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Introducere

I. Introducere
În ultimii 15 ani, schimbãrile rapide la care a fost supusã societatea româneascã au produs efecte asupra
tuturor aspectelor vieþii publice ºi private. În ceea ce priveºte spaþiul public/politic, principiile guvernãrii
democratice au fost introduse pe fondul unui sistem incompatibil, bazat pe clientelism politic, excluderea
cetãþenilor de la dezbaterea publicã ºi pe un mecanism închis de luare a deciziilor. Asimilarea principiilor
bunei guvernãri nu s-a încheiat încã, ceea ce implicã existenþa unei incoerenþe extrem de dãunãtoare în tot
ceea ce priveºte managementul public.
Un efect al acestei stãri generale este imaginea nefavorabilã asupra instituþiilor publice ºi a modului de
exercitare a mandatului public. Corupþia, omniprezentã în dezbaterile, discursurile ºi rapoartele referitoare
la guvernarea din România, este un fenomen pe care liderii politici au eºuat în a-l menþine sub control.
Situaþia s-a deteriorat treptat, cu atât mai mult cu cât populaþia sancþioneazã în mod constant spaþiul politic.
Conform unui studiu elaborat pe baza a 12 sondaje independente realizate de organisme internaþionale
ºi coordonat de cãtre Transparency International, privind percepþia asupra corupþiei în anul 2003 în 146
de þãri, România se situeazã în continuare foarte aproape de þãrile percepute a avea un nivel de "corupþie
endemicã", având cel mai scãzut indice de percepþie a corupþiei dintre toate statele actual membre ale
Uniunii Europene ºi Bulgaria1. Numeroase instituþii internaþionale, publice sau private (de la Uniunea
Europeanã pânã la ambasadori ai statelor occidentale ºi organizaþii neguvernamentale internaþionale), au
subliniat cã România trebuie sã rezolve problemele legate de corupþie din spaþiul public, pentru a deveni
un stat cu adevãrat democratic ºi pentru a-ºi asigura o dezvoltare realã ºi durabilã.
În contextul integrãrii României în Uniunea Europeanã, voci anti-corupþie la nivel internaþional preseazã
autoritãþile române sã "cureþe" spaþiul public de acest flagel. Bineînþeles cã metodele cele mai adecvate de
a face acest lucru trebuie sã fie identificate ºi aplicate de autoritãþile române. În acest sens, a fost emisã o
serie de acte legislative extrem de importante pentru o viaþã publicã echilibratã, bazatã pe onestitate,
eficienþã ºi dialog. Ceea ce nu s-a produs însã, pânã în acest moment, este adoptarea unei abordãri
integrate a cauzelor lipsei de moralitate în viaþa publicã, ºi apoi a efectelor acesteia, printre care ºi
corupþia. De aceea, legislaþia anticorupþie, deºi substanþialã, nu ºi-a atins scopul: acela de a preveni ºi deci
de a reduce incidenþa corupþiei în spaþiul public.
Proiectul "Codul de Conduitã pentru Aleºii Locali - un instrument împotriva corupþiei" abordeazã
problematica corupþiei în România din punctul de vedere al prevenþiei. Trebuie menþionat cã, deºi este
focalizat pe un singur instrument legat de eticã în viaþa publicã, anume Codul de Conduitã pentru Aleºii
Locali, adoptarea ºi implementarea acestuia nu poate avea efecte pozitive decât dacã este inclus într-un
cadru mai larg, de management etic instituþional.
Proiectul a pornit de la Recomandarea nr. 60/1999 a Consiliului Europei, prin care s-a promovat la nivel
european un model de cod de conduitã, în principiu, adoptat voluntar de autoritãþile locale alese, anume
Codul de Conduitã pentru Integritatea Politicã a Aleºilor Locali ºi Regionali. Acesta a fost difuzat cãtre toate
þãrile Europei geografice, pentru a promova o alternativã la norma legislativã care reglementeazã aspecte
de conduitã (vezi cap. 2). Codul a fost gândit ca model, în sensul cã este un document adaptabil, care
poate fi modificat sau completat, pentru a rãspunde tuturor diferenþelor ce pot apãrea în funcþie de structura
administrativã, culturã sau tradiþia politicã/administrativã a þãrii/regiunii în care se doreºte a fi adoptat.
1 Sursa:
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Iniþiativa Asociaþiei ALMA-RO a fost focalizatã pe ideea de informare a aleºilor locali ºi pe cea de
monitorizare a modului în care Codul de Conduitã pentru Aleºii Locali, promovat ºi în România, a fost
adoptat la nivel local ºi a produs efecte. În primul rând, este nevoie ca acest set de reguli sã fie diseminat
ºi explicat ca atare, pentru a evita orice îndepãrtare de la sensul sãu propriu. În al doilea rând, este inutilã
promovarea lui fãrã un proces coerent de monitorizare, prin care sã se verifice în ce mãsurã este un
instrument eficient, în ce mãsurã este adoptat ºi dacã el trebuie modificat. Experienþa legatã de normele de
conduitã aratã cã rareori existã douã practici identice în douã þãri diferite, întrucât factorii care influenþeazã
adoptarea ºi aplicarea codurilor de acest fel sunt foarte variaþi.
Prin urmare, documentul de faþã îºi propune sã ofere informaþii atât despre proiectul derulat de Asociaþia
ALMA-RO, cât ºi despre Codul de Conduitã pentru Aleºii Locali, ca ºi concept, despre aspectele favorabile
ºi defavorabile ce pot influenþa aplicarea lui, despre modelele de adoptare a normelor de conduitã în
spaþiul european, despre legislaþia referitoare la conduita aleºilor locali.
