Comunicat de presă
CINSTE ŞI TRANSPARENŢĂ ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ:
“LISTA ALBĂ ŞI LISTA NEAGRĂ” A AUTORITĂŢILOR LOCALE
şi
ACCESUL LA INFORMAŢII ŞI TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ

Bucureşti, 30 septembrie 2008 - Centrul de Resurse Juridice a organizat azi, 30
septembrie 2008 la UZINEXPORT, Sala Agat, o conferinţă de presă cu ocazia finalizării
celor mai recente proiecte care au vizat instituţiile publice din România: „Dezvoltarea
capacităţii de advocacy a organizaţiilor neguvernamentale locale” (implementat în
parteneriat cu Asociaţia Pro Democraţia), şi „Nivelul accesului la informaţii şi
transparenţa decizională în administraţia publică locală în preajma aderării României
la Uniunea Europeană” (realizat în parteneriat cu Fundaţia Soros). Ambele proiecte au
fost
finanţate de Uniunea Europeană prin programul Phare 2005 Consolidarea
Democraţiei in România.
Evenimentul a adus în discuţie cele două teme centrale ale proiectelor, şi anume:
- situaţia adoptării strategiei şi planului de acţiune privind menţinerea şi creşterea
integrităţii la nivelul autorităţilor publice din 7 judeţe ale ţării
- şi aplicarea legislaţiei privind accesul la informaţii şi transparenţei decizionale în
administraţia publică.
Prin proiectul “Dezvoltarea capacităţii de advocacy a organizaţiilor neguvernamentale
locale” ne-am dorit ca autorităţile publice locale să conştientizeze rolul important pe care îl
au în dezvoltarea locală, punând în aplicare o serie de măsuri privind creşterea
transparenţei şi prevenirea corupţiei. Astfel, am propus o serie de măsuri concretizate întro strategie şi un plan de acţiune pentru integritate în 7 judeţe ale ţării (Bacău, Cluj,
Dâmboviţa, Gorj, Mureş, Timiş, Vrancea).
Din totalul celor 22 de autorităţi publice cărora ne-am adresat, 16 au adoptat strategia şi
planul de acţiune pentru integritate sau sunt în curs de adoptare, iar 6 autorităţi publice nu
au considerat oportun demersul nostru sau nici nu s-au obosit să răspundă propunerilor
noastre.
“Lista albă” a autorităţilor publice care sunt preocupate de transparenţă şi onestitate
cuprinde: Consiliul Judeţean Bacău, Consiliul Judeţean Mureş, Primăria Municipiului
Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş, Consiliul Judeţean Gorj, Consiliul Judeţean Cluj,
Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Instituţia Prefectului Judeţului Mureş, Instituţia Prefectului
Judeţului Vrancea, Primăria Municipiului Focşani, Instituţia Prefectului Judeţului Bacău,
Instituţia Prefectului Judeţului Gorj, Primăria Municipiului Cluj-Napoca.
“Lista neagră” a celor care nu au adoptat strategia si planul de actiune pentru integritate
sau nu au răspuns propunerilor noastre: Consiliul Judeţean Vrancea, Prefectul Judeţului
Dâmboviţa, Prefectul Judeţului Cluj, Primaria Municipiului Bacău, Primaria Municipiului
Târgu-Mureş şi Primăria Municipiului Sighişoara.
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În cadrul celui de-al doilea proiect ”Nivelul accesului la informaţii şi transparenţa
decizională în administraţia publică locală în preajma aderării României la Uniunea
Europeană”, CRJ a vizat accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public.
La 7 ani la adoptarea legii accesului la informaţii publice există încă numeroase instituţii
publice la nivel local care nu cunosc sau nu ţin cont de aceste prevederi. Prin iniţierea
acestui proiect de monitorizare a modului în care instituţiile publice răspund solicitărilor
primite prin prisma acestei legislaţii, am dorit să tragem un semnal de alarmă cu privire la
slaba pregătire a funcţionarilor publici în comunicarea şi relaţionarea cu cetăţeanul.
Au fost monitorizate aproximativ 200 de autorităţi publice (instituţii ale administraţiei
publice local – primării, prefecturi, consilii locale, consilii judeţene, agenţii de protecţia
mediului, precum şi instanţe de judecată – judecătorii, curţi de apel, tribunale). Majoritatea
răspunsurilor au fost incomplete, reflectând în anumite cazuri lipsa de interes a
administraţiei publice faţă de nevoie de informare a cetăţenilor, fie, în anumite cazuri,
necunoaştere legislaţiei şi a obligaţiilor pe care fiecare instituţie le are în acest domeniu.
Informaţiile solicitate au făcut referire la informaţiile care trebuie comunicate din oficiu
conform legii (544/2001, 878/2005, 52/2003), printre acestea numărându-se şi cele legate
de organizarea financiar-contabilă şi a resurselor folosite de fiecare instituţie.
În ceea ce priveşte transparenţa decizională în administraţia publică, activitatea
autorităţilor de consultare a publicului a fost mult îngreunată de problemele electorale si de
vacanţa de vară. Pe această perioadă (jumătatea lunii mai – jumătatea lunii septembrie) sa constatat că activitatea consiliilor locale şi judeţene a fost redusă până la limita minimă.
Monitorizarea a avut loc pe o perioadă de 8 luni, cele mai reticente instituţii în formularea
răspunsurilor la solicitări fiind cele aflate în mediul urban (consilii locale, primării).

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să luaţi legătura cu:
Radu Nicolae, Coordonator al Programului de Integritate Publică, Centrul de Resurse
Juridice, tel: 021-212.06.90, mobil: 0723668808, e-mail: rnicolae@crj.ro
Cătălina Rădulescu, Coordonator al Programului Strategic Litigation, Centrul de Resurse
Juridice, tel: 021-212.06.90, mobil: 0723296366, e-mail: catalina@crj.ro
Laura-Maria Băluţ, Coordonator Relaţii Publice, Centrul de Resurse Juridice, tel: 021212.06.90/91, mobil:0721372774, e-mail: laura@crj.ro
Pentru eventuale informaţii şi sesizari legate de proiectele Phare contactaţi
cfcu.PHARE@mfinante.ro

Proiect finanţat de

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.
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