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România a făcut progrese importante în procesul de aderare la Uniunea Europeană. „Brief Assessment
on Romania’s Compliance with Some Critical EU Requirements”, raportul realizat de Fundaţia
pentru o Societate Deschisă (FSD), Centrul de Resurse Juridice (CRJ) şi Centrul de Resurse pentru
Comunităţile de Romi (CRCR), înfăţişează realizările obţinute pe câteva paliere-cheie, atrăgând, totodată,
atenţia asupra neîmplinirilor care trebuie depăşite în perioada imediat următoare.
Cele trei organizaţii susţin ferm aderarea României la 1 ianuarie 2007, indiferent de o eventuală
monitorizare specială din partea U.E. Raportul se referă la câteva dintre derapajele şi contradicţiile
instituţionale din zona politicului, a justiţiei, corupţiei şi a respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale
ale omului şi ale minorităţilor. De asemenea, el precizează deficienţele legislative şi instituţionale din zona
protecţiei mediului. Nu în ultimul rând, sunt prezentate plusurile şi minusurile recentei reforme din
administraţia publică.
„În prezent, viaţa politică din România este marcată de un număr mare de tensiuni şi conflicte care se manifestă atât la
nivelul Executivului, între Executiv şi Parlament, dar şi în cadrul opoziţiei parlamentare. Este obligatoriu ca România să
aibă stabilitate politică nu doar pentru a transmite un mesaj pozitiv către Bruxelles, ci pentru că numai astfel se vor realiza
reformele necesare şi se va demonstra că România este un partener predictibil”, afirmă Renate Weber, preşedinta
Fundaţiei pentru o Societate Deschisă.
Georgiana Iorgulescu, directoarea Centrului de Resurse Juridice îşi exprimă speranţa ca „Sub auspiciile unui
foarte ambiţios plan de acţiune al reformei sistemului judiciar, cu termene extrem de strânse, să vedem într-un viitor cât mai
apropiat implicaţiile practice ale unei viziuni reformatoare care să cuprindă politicile din domeniul civil şi penal, precum şi
reforma celorlalte profesii juridice.”
„La şase luni de la ultimul Raport de ţară al Comisiei Europene, progresele în reforma administraţiei publice sunt prea puţin
satisfăcătoare. Deşi imediat după Raportul amintit Ministerul Administraţiei şi Internelor a anunţat o agendă ambiţioasă
pentru recuperarea restanţelor, acestea continuă să greveze domenii importante precum statutul funcţionarilor publici şi reforma
administraţiei publice locale. În special din cauza inconsecvenţei cu strategia iniţială, Legea privind instituţia prefectului a fost
modificată prin ordonanţă de urgenţă, dar amendamentele aduse sunt adecvate numai într-o mică măsură”, consideră
Valerian Stan, expert independent.
Cele trei organizaţii invită autorităţile să elaboreze o viziune cu privire la dezvoltarea
societăţii româneşti în ansamblu, considerând că strategiile diferitelor domenii pe care acestea le
gestionează trebuie să fie în conformitate cu această viziune, consecvenţă care trebuie să se
manifeste şi în implementarea lor. Acest lucru ar fi, în primul rând, în beneficiul României şi al
cetăţenilor ei.
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi pe Mihai Şepeţean – Manager Comunicare al Fundaţiei
pentru o Societate Deschisă – la tel. 0728 88 90 73 sau la adresa de e-mail msepetean@osf.ro.

