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comunicat de presă
Integritatea publică în judeţul Mureş între ignoranţă şi ignorarea legii
- Comunicat de presă Târgu-Mureş, 03 septembrie 2007 - Centrul de Resurse Juridice, Asociaţia Pro Democraţia şi Transparency
International România au lansat raportul „Aleşii locali şi funcţionarii publici din Judeţul Mureş: cazuri între
ignoranţă şi ignorarea legii”.
Raportul prezintă rezultatele monitorizării, timp de cinci luni, a administraţiei publice locale din judeţul Mureş.
Monitorizarea la nivelul judeţului Mureş a fost coordonată de Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES.
Experţii CEDES au monitorizat integritatea personalului din instituţiile locale, integritatea achiziţiilor publice dar şi
stadiul implementării legii privind avertizorii de integritate.
Raportul constată probleme grave la nivelul integrităţii personalului (politicieni şi funcţionari publici) din
instituţiile publice locale:
• Completarea necorespunzătoare a declaraţiilor de avere: ilizibil, cu omisiuni; De pildă, un funcţionar public din
cadrul CAS Mureş declară pe propria răspundere că nu cunoaşte valoarea averii soţului ei. În multe alte cazuri
aleşii locali nu menţionează: veniturile, sursele veniturilor, adresa, suprafaţa, cota parte, valoarea de impozitare,
modul de dobândire sau titularul bunurilor din declaraţia de avere.
• Nepublicarea declaraţiilor de avere şi de interese pe paginile de Internet sau publicarea lor incompletă: lipsă
pagini, paginaţie amestecată. Pe paginile de Internet ale unor instituţii monitorizate nu sunt menţionate toate
funcţiile de conducere şi persoanele care le ocupă şi nici toţi funcţionarii publici ceea ce impiedică dreptul
cetăţenilor de a trage la răspundere politicienii neperformanţi;
• Încălcarea, dezinteresul şi necunoaşterea prevederilor legale privind conflictele de interese şi
incompatibilităţile. Centrul de Resurse Juridice a sesizat încălcarea prevederilor privind declararea şi evitarea
conflictului de interese în cazul a patru consilieri locali şi un viceprimar din judeţul Mureş.
Raportul semnalează şi probleme de integritate la nivelul achiziţiilor publice: nepublicarea din oficiu a bugetelor
locale, diferenţe foarte mare în plus între valoarea estimată a contractelor de achiziţii publice şi valorea efectivă a
acestora, spargerea contractelor de achiziţii publice în contracte mai mici pentru ocolirea procedurilor de licitaţie,
recurgerea la proceduri de achiziţii publice mai puţin competitive (precum cererea de oferte).
Raportul mai semnalează că legea privind protecţia avertizorilor de integritate este ignorată, iar regulamentele de
ordine interioară ale instituţiilor publice locale nu au fost puse în acord cu prevederile Legii nr. 571/2004 privind
protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii.
„Modul în care aleşii locali profită de pe urma funcţiilor lor publice este revoltător. Aceştia au grijă ca, prin consiliul
din care fac parte, să treacă cel puţin o hotârâre de pe urma căreia să se aleagă şi ei cu ceva: o scutire de taxe, un spaţiu
sau un teren cumpărat sau închiriat de la autoritatea publică din care fac parte etc. Iar această situaţie am întâlnit-o în
toate judeţele pe care le-am monitorizat.” – 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:
Sebastian Anghel, Coordonator local, Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES, mobil: 0744367452, e-mail:
sebastian.anghel@cedes.ro sau sebastianghel@gmail.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.

