COMUNICAT DE PRESĂ
“Repere şi contribuţii pentru asigurarea eticii şi integrităţii în administraţia publică”
Bucureşti, 21.06.2010
Centrul de Resurse Juridice (CRJ), în parteneriat cu Asociaţia Pro Democraţia (APD) organizează
miercuri 23.06.2010, între orele 9.30 – 15.00 la Hotelul Royal din B-dul Mircea Vodă nr. 28, Sector
3 (sala Mircea Vodă), masa rotundă cu tema “Repere şi contribuţii pentru asigurarea eticii şi
integrităţii în administraţia publică“.
Participanţii, specialişti din administraţia publică centrală şi locală (ANFP, ministere, agenţii
guvernamentale, primării, servicii publice deconcentrate), consilieri de etică din diferite autorităţi şi
instituţii ale administraţiei publice, reprezentanţi ai societăţii civile vor dezbate relevanţa activităţii
consilierilor de etică şi rolul acestora în prevenirea corupţiei şi în asigurarea integrităţii în
administraţia publică.
Pe parcursul a 14 luni (aprilie 2009 - iunie 2010), Centrul de Resurse Juridice şi Asociaţia Pro
Democraţia au analizat modul de punere în practică a legislaţiei referitoare la activitatea personalului
cu atribuţii de consiliere etică și de monitorizare a respectării normelor de conduită a funcţionarilor
publici.
Conform Legii 7/ 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, completată prin Legea
50/2007, la nivelul fiecărei instituţii şi autorităţi publice este desemnat un funcţionar public, de regulă
din cadrul departamentului de resurse umane, pentru a acorda consiliere etică şi pentru a monitoriza
respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici din instituţie.
Analiza realizată a reflectat o serie de deficienţe în implementarea legislaţiei menţionate şi un rol mai
degraba reactiv decat proactiv al consilierilor de etică, determinat în cea mai mare parte de lipsa unui
suport adecvat acordat consilierilor de etică pentru asumarea responsabilităţilor prevăzute de normele
legale.
Pentru a veni în sprijinul măsurilor menite să contribuie la creşterea eticii şi integrităţii în administraţia
publică, Centrul de Resurse Juridice a realizat în acestă perioadă cursuri de formare pentru consilierii
de etică şi a publicat un ghid practic, util ca instrument de lucru atat pentru consilierii de etică precum
şi pentru alţi funcţionari din administraţia publică.
Prin toate aceste demersuri, Centrul de Resurse Juridice doreşte să atragă atenţia autorităţilor centrale
şi locale asupra importanţei rolului consilierilor de etică, în contextul prevenirii corupţiei şi întăririi
capacităţii autorităţilor şi instituţiilor publice de a răspunde cerinţelor de etică şi integritate în
administraţia publică.
Masa rotundă este organizată în cadrul proiectului “ Consilierul de etică - Echilibru şi Integritate în
administraţia publica”, derulat de Centrul de Resurse Juridice în parteneriat cu Asociaţia Pro
Democraţia în perioada aprilie 2009 – iunie 2010 şi finanţat de Guvernele Islandei, Principatul
Liechtenstein şi Norvegiei prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European.
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