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- Comunicat de presă - 
entrul de Resurse Juridice, Asociaţia Pro Democraţia şi Transparency International 
itorizare „Integritatea administraţiei publice locale”. 
onitorizării, timp de cinci luni, a administraţiei publice locale din 10 judeţe: Bacău, 

anţa, Iaşi, Dâmboviţa, Gorj şi Vrancea. Partenerii de proiect au colaborat în fiecare 
entală pentru întârirea spiritului civic la nivel local. 
grave la nivelul integrităţii personalului (politicieni şi funcţionari publici) din 

necorespunzătoare şi nepublicarea declaraţiilor de interese şi de avere, respectiv 
mul de sănătate. 
ecunoaşterea prevederilor legale privind conflictele de interese şi incompatibilităţile. 
a sesizat numeroase încălcări ale prevederilor legale privind evitarea conflictelor de 
ilor în judeţele Mureş, Galaţi, Bacău, Vrancea, Constanţa, Iaşi, Dâmboviţa, Gorj. 
e integritate la nivelul achiziţiilor publice: 
lor de achiziţie publică cu grad crescut de transparenţă prin stabilirea unei valori 
in „spargerea” contractului în unităţi cu valori mai scăzute. 
ntractului de achiziţie publică, prin încheierea de acte adiţionale. 
gea privind protecţia avertizorilor de integritate este ignorată, iar regulamentele de 
ublice locale nu au fost puse în acord cu prevederile Legii nr. 571/2004 privind 

ile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii. 
i printre care:  
e interese: actuala definire a conflictului de interese este lacunară prin comparaţie cu, 
rea nr R(2000)10 a Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei asupra codurilor 
ublici.  
ilităţilor aleşilor locali, inclusiv prin abrogarea art. 92, alin.6 din legea nr. 161/2003 
cali şi judeţeni să încheie afaceri cu consiliile din care fac parte. 
 pentru a înlocui rubrica “valoare de impozitare” cu “valoarea de achiziţie”. 
aţiilor de interese pentru ca demnitarii şi funcţionari să declare, pe lângă interesele 
i rudelor de gradul I, în legătură cu care Legea impune interdicţii în luarea deciziilor. 
72 din Legea nr. 161/2003. 
lui şi demnitarului de informare în scris a sefului ierarhic în cazul existenţei unui 
tul actual legea nu impune o anumită formă de informare şi, de aceea, informarea 
 interese se face verbal. 
 de pe urma funcţiilor lor publice este revoltător. Aceştia au grijă ca, prin consiliul 
in o hotârâre de pe urma căreia să se aleagă şi ei cu ceva: o scutire de taxe, un spaţiu 
t de la autoritatea publică din care fac parte etc. Iar această situaţie am întâlnit-o în 
 monitorizat.” – a declarat Radu Nicolae, coordonatorul programului de Integritate 
ridice. 
rodusele proiectului: „Dezvoltarea capacităţii de luptă împotriva corupţiei a 

locale”, finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare Societate Civilă 

ă rugăm contactaţi:  
gram Integritate Publică, Centrul de Resurse Juridice, tel: 212.06.90, mobil: 

.ro
matii referitoare la proiectul PHARE: cfcu.phare@mfinante.ro

  

opeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 
le Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere 

0 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare 
enţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. 
opeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările 
 de dincolo de graniţele ei. 
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