea informaţiilor financiare care pot 
ocaziona conflicte de interese şi alte forme de corupţie. Declaraţiile de avere trebuie să 
dezvăluie complet activele financiare, venitul şi alte interese financiare ale oficialilor. Codurile de 
conduită asociate trebuie să fie suficient de clare şi detaliate încât să permită punerea lor în 
aplicare. Aceste declaraţii ale oficialilor de ranguri înalte trebuie să fie larg accesibile publicului 
pe Internet; pentru alţi oficiali publici, declaraţiile trebuie verificate periodic de către un organism 
corespunzător.   

 
3. SISTEMUL DE APLICARE A LEGII. Integritatea membrilor poliţiei, a procurorilor şi a 

judecătorilor este esenţială pentru buna guvernare. Aceştia trebuie să fie bine instruiţi, 
recompensaţi în mod adecvat în raport cu funcţiile din sectorul privat şi să se supună unor 
structuri legale care să armonizeze independenţa şi responsabilitatea. Nicio persoană nu trebuie 
să fie scutită de urmărirea în justiţie pentru acte de corupţie, inclusiv oficialii aleşi şi desemnaţi, 
pe durata mandatului acestora.   

 
4. GUVERNARE DESCHISĂ. Guvernele trebuie să implementeze în mod activ guvernarea 

deschisă care, printre alte beneficii, contracarează puternic corupţia. Fiecare guvern trebuie să 
aibă şi să respecte o lege privind libertatea de informare, precum şi să ofere posibilitatea unei 
contestaţii pentru solicitanţii respinşi. Bugetele guvernamentale, atât cheltuielile, cât şi veniturile, 
trebuie să fie complet transparente şi să profite de inovaţiile din domeniul sistemelor financiare 
integrate şi al dezvăluirii online. Achiziţiile publice trebuie să se supună unor legi şi reglementări 
care asigură licitaţii transparente, online şi competitive, precum şi o selecţie între ofertanţi care 
să fie independentă, profesionistă şi bazată pe merit. Pentru licitaţiile mari, trebuie să fie 
disponibil un sistem de control independent şi expeditiv pentru evaluarea recursurilor ofertanţilor 
nemulţumiţi. Încurajăm atât părţile publice, cât şi pe cele private să ridice standardele privind 
integritatea achiziţiilor, prin acorduri voluntare şi monitorizare din partea organizaţiilor societăţii 
civile. 

 
5. CORPORAŢII. Companiile trebuie să stabilească politici privind consiliul de administraţie şi 

restul nivelurilor inferioare, menite să asigure toleranţă zero în ceea ce priveşte corupţia. Aceste 
politici trebuie să includă furnizorii şi alţi agenţi care fac afaceri cu firma. Politicile trebuie să se 
bazeze pe statutele, convenţiile internaţionale şi cele mai bune practici aplicabile privind 
măsurile de combatere a corupţiei. Acestea trebuie să fie adoptate în mod public de către 
reprezentaţii de cel mai înalt nivel ai companiei şi susţinute de strategii de conducere viguroase 



şi resurse suficiente, precum şi revizuite cu regularitate. Cel puţin o dată pe an, consiliile de 
administraţie trebuie să dezvăluie investitorilor, autorităţilor publice şi altor părţi interesate 
informaţii complete privind politicile anticorupţie, astfel încât să ofere garanţii ale solidităţii şi 
eficacităţii unor asemenea acţiuni. Corporaţiile trebuie să dezvolte cele mai bune practici cu 
privire la dezvăluirea plăţilor corporative efectuate guvernelor de către industria extractivă sau 
alte industrii. 