Nu am dorit sã identificãm, prin aceastã publicaþie, o reþetã de succes pentru adoptarea ºi implementarea
unui Cod de Conduitã. Scopul ei este, în primul rând, de a aduce informaþia despre acest instrument cât
mai aproape, atât de grupul cãruia i se adreseazã - aleºii locali (primari, consilieri locali ºi judeþeni), cât ºi
de cetãþeni. În al doilea rând, publicaþia este construitã în aºa fel încât sã evidenþieze urmãtoarea idee:
modalitatea de adoptare, implementare ºi monitorizare a unui astfel de cod ar trebui sã fie decisã prin
consultarea tuturor factorilor interesaþi, atât a aleºilor locali, cât ºi a cetãþenilor - beneficiarii finali ai
efectelor produse de un posibil Cod. În al treilea rând, pentru a fi un instrument eficient, un cod de conduitã
trebuie integrat în cadrul, legislativ sau nu, existent în România referitor la guvernarea localã.
Ne propunem ca rezultatele proiectului, concluziile ºi recomandãrile formulate de echipa de autori sã fie
utilizate pentru crearea unei politici publice referitoare la standardele etice în exercitarea mandatului
aleºilor locali.
Echipa ALMA-RO adreseazã mulþumiri tuturor celor care au sprijinit derularea acestui proiect. Cercetarea
la nivel local nu s-ar fi putut realiza fãrã contribuþia voluntarã a consilierilor locali ºi judeþeni prezenþi la
întâlnirile ALMA-RO, care au oferit opinii ºi informaþii esenþiale despre practicile ºi experienþele locale.
De asemenea, persoanele de contact (D-l Petre Neagu, Consilier Judeþean - Buzãu; D-l Victor Giosan Subprefect Vâlcea; D-ra Gabriela Dragomir, Consilier Judeþean ºi D-l Aurel Lascu, Secretar General Consiliul Judeþean Cãlãraºi; D-l Traian Stancu, Consilier Judeþean - Timiº; D-na Daniela Creþu - ªef
Compartiment Aleºi Locali, Prefectura Bacãu, D-ra Raluca Costaº, Primãria Baia Mare, D-l Marcel Valerian
Jeler - Secretar, Consiliul Local Alba Iulia) care au facilitat organizarea întâlnirilor din cadrul proiectului, au
avut un rol extrem de important în economia acestuia.
Mulþumim Asociaþiei Municipiilor din România pentru contribuþia la realizarea cercetãrii prin chestionare ºi
pentru difuzarea mesajului acestui proiect cãtre toþi membrii sãi.
Nu în ultimul rând, mulþumim în mod special Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucureºti pentru
sprijinul financiar acordat proiectului ALMA-RO, prin Programul pentru Granturi Mici.
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II. Elemente de management etic
Etica reprezintã teoria sau studiul filosofic al moralei, calitate în care se ocupã de studiul principiilor,
normelor ºi valorilor morale ºi de cel al originii, dezvoltãrii ºi justificãrii conþinutului lor. Rãspunsul pe care
îl cautã etica este legat de întrebarea "Cum ar trebui sã acþioneze individul în raport cu el însuºi, cu
societatea ºi grupul uman din care face parte?". Etica ne învaþã sã ne asumãm libertatea de a aprecia
coerenþa acestui univers normativ desemnat de moralã, în funcþie de valorile noastre.
Morala poate fi interpretatã ca o punere în practicã a eticii, într-un context particular, social, politic ºi istoric.
Legile moralei nu sunt unele fixe, pentru cã ceea ce a fost valabil ieri nu mai este valabil mâine; morala
evolueazã o datã cu schimbãrile produse în societate, iar ea se aplicã diferit în funcþie de vârstã, categorie
socialã, culturã ºi civilizaþie. Morala este adesea un subiect de conflict ºi ne obligã la dialog permanent,
pentru a putea pune în acord trãsãturi etice, de multe ori diferite. Morala este un prim factor de echilibru
în raporturile dintre oameni. Îndeplinirea funcþiilor morale de reglementare a raporturilor dintre indivizi,
între indivizi ºi comunitate, pentru a se realiza echilibrul între aceste entitãþi, pe baza îndatoririlor ºi
drepturilor egale, presupune norme transpuse în recomandãri sau imperative.
Spaþiul public este, prin excelenþã, supus regulilor etice. Societatea impune ca instituþiile/funcþiile publice sã
funcþioneze/sã fie exercitate þinând cont de aspectele morale referitoare la relaþiile din interiorul instituþiilor,
la legãtura pe care acestea o stabilesc cu cetãþenii ºi la managementul fondurilor publice. Implementarea
reformelor etice în diverse þãri este rezultatul schimbãrilor din structura administraþiei publice ºi reflectã
efortul de redefinire a valorilor ºi standardelor etice considerate valide în actuala conjuncturã. Sunt
formulate noile valori etice armonizate cu noua orientare a managementului în administraþia publicã ºi ele
pot avea un efect pozitiv în funcþionarea administraþiei publice. Valorile etice ºi principiile general
acceptate sunt încorporate în coduri de conduitã pentru demnitari ºi funcþionari publici.
Un management etic deficitar la nivelul instituþiilor publice se traduce în numeroase cazuri prin apariþia
actelor de corupþie. "Corupþia reprezintã o ameninþare pentru democraþie, pentru supremaþia dreptului,
echitãþii sociale ºi a justiþiei, erodeazã principiile unei administraþii eficiente, submineazã economia de
piaþã ºi pune în pericol stabilitatea instituþiilor statale"2. Un subiect sensibil ºi controversat, dar de mare
actualitate, este percepþia cetãþenilor faþã de fenomenul de corupþie la diverse nivele. Corupþia are o
conotaþie largã ºi percepþia ei este diferitã de la individ la individ, în concordanþã cu mentalitatea ºi gradul
de înþelegere general.
