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- Comunicat de presă - 
trul de Resurse Juridice, Asociaţia Pro Democraţia, Transparency International 
ţia integrităţii în instituţiile publice din judeţul Iaşi”. 

monitorizării, timp de cinci luni, a administraţiei publice locale din Judeţul Iaşi. 
ui Iaşi a fost coordonată de Clubul Iaşi al Asociaţiei Pro Democraţia. Experţii 
tea personalului din instituţiile locale, integritatea achiziţiilor publice dar şi stadiul 
orii de integritate. 

a nivelul integrităţii personalului (politicieni şi funcţionari publici) din instituţiile 

onflicte de interese şi incompatibilităţi. De exemplu, deşi Consiliul Judeţean afirma 
nt nu au fost cazuri de încălcare a prevederilor legale privind conflictul de interese 
ţeni sau a funcţionarilor din aparatul propriu”, monitorizarea realizată de Asociaţia 
şi a evidenţiat existenţa a două cazuri de conflicte de interese şi incompatibilităţi, 
ieri judeţeni. În aceste cazuri au fost trimise sesizări oficiale la Consiliul Judeţean şi 

oare a declaraţiilor de avere: majoritatea declaraţiilor de avere nu menţionează, în 
au înstrăinatate, persoana de la care a fost cumpărat sau, respectiv, vândut, bunul 

de avere şi de interese pe paginile de Internet sau publicarea lor incompletă: 
de avere (în unele cazuri pentru o perioadă de aproximativ de doi ani!), lipsa 

Primăria Paşcani, lipsă declaraţiilor de avere ale conducerii regiilor autonome sau 
ordonate instituţiilor publice locale. De exemplu, site-ul oficial al Primăriei 
de declaraţiile de avere şi de interese ale celor aproape 800 de angajaţi ai 
 ale angajaţilor societăţilor şi regiilor din subordinea Consiliului. 
ălcarea prevederilor legii accesului la informaţiile de interes public (în special la 
bitive pentru informaţii publice la Primăria Iaşi). 
me la nivelul achiziţiilor publice, precum recurgerea la proceduri de achiziţii publice 

egea 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. 
rofită de pe urma funcţiilor lor publice este revoltător. Aceştia au grijă ca, prin 
că cel puţin o hotârâre de pe urma căreia să se aleagă şi ei cu ceva: un contract, un 
chiriat de la autoritatea publică din care fac parte etc. Iar această situaţie am întâlnit-
monitorizat.” – a declarat Radu Nicolae, coordonatorul programului de Integritate 
ridice, referindu-se la cazurile celor doi consilieri judeţeni. 
rodusele proiectului: „Dezvoltarea capacităţii de luptă împotriva corupţiei a 

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

ă rugăm contactaţi: 
, Asociaţia Pro Democraţia Iaşi, mobil: 0740212582, e-mail: 

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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