
 
FRANłA – Serviciul central de prevenire al corupŃiei – SCPC – a fost 
creat prin legea din 29 ianuarie 1993 iar modalităŃile de aplicare  au fost 
fixate prin decretul nr. 93 – 232 din 22 februarie 1993. Acest serviciu, 
condus de un magistrat, este plasat sub  Ministerul JustiŃiei şi LibertăŃilor, 
având o compoziŃie interministerială. FuncŃiile sale nu sunt de 
investigaŃie ci de centralizare şi exploatare a informaŃiilor permiŃând 
cunoaşterea în ansamblu a fenomenului de corupŃie în FranŃa, cu putere 
de transmitere către procurorii Republicii a elementelor descoperite 
înainte de eventualele urmări penale. 
  Serviciul poate sesiza diferite autorităŃi publice – politice, administrative 
sau judiciare, sau poate aviza asupra unei astfel de situaŃii şi anchete în 
curs. 
  Un raport  anual adresat Primului ministru şi ministrului JustiŃiei, difuzat 
ulterior tuturor în  care se relatează activitatea Serviciului, include 
propuneri şi analize tematice referitoare la  sectoarele de risc în materie 
de corupŃie.  Ultimele rapoarte de activitate pun clar problema unei 
rescrieri a legii din 1993 pentru a Ńine cont de evoluŃiile survenite după 
această dată atât în plan internaŃional cât şi în plan intern luând în 
considerare consecinŃele corupŃiei şi necesitatea unei politici globale care 
să răspundă exigenŃelor actuale în materie de prevenire a corupŃiei. 
  Această lege din FRANłA,  nr. 93 – 122 / 29 ianuarie 1993 nu cuprinde 

aspecte referitoare la controlul averilor dobândite în perioada 

mandatelor de către personalul de conducere din cadrul sindicatelor. 

 
   ITALIA nu deŃine un program coordonat special dedicat luptei 
împotriva corupŃiei dar autorităŃile  au luat o serie de măsuri care au avut 
un impact sensibil în domeniu. 

L 331/2010 
 

Propunere legislativă privind modificarea art. 41 al Legii 
nr. 144/2007 privind înfiinŃarea organizarea şi 
funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale de Integritate 
Propunere legislativă privind scoaterea din cuprinsul 

Legii nr. 144/ 2007 

 a punctului 35 al art. 41 alin.1 referitor la ,, PreşedinŃii, 

vicepreşedinŃii, secretarii şi trezorierii federaŃiilor şi 

confederaŃiilor sindicale” şi revenirea la forma propusă 

de iniŃiator Guvernul României. 

Organele de conducere ale organizaŃiilor sindicale sunt 

asimilate prin introducerea punctului 35 art. 41 de mai 

sus, în mod forŃat şi nereal cu demnitarii publici. 

 

 



  Din anul 2003 şi până la 25 august 2008 a funcŃionat Înaltul comisariat 
contra corupŃiei care avea ca misiune : 

- controlul periodic al instrumentelor juridice şi practicilor 
administrative în materie de prevenire şi luptă împotriva corupŃiei; 

- identificarea domeniilor sensibile; 
- evaluarea vulnerabilităŃii administraŃiei publice  faŃă de corupŃie şi 

comportamente criminale. 
 
  Printr-un decret al Primului Ministru, funcŃiile Înaltului comisariat au 
fost transferate la data de 2 octombrie 2008  Serviciului anticorupŃie şi 
pentru transparenŃă – SAET- , din  cadrul Ministerului AdministraŃiei 
Publice. CorupŃia unei persoane responsabile din serviciul public 
constituie infracŃiune penală  fiind prevăzută de Codul penal. 
 DispoziŃiile referitoare la controlul averilor dobândite în perioada 

mandatelor de către personalul de conducere din cadrul sindicatelor nu 

se regăsesc. 

 
 