"Definitã ca o stare de abatere de la normalitate, de la datorie, corupþia înseamnã folosirea abuzivã de
cãtre o persoanã a funcþiei de decizie pe care o îndeplineºte, pentru a acorda un avantaj economic sau
administrativ celui care corupe sau comunitãþii de interese pe care o reprezintã. Tot corupþie înseamnã ºi
folosirea de cãtre o persoanã a funcþiei sau poziþiei sale publice, pentru a eluda sau evita îndeplinirea unor
norme, baremuri sau proceduri legale, pentru a obþine în folosul ei avantaje materiale sau funcþii
profesionale ori administrative"3.
2

ªtefan, Bruno, Incursiune în sociologia administraþiei publice locale în România, în "Atitudini ºi valori în administraþia publicã
localã", Editura BCS, Bucureºti, 2001, p. 5
3 Giurgiu, Anca Daniela ºi Adrian Baboi-Stroe, Simona Luca, Corupþia în administraþia publicã localã, Fundaþia pentru
Dezvoltarea Societãþii Civile, Bucureºti, 2002, p. 4
6
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De asemenea, este important de menþionat cã acest fenomen este combãtut, pentru cã afecteazã, prin
intermediul instituþiilor publice în care apare, grupuri mult mai largi. "Luptãtorii anticorupþie nu sunt interesaþi
doar de corupþia în sine, ci ºi de impactul ei asupra societãþii. Mai mult, impactul diferitelor mãsuri va fi
condiþionat de contextul social. De aceea, þelul nu îl reprezintã o atitudine moralã perfectã sau o
însãnãtoºire instantanee, ci o creºtere a gradului de onestitate ºi integritate al guvernului ca întreg, o
concentrare asupra motivelor ºi domeniilor în care înfloreºte corupþia, precum ºi crearea de sisteme ºi
proceduri care sã o previnã ºi sã o contracareze"4.
Cercetarea corupþiei în administraþia publicã a generat apariþia unor instrumente prin care identificarea
acestui fenomen ºi studierea lui în mod ºtiinþific sã fie posibile. Astfel, au fost definiþi indicatorii numiþi indici
ai corupþiei, în cadrul Sistemului de Monitorizare a Corupþiei (SMC).
Indicii corupþiei5 pot fi grupaþi în patru categorii:
1. Atitudini faþã de corupþie:
- acceptarea de principiu - acest indiciu reflectã mãsura în care diverse practici corupte sunt
tolerate în interiorul sistemului de valori;
- susceptibilitatea la corupþie - mãsoarã înclinaþia indivizilor spre a-ºi compromite valorile sub
presiunea anumitor circumstanþe.
2. Practici corupte:
- presiunea corupþiei - mãsoarã incidenþa încercãrilor autoritãþilor publice de a exercita direct sau
indirect presiuni asupra cetãþenilor pentru a obþine bani, cadouri sau favoruri;
- implicarea în practici corupte - reflectã gradul de implicare personalã în diverse forme de
comportament corupt.
3. Gradul de rãspândire a corupþiei:
- rãspândirea corupþiei - aratã gradul de rãspândire a practicilor corupte la nivelul factorilor de
decizie din sectorul public;
- eficienþa practicã a corupþiei - reflectã percepþia populaþiei asupra mãsurii în care corupþia
reprezintã un mijloc eficient de rezolvare a problemelor personale.
4. Aºteptãri legate de corupþie - evaluarea de cãtre cetãþeni a mãsurii în care societatea este capabilã
sã rezolve problema corupþiei din þarã.
La nivelul administraþiei publice, fenomenul corupþiei este încurajat ºi de deficienþe în exercitarea
mandatului ºi a funcþiei publice6. Printr-o decizie a Parlamentului European referitoare la procedura
Mediatorului European (în sistemul instituþional românesc echivalentul Mediatorului European este Avocatul
Poporului) au fost evidenþiate ºapte cauze posibile ale acestor deficienþe:
- lipsa de transparenþã;
- întârzierea nejustificatã;
- discriminarea;
- abuzul (în serviciu);
- nerespectarea procedurilor;
- eroarea legalã/judiciarã;
- neglijenþa în serviciu (proastã funcþionare ori incompetenþã).
4

Pope, Jeremy (coord.), Ghidul Transparency International. Sisteme de integritate publicã, Bucureºti, 2002, p. 34
The Gallup Organization România, Indicii corupþiei; Monitorizarea regionalã a corupþiei 2001 - 2002, p. 8
6 Art. 41 din Carta Uniunii Europene a Drepturilor Fundamentale adoptatã la Nisa în 2000, este intitulat "dreptul la bunã
administrare" ºi stipuleazã cã orice persoanã are dreptul de a avea propriile afaceri tratate de o manierã imparþialã, onestã ºi
într-un interval de timp rezonabil de cãtre instituþiile Uniunii Europene. Este menþionatã obligaþia administraþiei de a justifica
deciziile sale ºi de a repara orice prejudiciu cauzat de instituþia respectivã sau de funcþionarii sãi în exerciþiul funcþiunii
5
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Un alt concept de mare actualitate ºi cu implicaþii directe asupra nivelului de corupþie este conflictul de
interese. Rolul reglementãrii conflictului de interes este de a preveni situaþiile în care demnitarii sau
funcþionarii publici ar fi înclinaþi în mod natural sã slujeascã, în primul rând, interesul personal, din cauza
unei împrejurãri care le-ar aduce acestora, rudelor acestora, prietenilor sau asociaþilor lor un avantaj.
În urma realizãrii în 2003 a unui studiu referitor la conflictul de interese, în administraþia publicã localã
s-au constatat urmãtoarele arii de conflict de interese7: conflict de interes economic, cumul de funcþii,
interese personale privind rudele ºi prietenii, influenþarea procedurilor de angajare, independenþa media,
folosirea de informaþii confidenþiale în folos privat, folosirea proprietãþii publice în scop privat, folosirea
personalului din subordine pentru activitãþi private sau politice ºi influenþarea concesionãrii serviciilor.
