
European Commission - Statement Comisia Europeană - Declarație 
Joint Statement of President Juncker and First Vice-President 
Timmermans on the fight against corruption in Romania 
 
 
Brussels, 1 February 2017 

Declarația comună a președintelui Juncker și a prim-
vicepreședintelui Timmermans privind lupta împotriva corupției în 
România 
 
Bruxelles, 1 februarie 2017 
 

"The fight against corruption needs to be advanced, not undone. 
We are following the latest developments in Romania with great 
concern. 
 
The irreversibility of the progress achieved in the fight against 
corruption is essential for the Commission to assess whether at 
some point monitoring under the Cooperation and Verification 
Mechanism (CVM) could be phased out. 
 
Our CVM Report, published last week, acknowledged the track 
record achieved so far by prosecutors and judges in Romania in 
addressing high-level corruption. At the same time, it made clear 
that any steps which undermine this progress, or have the effect 
of weakening or shrinking the scope of corruption as an offence, 
would have an impact on any future assessments. 
 
The Commission warns against backtracking and will look thor-
oughly at the emergency ordinance on the Criminal Code and the 
Law on Pardons in this light."  
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"Lupta împotriva corupției trebuie să avanseze, nu sa fie submi-
nată. Urmărim cu foarte mare îngrijorare evoluţiile recente din 
România. 
 
Ireversibilitatea progreselor realizate în lupta împotriva corupției 
este esențială pentru a permite Comisiei Europene să ia în consid-
erare eliminarea treptată a monitorizării României în cadrul me-
canismului de cooperare și verificare (MCV). 
 
Raportul Comisiei privind Mecanismul de cooperare şi de verifi-
care (MCV) publicat săptămâna trecută, a salutat bilanțul pozitiv 
realizat de către procurorii și judecătorii din România în abor-
darea corupției la nivel înalt. Totodată a precizat că orice alte 
măsuri care subminează acest progres, sau au ca efect slăbirea 
sau restrângerea domeniul de aplicare al corupției ca infracțiune 
va avea impact asupra evaluărilor viitoare. 
 
În acest context Comisia Europeană atrage atenţia asupra posi-
bilelor regrese şi va examina în detaliu ordonanțele de urgență 
privind Codul penal și Legea cu privire la grațieri." 
[Actualizat în data de 01/02/2017 la 18:25 pentru a corecta tradu-
cerea] 
  

STATEMENT/17/195 
 


