Agenda dezbatere publică
“ Consilierea de etică în administrația publică – viziune, oportunități și riscuri în
relație cu noul cod administrativ”

20 septembrie 2019
09:30 – 10:00

Sosirea participanților (welcome coffee)
Deschiderea dezbaterii

10.00-10.30

Radu Nicolae, Expert anticorupție, Centrul de Resurse Juridice prezentarea proiectului și a rețelei pentru integritate
Ioana Iliescu, Expert anticorupție, Centrul de Resurse Juridice promovarea principiilor egalității de șanse si dezvoltării durabile
Tour de table
Stadiul consilierii de etică și prevederile Codului Administrativ
Reprezentant (TBC), Ministerul Justiției, prezentarea concluziilor în
domeniul consilierii de etică a Raportului privind stadiul implementării
Strategiei naționale anticorupție 2016-2020 în anul 2018 (situația la
nivelul administrației publice centrale)
Andreea Grigore, Director, Direcția Integritate, Bună Guvernare și Politici
Publice, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației publice (TBC) –
prezentarea concluziilor în domeniul consilierii de etică a Raportului de
monitorizare (M3) a implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016
- 2020 la nivelul administrației publice locale în anul 2018

10.30-12.30

Alina Ruxandra Georgevici (TBC), Agenția Națională a Funcționarilor
Publici – prezentarea viziunii privind rolul consilierului etică conform
Codului administrativ și a concluziilor privind consilierea de etică ale
raportului trimestrial privind respectarea normelor de conduită de către
funcționarii publici pentru trimestrul I 2019
Emma Turtoi, șef serviciu, Avocatul Poporului - Argumentele excepției de
neconstituționale a OUG 57/2019 formulate de către Avocatul poporului
și impactul asupra actului normativ a unei eventuale admiteri a excepției
de neconstituționalitate de către Curtea Constituțională a României.
Radu Nicolae, Centrul de Resurse Juridice, Concluziile privind
îmbunătățirea consilierii de etică a dezbaterilor publice de la nivel local
și mecanismele de dialog în domeniul politicilor pentru integritate
Sesiune de intervenții din partea participanților, întrebări și răspunsuri

justiție. demnitate. egalitate.
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12.30-13.30

Pauză de prânz

13.30-14.30

Prezentarea rezultatelor cercetării Analiza stadiului problemelor și
soluțiilor alternative în domeniul consilierii de etică, precum și a
variantelor de politici publice dezvoltate de CRJ. Discuții. Întrebări și
răspunsuri

14.30-15.00

Concluzii ale dezbaterii

justiție. demnitate. egalitate.
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