Guvernarea eficientã poate înlãtura apariþia acestor fenomene, reprezentând o componentã de bazã în
dezvoltarea economicã, socialã ºi a mediului. Aceasta se bazeazã pe performanþa managementului
public, ce rezultã din: participarea cetãþenilor la crearea politicilor publice, politicile anticorupþie,
implementarea bunelor practici ºi administrarea eticã de cãtre factorii de decizie. Pentru a duce la
îndeplinire reforma în administraþia publicã, este imperios necesar sprijinul populaþiei ºi creºterea gradului
de încredere în instituþii ºi în cei care activeazã în cadrul lor. Pentru aceasta sunt necesare: construirea
integritãþii ºi încrederii în sistemul administraþiei publice, promovarea onestitãþii ca o politicã de bazã în
administraþie ºi gestionarea problemelor comunitãþii cu moralitate ºi profesionalism.
Ridicarea standardului de conduitã a funcþionarilor publici ºi a aleºilor locali în exercitarea atribuþiilor,
necesitã respectarea unor principii de bazã ca:
- respectul faþã de lege ºi sistem;
- respectul pentru persoane;
- integritatea (evitarea conflictului de interese ºi o conduitã eticã în activitate);
- seriozitatea (îndeplinirea sarcinilor în mod profesionist ºi asigurarea unor standarde ridicate de
eticã profesionalã);
- economia ºi eficienþa (folosirea resurselor în interesul instituþiei ºi evitarea risipei).
Aceste principii pot fi adoptate ºi respectate numai dacã existã o abordare integrativã ºi sistemicã,
referitoare la moralitate în exercitarea funcþiilor publice, care sã includã elemente de eticã instituþionalã.
Etica instituþionalã ia în considerare valorile fundamentale ºi comportamentele, inspirã ºi legitimeazã
dialogul în activitãþile în care este implicatã în mod curent. Principiile ºi practicile etice într-o instituþie
presupun: conducere eticã, un proces etic de luare a deciziilor, participare, comunicare, cooperare,
rezolvarea conflictelor ºi managementul riscului. Pentru instituþionalizarea unor practici etice este nevoie de
elaborarea unui plan operaþional, de construirea unei structuri etice instituþionale ºi de elaborarea unei
documentaþii tipice minime de susþinere.
Planul operaþional oferã instrumente pentru: pregãtirea planului pentru iniþiativa eticã; construirea unei
reþele etice sustenabile; educarea personalului-cheie; perfecþionarea personalului-cheie; clarificarea ºi
documentarea nucleului instituþiei referitor la principalele valori ºi la viziunea sa; clarificarea ºi
documentarea misiunii instituþiei ºi a standardelor de conduitã.
Structura eticã instituþionalã se referã la clarificarea rolului conducerii ºi auditului ºi relaþionarea dintre ele;
dezvoltarea infrastructurii etice; crearea de canale etice între conducere ºi personal (angajare, plasare,
Moraru, Adrian ºi Adrian Bãdilã, Adrian Baboi - Stroe, Corneliu Liviu Popescu, Aspecte privind conflictul de interese în
administraþia publicã localã, Institutul pentru Politici Publice, Bucureºti, 2003
7
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performanþã, evaluare); dezvoltarea politicii confidenþialitãþii surselor; dezvoltarea unui proces de
rezolvare a conflictelor în concordanþã cu viziunea ºi valorile instituþionale; dezvoltarea de mecanisme de
monitorizare ºi raportare pentru susþinerea unei conduite etice.
Documentele tipice includ urmãtoarele elemente: valori, viziune, scopul instituþiei; declaraþie de misiune;
coduri de conduitã; politicã de confidenþialitate; materiale de promovare.
Este deosebit de important ca într-o instituþie sã existe structuri ºi sisteme care supravegheazã
comportamentele etice, comunicã standarde ºi proceduri, impun disciplina ºi conduita corectã, învaþã din
probleme, conflicte ºi greºeli.
Ce este Codul de Conduitã?
Primul pas pentru restabilirea încrederii publicului în reprezentanþii sãi la nivel local ºi naþional este
întoarcerea la moralã ºi la creºterea standardelor de comportament ale aleºilor. Încrederea cetãþenilor în
aleºii locali se bazeazã pe principii ca: obiectivitate, integritate, deschidere ºi onestitate. Responsabilitatea
individualã a fiecãrui ales local de a urma standarde înalte de conduitã în acord cu prevederile legale,
administrative ºi instituþionale reprezintã un argument puternic în lupta împotriva corupþiei. Adoptarea de
reguli clare ºi proceduri transparente reprezintã singura cale de construire a unui sistem de integritate ºi
inclusiv de eradicare a corupþiei.
Din acest punct de vedere, codurile de conduitã sunt un instrument extrem de util în creºterea standardelor
etice ale aleºilor locali ºi în construirea încrederii publicului în aceºtia. Codurile de conduitã pot fi
caracterizate ca un set de principii ºi valori etice pe care cetãþenii le aºteaptã a fi atinse de oficiali, fie ei
aleºi sau numiþi. Considerând cã aceste coduri reprezintã mai mult o reflectare a înþelegerii politice, a
valorilor etice, a cãror aplicare în instituþiile publice este aºteptatã de cãtre societate, codurile de conduitã
joacã un rol important în dezvoltarea unor atitudini, practici ºi proceduri, care sã îmbunãtãþeascã calitatea
guvernãrii.
În general, Codul de Conduitã reprezintã un set de reguli adoptat în mod voluntar de grupul cãruia i se
adreseazã. Nu este obligatoriu ca un cod de conduitã sã prevadã sancþiuni specifice pentru cei care îl
încalcã. Ele pot fi aplicate unor grupuri sau instituþii foarte diverse, de la categorii profesionale pânã la
companii sau instituþii publice.
