TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
ROMANIA

comunicat de presă
Integritatea publică în judeţul Galaţi
- Comunicat de presă -

Galaţi, 27 septembrie 2007 - Centrul de Resurse Juridice a lansat raportul „Situaţia integrităţii în
instituţiile publice din judeţul Galaţi”.
Raportul prezintă rezultatele monitorizării, timp de cinci luni, a administraţiei publice locale din Judeţul
Galaţi. Monitorizarea la nivelul judeţului Galaţi a fost coordonată de Fundaţia Studium. Experţii au
monitorizat integritatea personalului din instituţiile locale, integritatea achiziţiilor publice dar şi stadiul
implementării legii privind avertizorii de integritate.
Raportul constată probleme la nivelul integrităţii personalului (politicieni şi funcţionari publici) din
instituţiile publice locale. Echipa de monitorizare a descoperit o situaţie de incompatibilitate şi una de
conflict de interese la Consiliul Judeţean Galaţi, respectiv Consiliul local Galaţi iar Centrul de Resurse
Juridice împreună cu Viaţa Liberă Galaţi au făcut demersuri pentru rezolvarea acestor cazuri.
O altă practică generaliză la nivelul consilierilor judeţeni din Galaţi este participarea acestora în consiliile
de administraţie ale societăţilor comerciale din subordinea consiliului local Galaţi. Chiar dacă acest lucru nu
este interzis prin lege credem că aleşii locali au o apetenţă deosebită pentru banul public de aceea, ca lege
ferendă, am propune instituirea unei incompatibilităţi şi în acest domeniu. Credem că alesul local ar trebui să
aibă o oarecare independenţă faţă de activitatea de execuţie a administraţiei publice, nu să aibă o
responsabilitate politică şi, în acelaşi timp, una de execuţie în administraţia locală.
La nivelul CJ Galaţi Legea nr. 571/2004 privind avertizorii de integritate nu era cunoscută de către
angajaţi aşa cum a rezultat din interviurile realizate iar scrisoarea noastră privind cererea de informaţii a avut
ca reacţie întrunirea Consiliului şi aprobarea schimbării regulamentului de ordine interioară în acord cu
prevederile legii amintite. Chiar dacă cu întârziere, schimbarea ROF al CJ Galaţi dovedeşte receptivitatea
conducătorilor instituţiei pentru asigurarea integrităţii.
Regulamentul de ordine interioară al Primăriei şi Instituţiei Prefectului Judeţului Galaţi cuprinde
referiri detaliate la procedura instituită de Legea nr. 571/2004, constituind, în acest fel, exemple de bună
practică.
„Odată cu adoptarea legii ANI, secretarii unităţilor administrativ teritoriale trebuie să joace un rol activ în
prevenirea incompatibilităţilor şi a conflictelor de interese nu doar să înregistreze pasiv declaraţiile de avere
şi de interese ale consilierilor ci să le şi citească şi să realizeze un tablou al intereselor pentru a putea atrage
atenţia, la momentul oportun asupra unor situaţii potenţiale de conflicte de interese şi incompatibilităţi. Nu în
ultimul rând, consilierii locali şi judeţeni ar trebui să fie mai receptivi la interdicţiile pe care le prevede
legea” – a declarat Radu Nicolae, coordonatorul programului de Integritate Publică al Centrului de Resurse
Juridice.
Acest raport este unul dintre produsele proiectului: „Dezvoltarea capacităţii de luptă împotriva corupţiei a
organizaţiilor neguvernamentale locale”, finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare Societate
Civilă 2004/016-772.01.02
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm contactaţi:

Ovidiu Amalinei, Coordonator local, mobil: 0744909381, e-mail: amalinei99@yahoo.com
Radu Nicolae, Coordonator Program Integritate Publică, Centrul de Resurse Juridice, tel: 212.06.90, mobil:
0723668808, e-mail: rnicolae@crj.ro
Pentru informatii si eventuale reclamatii referitoare la proiectul PHARE: cfcu.phare@mfinante.ro
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Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din
27 ţări. Statele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere
ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare
durabilă, menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale.
Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările
şi popoarele de dincolo de graniţele ei.

