Comunicat de presă
Data 23.10.2009

Reformă sau contrareformă în serviciile publice?
Bucureşti, 23 octombrie 2009 – Centrul de Resurse Juridice a lansat raportul „Reformă sau
contrareformă în serviciile publice? Probleme şi perspective”. Raportul analizează coerenţa administrativă
la nivelul serviciilor deconcentrate din judeţele Cluj, Gorj, Iaşi, Neamţ şi Vrancea, în urma aplicării O.U.G.
nr. 37/2009 privind unele măsuri de acţiune pentru îmbunătăţirea activităţii adminsitraţiei publice. Au fost
analizate peste 20 de instituţii publice din fiecare judeţ monitorizat.
Raportul concluzionează că OUG nr. 37/2009 nu a adus o îmbunătăţire a activităţii serviciilor publice
deconcentrate: transparenţa instituţiilor a scăzut, coerenţa acţiunilor serviciilor publice a avut de suferit,
foştii şi actualii directori sunt în competiţie pentru ocuparea posturilor. Prin O.U.G. nr. 37/2009 au fost
politizate abrupt funcţiile de conducere din serviciile publice deconcentrate. Schimbarea directorilor
serviciilor publice deconcentrate a determinat şi apariţia unor situaţii de incompatibilitate în toate judeţele
ţării, în condiţiile în care majoritatea noilor directori coordonatori erau şi consilieri locali sau judeţeni.
Procesul institutit de O.U.G. nr. 37/2009, care a schimbat radical funcţionarea serviciilor deconcentrate,
este criticabil din punct de vedere constituţional (această ordonanţă a fost declarată neconstituţională dar
efectele ei continuă să fie resimţite), din punct de vedere al principiilor insularizării funcţionarilor publici, din
punct de vedere al coerenţei şi eficienţei administrării problemelor publice şi din punct de vedere politic.
Raportul subliniază:
•
•

transparenţa redusă cu privire la implementarea Ordonaţei de către instituţiile monitorizate. Lipsa de
transparenţă este determinată de rapiditatea schimbărilor şi de teama de a divulga informaţii despre
un proces cu baze legale firave şi contradictorii.
numărul redus al proiectelor de management comunicate public de instituţiile monitorizate. Motivele
invocate pentru necomunicare sunt puerile: fie pentru că poiectele de management sunt la
Bucureşti, fie pentru că acestea nu sunt publice. Proiectele de management ale candidaţilor fac
parte din stategiile de management public şi ele nu pot fi încadrate în categoria informaţiilor cu
carcater confidenţial. Doar prin publicitatea acestor informaţii pot fi monitorizate politicile publice
administrate de directorii coordonatori.

Raportul poate fi consultat la adresa www.guvernmaibun.ro – Secţiunea: Acţiuni – Pagina: Grupuri de lucru
permanente – GLP Buna Guvernare
Aceasta initiativa face parte din proiectul „Impreuna pentru Integritate si Buna Guvernare”, derulat în
parteneriat de Centrul de Resurse Juridice, Asociaţia Pro Democraţia, Asociaţia pentru Implementarea
Democraţiei, finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare 2006 Cresterea rolului societatii civile in
procesul de integrare a Romaniei.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm contactaţi:
Radu Nicolae, Coordonator Program Integritate Publică, Centrul de Resurse Juridice, tel: 021-212.06.90,
mobil: 0723668808, e-mail: rnicolae@crj.ro
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele PHARE, contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro.

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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