Este necesar sã facem diferenþa între un cod de conduitã ºi o lege. Legea stabileºte conduita ºi activitãþile
permise în societate, în diverse situaþii ºi domenii, însã, mai important, de cele mai multe ori, stabileºte
sancþiuni pentru cei care o încalcã. Ea este fundamentatã pe principiul obedienþei pasive ºi al reactivitãþii.
În schimb, un cod de conduitã este construit, în primul rând, pentru a stabili standarde în activitatea unui
grup sau a unei instituþii, pe care membrii se angajeazã în mod voluntar sã le respecte, în virtutea
apartenenþei lor la acel grup sau la acea instituþie. Adoptarea voluntarã a unui cod poate fi consideratã o
declaraþie de profesionalism/bunã credinþã ºi este prin excelenþã individualã. O persoanã aderã ºi îºi
asumã prevederile unui cod de conduitã dupã principiul proactivitãþii, nu este supusã acestuia fãrã drept
de apel. Este o declaraþie legatã, mai degrabã, de raportarea la un set de valori în exercitarea activitãþii
profesionale spre exemplu, decât de proceduri în realizarea acestei activitãþi.
Codul de Conduitã pentru Aleºii Locali - un instrument împotriva corupþiei
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Exista, însã, câteva aspecte care fac problematicã adoptarea unui cod de conduitã. În continuare
enumerãm o serie de observaþii, întrebãri ºi rãspunsuri8 referitoare la caracterul ºi utilitatea unui cod de
conduitã.
Întrebãri:
1. De ce ar trebui persoanele care sunt sau intenþioneazã sã fie corupte, sã îºi schimbe comportamentul
datoritã existenþei unui cod care nu prevede sancþiuni?
2. Dacã recompensa moralã de a acþiona corect nu este suficientã pentru a opri pe cineva sã aibã un
comportament ne-etic, cum ar putea fi convingãtor un cod de conduitã?
3. Dacã o persoanã nu are simþul moralitãþii ºi nici garanþia unei recompense materiale ca urmare a
adoptãrii unui comportament etic, cum poate fi ea învãþatã sã fie corectã ºi cum ar putea sã ajute
în acest sens un cod care nu prevede sancþiuni?
Rãspunsuri:
1. Se poate spune cã, în realitate, foarte puþini indivizi nu au un simþ al moralitãþii, pe când mulþi îl au
puþin dezvoltat. Fãrã îndrumare, este posibil ca ei sã nu vadã cã modul lor de a gândi este defectuos
în ceea ce priveºte unele aspecte etice. Prin urmare, o cerinþã minimã pentru ca un cod de conduitã
sã fie eficient este existenþa instruirii în materie de eticã.
2. Este evident cã în practicã, în sfera publicã ºi în sfera privatã, acolo unde apar multe probleme de
eticã asemãnãtoare, existã câteva "zone gri" unde metoda cea mai bunã de acþiune nu este clarã
nici pentru cei care sunt preocupaþi de propriul comportament etic. Spre exemplu, standardele de
protocol ºi ospitalitate practicate de corporaþii ºi firme, extrem de frecvente în lumea modernã ºi care
apar chiar ºi în sectorul public, sunt o zonã în care pot apãrea capcane pentru manageri ºi înalþi
oficiali.
3. Sociologia organizaþionalã sugereazã cã valorile se pot disemina într-o organizaþie, iar indivizii pot
internaliza aceste valori în aºa mãsurã încât ceea ce este, la început, un fel de condiþionare a
relaþiilor sociale, poate deveni ceva foarte asemãnãtor cu o conºtientizare a valorilor etice, atâta
timp cât aceste valori sunt evidenþiate în mod clar ºi regulat.
Totuºi, poate persista o problemã: indivizii pot rãmâne suspicioºi faþã de introducerea ºi aplicarea acestor
coduri, lipsa de sancþiuni lãsând loc pentru o serie de riscuri. Acestea sunt cu atât mai mari cu cât
organizaþia în cauzã este mai prost condusã, în special acolo unde motivaþia ºi eficienþa sunt scãzute.
Relaþia dintre eficienþã ºi eticã este una destul de complicatã, însã, este evident cã acolo unde membrii
organizaþiei sunt sub presiune din cauza resurselor inadecvate, a lipsei instruirii ºi a procedurilor prea
complicate (incluzând proceduri introduse pentru a respecta normele etice), vor exista concesii, fie în ceea
ce priveºte etica, fie în ceea ce priveºte eficienþa. Acestea vor tulbura mediul moral ºi vor împiedica în mod
semnificativ difuzarea valorilor.
Din acest motiv, codurile de conduitã sunt deseori adaptate ºi completate cu unele sancþiuni. Totuºi, pot
apãrea noi întrebãri în aceastã privinþã: dacã un cod de conduitã nu este o lege propriu-zisã, ce este de
fapt? Care este natura sancþiunilor pe care le impune? Care este relaþia codului cu sancþiunile puternice ale
legii? În general, legea administrativã poate fi scrisã ºi schimbatã mult mai uºor ºi prezintã mai puþine
ameniþãri decât legea penalã, spre exemplu. Este mai puþin ameninþãtoare, ceea ce poate fi atât un defect,
cât ºi un punct pozitiv, dacã se doreºte mai mult o confirmare activã faþã de lege decât o supunere pasivã.