 
6. INVESTITORI. Investitorii trebuie să integreze pe deplin în deciziile lor privind investiţiile analiza 

riscului de corupţie în cadrul ţării şi al companiei. Acţionarii care investesc pe termen lung trebuie 
să monitorizeze conducerea companiilor din portofoliu pentru a verifica dacă există politici şi 
practici dinamice şi durabile menite să prevină corupţia. De asemenea, investitorii trebuie să 
pretindă şi să promoveze strategii anticorupţie optime în cadrul companiilor în care investesc. 
Atunci când conducerea companiei este considerată a nu adopta şi aplica cele mai bune 
practici, investitorii trebuie să nu ezite să exercite instrumente de care dispun în calitate de 
proprietari, precum dialogul, angajamentul şi votul, pentru a obţine soluţii. Acordarea de 
stimulente compensatorii cadrelor executive trebuie să fie concepută în mod explicit pentru a 
preveni corupţia, iar investitorii trebuie să fie pregătiţi să excludă prin vot pe acei membri ai 
consiliului de administraţie care nu reuşesc să abordeze corupţia drept element al gestionării 
riscului şi plăţilor. Cel puţin o dată pe an, investitorii trebuie să dezvăluie politicile, practicile şi 
resursele pe care se bazează pentru (a) a monitoriza riscurile de corupţie din cadrul companiilor 
în care investesc sau sunt interesaţi să investească; şi (b) a aplica instrumente de susţinere în 
vederea promovării celor mai bune practici şi măsuri anticorupţie în cadrul companiilor în care au 
investit. De asemenea, investitorii trebuie să aplice politicile şi practicile anticorupţie în propria lor 
activitate şi în cea a tuturor intermediarilor cu care intră în contact în lanţul de investiţie. Aceştia 
trebuie să dezvăluie respectivele politici, alături de explicaţii privind supervizarea guvernării, 
practicile de conducere şi resursele utilizate pentru aplicarea lor, cel puţin o dată pe an. 

 
7. FINANŢAREA CAMPANIILOR. Toate formele de campanie sau finanţare a partidelor politice 

trebuie să fie transparente şi însoţite de dezvăluirea promptă şi accesibilă pe Internet a 
contribuţiilor indirecte şi din partea terţilor şi a cheltuielilor. Statele trebuie să incrimineze 
favorurile oficiale oferite la schimb pentru finanţarea campaniilor; oferirea unui sistem de 
multiplicare a donaţiilor mici sau alte mijloace de finanţare publică a campaniilor; şi să impună 
interdicţii sau restricţii stricte pentru finanţarea corporativă a campaniilor şi partidelor politice. În 
ţările în care corporaţiilor le este permis să participe financiar în alegeri, grupurile care susţin 
drepturile corporaţiilor şi investitorilor trebuie să vizeze practicile de cheltuieli politice ale 
corporaţiilor, în vederea stabilirii răspunderii pentru deciziile lor de a aloca resurse pentru 
campanii politice şi a solicitării dezvăluirii totale a tuturor cheltuielilor către consiliul de 
administraţie, acţionari şi publicul general.  

 
8. ACTIVITATEA DE LOBBY. Activitatea profesionistă de lobby trebuie să fie supusă înregistrării şi 

dezvăluirii totale, prompte şi accesibile, de către persoanele care o desfăşoară, a fiecărui contact 
în acest scop cu un politician sau oficial public. Sistemele legale trebuie să impună limite 
rezonabile în ceea ce priveşte indivizii care trec prin rotaţie de la activitatea de lobby la funcţii 
guvernamentale. Cadourile oferite oficialilor publici de către practicanţii activităţii de lobby trebuie 
să fie, de asemenea, interzise. Practicanţii activităţii de lobby care acţionează încălcând legea 
trebuie urmăriţi în justiţie.  

 
9. DENUNŢĂTORII. Denunţătorilor trebuie să li se ofere protecţie garantată prin lege împotriva 

represaliilor, precum şi acces la un organism guvernamental independent care să investigheze 
petiţiile lor şi să reprezinte denunţătorul, dacă acuzaţiile aduse sunt fondate; dreptul la proces 
echitabil, sub forma unei audieri administrative cu căi reale de atac, inclusiv repunerea în situaţia 
anterioară şi acordarea de despăgubiri; dreptul de a angaja un consilier juridic extern în baza 



unui pact de quota litis; şi dreptul de a ataca  decizii în instanţă. De asemenea, trebuie să fie 
stabilite structuri care să împiedice falşii denunţători să profite de aceste protecţii. 

 
10. ONG-URI ŞI PRESĂ. Organizaţiile neguvernamentale şi presa trebuie să beneficieze de libertăţi 

de exprimare şi de asociere solide, protejate de lege, pentru a-şi îndeplini rolul în monitorizarea 
guvernului şi a mediului de afaceri, precum şi în dezvăluirea informaţiilor privind activităţile 
acestora. Persoanele care activează în presă trebuie să dispună de instrumente pentru a utiliza 
dezvăluirile companiilor şi ale investitorilor, care să le permită să probeze în mod responsabil şi 
să compare rapoartele şi practicile, astfel încât să se asigure că părţile sunt fie responsabile 
pentru paşii pe care îi fac în combaterea corupţiei, fie demascate, dacă nu procedează astfel.   

