
               
 
 
 
 
 

COMUNICAT DE PRESA  

                                       
    “Consilierii de etică – puţin eficienţi în asigurarea integrităţii în administraţia publică” 
 

       Bucureşti, 27.10.2009 
 

Consilierii de etică au o contribuţie redusă în asigurarea integrităţii funcţionarilor publici iar 
autorităţile publice au deficienţe  importante în aplicarea normele privind accesul la informaţiile de 
interes public, relevă „Raportul  privind aplicarea legislaţiei referitoare la consilierii de etică”,  realizat 
de Centrul de Resurse Juridice în parteneriat cu Asociaţia Pro Democraţia. 
 
Raportul  va fi lansat  joi 29.10.2009, în cadrul unei mese rotunde cu tema „Consiliere etică şi 
integritate în administaţia publică – realităţi şi perspective”, ce se va desfăşura între orele 
10.00 – 13.00 la Hotel Howard Johnson - sala Arizona, situat în Calea Dorobanţilor, nr. 5-7. 
 
Raportul are la bază un studiu în cadrul căruia Centrul de Resurse Juridice şi Asociaţia Pro Democraţia 
au monitorizat 500 de autorităţi publice din toate judeţele ţării şi din Bucureşti, pentru a identifica 
gradul şi modul de aplicare a legislaţiei referitoare la consilierii de etică. 
 
Raportul evidenţiază aspecte  referitoare la existenţa consilierilor de etică şi la relevanţa activităţii 
acestora în privinţa respectării codului de conduită şi a asigurării integrităţii în administraţia publică, 
fiind totodată un prilej pentru formularea de propuneri care vizează reglementarea integrată a 
atribuţiilor de consiliere etică şi integritate. 
 
Studiul reflectă o contribuţia redusă a consilierilor de etică la respectarea codului de conduită şi la 
asigurarea integrităţii în administraţia publică, modul de acţiune al acestora fiind mai degrabă unul 
reactiv decât proactiv. În egală măsură este deficitar  modul în care autorităţile şi instituţiile publice 
înţeleg să aplice legislaţia privind accesul la informaţii de interes public şi să asigure cetăţenilor 
accesul la aceste informaţii.  
Astfel, din cele 500 autoritati publice monitorizate pentru realizarea studiului, peste 60% nu au 
raspuns complet si in termenul legal sau nu au raspuns deloc solicitarilor de informatii formulate de 
Centrul de Resurse Juridice. 

 
La eveniment sunt invitaţi să participe specialişti din administraţia publică centrală şi locală (ANFP, 
INA, MIRA, ministere, agenţii guvernamentale, primarii, servicii publice deconcentrate), consilieri de 
etica din diferite autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice, reprezentanţi ai societăţii civile, 
jurnalişti.  
 
Masa rotundă este organizată în cadrul proiectului “Consilierul de etică - Echilibru şi Integritate în 
administraţia publica”, derulat de Centrul de Resurse Juridice în parteneriat cu Asociaţia Pro 
Democraţia şi finanţat de Guvernele Islandei, Principatul Liechtenstein şi Norvegiei prin Mecanismul 
Financiar al Spaţiului Economic European. 
 
Persoane de contact - Centrul de Resurse Juridice: 
Ema-Elza Şeclăman- Manager Proiect,Tel:021/212.05.20, mobil:0728.033.469,E-mail: ema@crj.ro
Sorina Buzatu- PR manager, Tel: 021/212.05.20,  mobil: 0748.486.236, E-mail: sorina@crj.ro
 
 
 
Pentru informatii oficiale despre Mecanismul financiar al Spatiului Economic European (SEE), accesati: 
http://www.eeagrants.org
 

mailto:sorina@crj.ro
mailto:sorina@crj.ro
http://www.eeagrants.org/