Faptul de a aduce sancþiunile legii penale la locul de muncã într-o organizaþie publicã (ceea ce se întâmplã
Hines, David, Codes of conduct for public officials in Europe - common label, divergent purposes, lucrare prezentatã la
Conferinþa Internaþionalã "Guvernarea ºi Etica Politicã", Centrul pentru Guvernare Canadianã ºi Cetãþenie (Center for Canadian
Governance and Citizenship), Universitatea din Montreal, 14-15 mai 2004, pp. 2-5
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prin existenþa, într-o serie de coduri penale de pe continent, a sancþiunilor contra oficialilor publici) inhibã
orice climat de încredere ºi cooperare. Reprimarea, lipsa promovãrii sau chiar pierderea slujbei sau a
pensiei nu sunt de dorit, însã toate sunt probabil mult mai puþin îngrijorãtoare decât rãspunderea personalã
faþã de pierderile financiare ale unei organizaþii, o amendã considerabilã sau pedeapsa cu închisoarea.
Exact din acest motiv sunt create reguli de exercitare a funcþiei, care pot fi impuse, in extremis, prin legea
civilã sau administrativã.
Aceste prevederi sunt, însã, cel mai frecvent reglementate în regulamente interne privind disciplina,
confidenþialitatea, loialitatea faþã de organizaþie, onestitatea ºi dãruirea/implicarea, la fel cum sunt
reglementate ºi prevederile legate de remuneraþie ºi promovare în funcþie. Toate acestea nu pot fi, în marea
lor majoritate, reglementate de legea penalã.
Problema cea mai dificilã, legatã de codurile de conduitã este, însã, adaptarea lor la cadrul legal ºi la
tradiþia istoricã a fiecãrei þãri. Acest lucru nu este uºor de fãcut, în aºa fel încât sã nu ameninþe ºi sã nu
alieneze grupul cãruia urmeazã a-i fi impuse. De asemenea, nu este uºor de creat un cod care sã
rãspundã, mai degrabã, nevoilor pe termen lung decât preocupãrilor prezente, temporare. În primul rând,
în mãsura în care codurile implicã un plus de ghidare normativã, supraveghere ºi chiar control formal al
conduitei ºi performanþei aleºilor, dincolo de sistemul electoral ºi legea administrativã, civilã ºi penalã,
codurile pot întâmpina o rezistenþã considerabilã din partea celor cãrora le sunt impuse.
În cazul nostru, oficialii aleºi au douã tipuri de motive pentru a rezista la un control normativ strict:
- Primul este relaþia de responsabilitate electoralã: oficialii aleºi pot sã susþinã cã sunt responsabili
într-un mod mult mai profund decât oficialii numiþi faþã de cei care i-au votat, aceºtia putând sã îi
elimine pe aleºi din viaþa publicã dacã ei considerã cã aceºtia au un comportament inacceptabil;
- Al doilea motiv este natura competitivã ºi lupta pentru ocuparea unei poziþii publice prin alegere.
În acest caz, sancþiunile prevãzute de cod pot fi utilizate ca instrument în lupta electoralã ºi, la limitã,
pot fi utilizate în scopul persecuþiei politice (aceasta este ºi fundamentarea raþionalã a sistemelor de
imunitate a oficialilor publici).
Nu trebuie sã mergem prea departe pentru a identifica limitãrile acestor argumente:
- Responsabilitatea electoralã este un mecanism de control foarte uzat ºi brut al comportamentului
aleºilor, iar la nivel local poate fi cu totul inutil;
- Utilizarea imunitãþii ºi apelul la meritele auto-reglementãrii (înlocuitor pentru verificãrile exterioare)
sunt expuse riscului manipulãrii; acesta apare prin crearea unor alianþe neortodoxe ºi prin blocarea
formãrii unor coaliþii bazate pe interes reciproc - în special în aceastã epocã a marilor coaliþii ºi a
partidelor de tip cartel.
De asemenea, trebuie menþionat cã este uºor de construit un cod de conduitã, însã partea cea mai grea
este aceea de a-l "þine în viaþã" . Crearea unui cod, deºi o sarcinã dificilã ºi importantã în sine, este numai
începutul unui proces mai larg de creare a standardelor etice ale unei organizaþii. Un cod nu poate
funcþiona singur. Deseori acest lucru nu este înþeles ºi un cod bine construit devine inutil, având un impact
limitat, din cauza a trei erori principale:
- nu se asigurã informarea cu privire la existenþa codului ºi a prevederilor acestuia cãtre grupul pentru
care a fost creat;
- membrii grupului nu sunt instruiþi asupra semnificaþiei prevederilor codului ºi cu privire la modul în care
ar trebui sã rãspundã acestui set de standarde;
- limbajul ºi obiectul codului nu sunt adaptate pentru a se conforma schimbãrilor din organizaþie ºi din
mediul ei.
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III. Codul de Conduitã în spaþiul internaþional de la teorie la practicã
Aºa cum am vãzut, este dificil de creat un model de cod de conduitã pentru reprezentanþii aleºi care sã fie
valabil în orice context ºi în orice sistem administrativ. Practica aratã cã, în funcþie de cultura ºi tradiþia
administrativã, fiecare þarã a adoptat standarde etice pentru acest grup în forme dintre cele mai variate.
Cu toate acestea, organizaþiile internaþionale încearcã sã integreze diversele variante de valori etice în
coduri de conduitã care sã poatã fi adaptate în orice sistem administrativ.
În Europa, gradul de încredere al cetãþenilor în instituþiile administraþiei publice (inclusiv la nivel local) a
scãzut, chiar dacã acest fenomen diferã de la o þarã la alta în funcþie de particularitãþile locale. Cetãþenii
sunt din ce în ce mai nemulþumiþi de "managementul opac" al autoritãþilor publice, de clasa politicã, iar
mass-media evidenþiazã numeroase exemple de "practici rele" ale aleºilor locali.