 
 

IV. URMĂTORII PAŞI 
 
Forumul Mondial privind Guvernarea este de acord să întreprindă şi să susţină următorii paşi practici 
pentru dezvoltarea bunei guvernări publice şi corporative în întreaga lume, în vederea progresului 
împotriva corupţiei:  
 
1. Vom dezvolta o reţea socială dinamică, pentru a permite participanţilor la prima ediţie a 

forumului şi altor susţinători ai bunei guvernări să împărtăşească modele, exemple pozitive, 
experienţe, informaţii şi oportunităţi.  

 
2. Vom colabora pentru a pune în centrul atenţiei şi a recunoaşte entităţile şi indivizii care se 

remarcă prin excelenţă în guvernare şi luptă anticorupţie, şi pentru a-i încuraja pe ceilalţi să se 
ridice la acelaşi standard înalt.  

 
3. Vom recomanda organismelor naţionale şi multinaţionale să adopte abordări anticorupţie 

comprehensive, inclusiv în ceea ce priveşte legislaţia şi aplicarea legii, care să se bazeze pe 
convenţii recunoscute şi alte autorităţi care duc la îndeplinire cele zece principii ale noastre.   

 
4. Vom lucra pentru adoptarea de legi şi reglementări, alături de aplicarea eficientă a legii, pentru a 

combate corupţia din sectorul privat, şi împotriva presiunilor de a slăbi acele măsuri care există 
deja (de ex.: Legea Statelor Unite privind practicile de corupţie în străinătate şi Legea Dodd-
Frank). În cadrul pieţei, vom solicita ca întreprinderile deţinute de stat şi cele private, precum şi 
investitorii, să aibă stabilite politici prin care să implementeze cele zece principii ale FMG şi care 
să asigure toleranţă zero în ceea ce priveşte corupţia.  

 
5. Vom colabora pentru a susţine o societate civilă dinamică şi pentru a căuta modalităţi şi mijloace 

de asistare a ONG-urilor, sindicatelor şi instituţiilor de presă tradiţională, modernă şi socială care 
participă deja la promovarea bunei guvernări în domeniile public şi privat din întreaga lume.   

 
6. Suntem de acord să ne reunim din nou la a doua ediţie a Forumului Mondial privind Guvernarea, 

în Praga, peste aproximativ un an, pentru a evalua progresul, a prelucra strategiile şi a ne 
asuma responsabilitatea pentru punerea în act a discuţiilor noastre iniţiale. Agenda pentru FMG2 
va fi schiţată de către participanţi, dar aceştia deja au subliniat clar faptul că, pe lângă 
continuarea stimulării aplicării standardelor antimită, forumul trebuie să continue să se axeze pe 
corupţie în sensul larg. Acesta din urmă nu este încă suficient de cunoscut şi ridică probleme 
profunde cu privire la sistemele noastre economice, politice, sociale şi ideologice. 

 
7. Participanţii la FMG2 vor aborda şi alte probleme ale guvernării publice şi private. Următoarea 

ediţie a forumului va include consideraţii suplimentare ale unor probleme precum măsura în care 
deficienţele şi neregulile sistemice ale sistemelor economice, politice, sociale şi ideologice au 
dus la extreme ale puterii şi bogăţiei; relaţia dintre aceste inegalităţi şi criza de guvernare 



mondială; dacă progresul economic, politic şi social la nivel global este posibil fără ca situaţia să 
se amelioreze; şi, bineînţeles, cum poate fi realizat acest progres.  

 
8. Suntem de părere că există o corelaţie puternică între aceste chestiuni şi corupţie în sensul său 

larg, aşa cum a fost acesta abordat în cadrul FMG1. Este necesară o a doua conferinţă pentru a 
aborda aceste relaţii şi rolul adecvat al guvernării în lumea modernă. La fel ca şi la prima ediţie a 
forumului, accentul nu se va pune numai pe înţelegerea acestor probleme, ci şi pe schimbul de 
soluţii concrete, practice, care să poată fi implementate de către participanţi. Agenda specifică 
va fi elaborată în lunile următoare de către participanţi, printr-un proces consultativ care va 
include utilizarea noii reţele sociale.  
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