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Sugestii alternative de abordare a subiectului 
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Cu o singură excepţie (motivată mai degrabă intuitiv), martorii/depoziţiile reuşesc să ocolească unul 
dintre cele mai puternice argumente—deopotrivă în favoarea şi împotriva lustraţiei:  Dacă scopul 
lustraţiei administrative este protejarea proceselor decizionale democratice de influenţa nefastă a acelui 
grup (ocult) de interese (al foştilor comunişti şi/sau securişti), înseamnă că apartenenţa la structurile de 
conducere ale fostului regim (fie ele publice—de stat—sau private—de partid) trebuie să devină un 
element de luat în seamă la evaluarea situaţiilor de conflict de interese.  Conform prevederilor din 
art. 13 al Recomandării R(2000)10 a Comitetului de Miniştri către statele membre ale Consiliului Europei, 
privind codurile de conduită ale funcţionarilor publici,  

(1) Conflictul de interese apare atunci când demnitarul sau funcţionarul public are un interes privat care 
influenţează sau pare că influenţează îndeplinirea cu imparţialitate şi obiectivitate a atribuţiilor sale 
legale. 

(2) Interesul privat al demnitarului sau funcţionarului public cuprinde orice avantaj sau beneficiu pentru 
sine, pentru familia sa, pentru prietenii, persoanele ori organizaţiile cu care acesta a avut relaţii politice 
sau de afaceri, inclusiv orice fel de răspundere, financiară, administrativă sau civilă, pe care ar putea-o 
avea în legătură cu asemenea relaţii. 

(3) . . . 
(4) Ori de câte ori este necesar, demnitarul sau funcţionarul public va declara dacă se află sau nu într-o 

situaţie de conflict de interese. 
(5) Orice situaţie de conflict de interese declarată de un candidat la o poziţie din sectorul public trebuie să fie 

rezolvată înaintea ocupării acelei poziţii. 
 
În consecinţă, prin simplul recurs la această definiţie a conflictului de interese, se poate observa fie că 
nu mai este necesară o lege distinctă a lustraţiei, fie că această lege ar trebui să facă trimitere la regimul 
general aplicabil conflictelor de interese.  În oricare caz, apartenenţa la structurile de conducere ale 
fostului regim poate constitui un interes privat în baza căruia să se constate starea de conflict de 
interese la nivelul oricărui decident din sectorul public.  Astfel, actele semnate şi/sau deciziile luate în 
conflict de interese ar fi lovite de nulitate, iar persoana în cauză s-ar afla în imposibilitatea exercitării 
atribuţiilor aferente poziţiei ocupate în sectorul public, găsindu-se, în esenţă, într-o situaţie de 
incompatibilitate operaţională.  Un astfel de instrument/mecanism, de sorginte strict administrativă, 
serveşte în mod direct spiritul identificat în depoziţiile martorilor şi este perfect compatibil cu 
exigenţele CEDO.  Mai rămâne în picioare (doar parţial) temerea că sistemul instanţelor se va dovedi 
incapabil de a identifica şi de a sancţiona situaţiile de conflict de interese—dar Recomandarea 
R(2000)10 ar trebui să fie aplicabilă inclusiv magistraţilor. 
 