Principalele organizaþii internaþionale cu preocupãri în promovarea valorilor etice în administraþia publicã
sunt:
- Organizaþia pentru Dezvoltare ºi Cooperare Economicã (OECD) este implicatã în reducerea
corupþiei în cadrul tranzacþiilor internaþionale ºi în menþinerea integritãþii sistemului financiar;
- Institutul pentru Democraþie ºi Asistenþã Electoralã (IDEA) are în componenþã opt state membre ale
Consiliului Europei, cu preocupãri legate de cercetarea ºi asistenþa în domeniul alegerilor ºi al
finanþãrii partidelor politice;
- Transparency International (TI) este o organizaþie cu preocupãri în cercetare ºi asistenþã în domeniul
transparenþei decizionale în administraþia publicã, conduita demnitarilor ºi funcþionarilor publici,
percepþia privind fenomenul corupþiei pe glob;
- Asociaþia Oficialilor Aleºi din Europa Centralã ºi de Est (ACEEEO) promoveazã transparenþa
decizionalã ca un instrument de luptã împotriva corupþiei;
- Consiliul Europei prin Congresul Puterilor Locale ºi Regionale din Europa ºi prin Grupul Statelor
Împotriva Corupþiei (GRECO).
În 1975 a fost abordatã pentru prima datã în mod instituþional chestiunea practicilor corupte în tranzacþiile
comerciale internaþionale, prin adoptarea Rezoluþiei 3514 a Adunãrii Generale a Naþiunilor Unite. Este de
remarcat ºi Programul de Acþiune Împotriva Corupþiei realizat în 1995 de cãtre Grupul multidisciplinar de
studiu al corupþiei ºi supus aprobãrii Comitetului Miniºtrilor Consiliului Europei în 1996. Acest program
cuprinde aspecte de drept civil, penal, administrativ ºi constituþional, dar ºi referiri la subiecte ca: finanþarea
partidelor politice, activitatea de lobby, mass-media ºi rolul ei în lupta împotriva corupþiei, activitãþile de
cercetare, instruire ºi schimb de experienþã în aceastã direcþie.
Problema conduitei oficialilor publici, a conflictului de interese ºi a incompatibilitãþii funcþiilor publice cu alte
funcþii este abordatã în legislaþia diverselor state în funcþie de trei modele de reglementare:
- Modelul britanic (Australia, Canada, Germania, Irlanda, Marea Britanie, Noua Zeelandã,
Portugalia) pune accent pe eventualele relaþii financiare ºi economice care ar putea afecta
independenþa ºi imparþialitatea demnitarilor ºi a funcþionarilor publici. Conceptul-cheie este acela de
transparenþã;
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- Modelul francez (Franþa, România, Cehia, Italia, Polonia, Slovacia, Spania, Ungaria ºi unele state din
America Latinã) relevã un grad mai mic de încredere în ocupanþii funcþiilor de demnitate publicã decât
modelul britanic. Principala preocupare este de a lupta împotriva corupþiei decât de a promova
transparenþa. Se urmãreºte, în principal, dacã cei ce deþin funcþii publice acumuleazã pe durata
mandatului averi peste limitele normalului;
- Modelul nordic (Danemarca, Finlanda, Norvegia, Olanda, Suedia) este cel mai flexibil dintre cele
trei. El prevede cã înregistrarea sau declararea intereselor financiare, economice sau de altã naturã
este voluntarã. Nu existã sancþiuni specifice în aceste cazuri, ceea ce denotã o mai mare încredere a
cetãþeanului în persoanele care îl reprezintã în sistemul administraþiei publice.

Norme de conduitã în statele Europei Occidentale9
Din ceea ce am afirmat pânã acum, am putea ajunge la concluzia cã, în general, codurile de conduitã au
acelaºi obiectiv general ºi aproximativ acelaºi conþinut. De fapt, suntem foarte departe de adevãr. Un cod
poate reprezenta o declaraþie a statutului grupului la care se face referire; poate fi o declaraþie foarte
generalã a climatului etic în care ar trebui sã funcþioneze o instituþie publicã; poate fi un ghid care sã
stabileascã un comportament etic care sã se aplice tuturor oficialilor publici sau unui grup mai restrâns
dintre aceºtia; sau poate conþine o declaraþie generalã referitor la ceea ce poate aºtepta publicul în relaþia
cu oficialii publici. Nici una dintre aceste variante nu este incompatibilã cu celelalte, însã ceea ce include
un anumit cod este de regulã, o combinaþie între aspectele impuse de condiþiile generale de introducere a
unui cod (necesitatea unor reguli etice pentru oficiali legate de corectitudine, transparenþã, responsabilitate) ºi ceea ce este prioritar pe agenda politicã. Este esenþial de menþionat cã o variabilã foarte
importantã care afecteazã aplicarea normelor de conduitã, structura lor ºi nivelul lor de obligativitate este
cultura politicã ºi administrativã a þãrii în cauzã.
Aceste diferenþe vor fi identificate într-o scurtã analizã a trei modele de coduri de conduitã pentru aleºii
locali/oficialii publici: modelul englez, modelul francez ºi modelul german. Ele au drept numitor comun
impunerea existenþei normelor etice pentru oficialii aleºi, însã, într-o mãsurã ce variazã considerabil.
În Marea Britanie10…
...Codul de Conduitã a fost introdus de cãtre Guvern ca rãspuns la constatãrile Comitetului Nolan, care a
cercetat motivele pentru care publicul pierduse încrederea în guvernarea localã. Pentru a creºte încrederea
publicului în instituþiile ce guverneazã la nivel local, s-a stabilit cã o conduitã deficitarã a membrilor
instituþiilor locale nu trebuie sã fie abordatã ºi sancþionatã de consiliile locale în mod individual, aºa cum
se întâmpla înainte, ci de o nouã instituþie având responsabilitãþi în investigarea acuzaþiilor de conduitã
necorespunzãtoare. Acest corp urma sã încurajeze aplicarea unor standarde mai înalte pentru guvernarea
localã.
Comisia pentru Standarde a Marii Britanii a fost înfiinþatã prin Actul Guvernãrii Locale 2000 (numit în
continuare "Actul"), având dublã responsabilitate, de a oferi asistenþã membrilor guvernãrii locale referitor
la Codul de Conduitã ºi de a investiga acuzaþiile de încãlcare a Codului, numite în general "conduitã
necorespunzãtoare". În continuare, sunt descrise prevederile Codului ºi explicaþiile oferite de Comisia
pentru Standarde referitor la acesta.
Hine, David, Codes of conduct for public officials in Europe - common label, divergent purposes, lucrare prezentatã la
Conferinþa Internaþionalã “Guvernarea ºi Etica Politicã", Centrul pentru Guvernare Canadianã ºi Cetãþenie (Centre for Canadian
Governance and Citizenship), Universitatea din Montreal, 14-15 mai 2004, pp. 10-15
10 Preluare ºi traducere din Model initiatives package on public ethics at the local level, Council of Europe, Steering Committee
on Local and Regional Democracy, 2004, pp. 156-163
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Codul de Conduitã a fost publicat de cãtre Biroul Viceprim-Ministrului la 5 noiembrie 2001. De la aceastã
datã, "autoritãþile relevante" menþionate în Act au avut la dispoziþie ºase luni în cursul cãrora trebuia
adoptat Codul. Prevederile obligatorii ale modelului de Cod se aplicau tuturor autoritãþilor începând cu
5 mai 2002.
Codul de Conduitã se aplicã membrilor tuturor "autoritãþilor relevante" menþionate în Act. Acestea includ
membrii autoritãþilor alese ale comunitãþilor mari, cum sunt Consiliile Metropolitane ºi Districtuale, cât ºi
consilii ale comunitãþilor mai mici, cum sunt Consiliile Orãºeneºti. Membrilor li se cere sã semneze o
declaraþie prin care se angajeazã sã respecte Codul cu stricteþe din momentul în care îºi încep mandatul.
Codul solicitã membrilor sã furnizeze detalii despre interesele proprii, definite în Cod, cãtre Ofiþerul de
Monitorizare din instituþia în cauzã în 28 de zile de la preluarea mandatului.
Partea I a Codului stabileºte Prevederi Generale sau cerinþe pentru aleºii locali precum:
- Alesul local trebuie sã respecte Codul de fiecare datã când ia decizii în numele autoritãþii, în numele
funcþiei în care a fost ales sau numit ori când acþioneazã ca reprezentant al autoritãþii;
- Alesul local trebuie sã promoveze egalitatea, prin eliminarea discriminãrilor ilegale împotriva oricãrei
persoane;
- Alesul local trebuie sã îi trateze pe ceilalþi cu respect;
- Alesul local nu trebuie sã întreprindã activitãþi care compromit sau pot sã compromitã imparþialitatea
celor care lucreazã pentru sau în numele autoritãþii. Adicã, un ales local nu trebuie sã îºi propunã sã
compromitã alþi oficiali în cursul exercitãrii funcþiei sale;
- Alesul local nu trebuie sã dezvãluie informaþii care i-au fost încredinþate de cineva sau informaþii pe
care le deþine ºi pe care le considerã a fi de naturã confidenþialã, fãrã consimþãmântul persoanei
autorizate pentru a o oferi sau fãrã ca legea sã i-o permitã;
- În virtutea funcþiei sale sau în orice altã circumstanþã, alesul local nu trebuie sã se comporte într-un
mod care poate fi considerat, în mod obiectiv, cã poate aduce dezonoare funcþiei sale sau autoritãþii;
- În virtutea funcþiei sale sau în orice altã circumstanþã, alesul local nu trebuie sã îºi foloseascã
necorespunzãtor poziþia de membru, pentru a oferi avantaje sau a cauza dezavantaje pentru el sau
orice altã persoanã;
- Alesul local nu trebuie sã foloseascã resursele instituþiei în scopuri politice.
Proiectul Codului înaintat spre consultare includea prevederea conform cãreia un membru nu ar trebui sã
discrimineze alte persoane pe motive de rasã, apartenenþã de gen, orientare sexualã ºi religie. În Codul
publicat, aceastã prevedere a fost simplificatã ºi înlocuitã de prevederea generalã care stipuleazã cã
membrii trebuie sã promoveze egalitatea ºi sã nu discrimineze alte persoane, discriminarea cauzatã de un
numãr de motive fiind implicitã.
O altã prevedere a Codului se referã la datoria oficialilor de a trimite sesizãri scrise cãtre Comisia pentru
Standarde, în cazul în care aflã despre existenþa unei conduite a unui alt oficial care nu respectã
prevederile Codului. Aceastã prevedere a fost introdusã pentru a aborda corupþia în guvernarea localã,
prin complicitate activã sau pasivã, cum ar fi cazul în care "se trece cu vederea" conduita nepotrivitã a unui
coleg. De asemenea, ofiþerii de monitorizare ºi reprezentanþii publicului pot sã trimitã sesizãri scrise
Comisiei pentru Standarde. Totuºi, oficialii au obligaþia sã facã acest lucru dacã ei considerã în mod
obiectiv cã a fost încãlcat Codul.
Partea a II-a a Codului stabileºte pentru oficialii locali reguli legate de declaraþiile de interese care trebuie
fãcute atunci când se dezbate ºi se voteazã chestiuni în consiliu. Aleºii locali sunt obligaþi sã declare dacã
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au interese "personale" sau "prejudicioase" referitor la chestiunile asupra cãrora se decide. Aceste
declaraþii trebuie sã fie fãcute la începutul întâlnirii sau în cursul ei, dacã un interes este identificat pe
parcurs.
"Interesul personal" definit de Cod existã atunci când decizia îl poate afecta pe alesul local, rudele ori
prietenii sãi sau o firmã din care acesta poate primi beneficii. Dacã membrii au un interes personal, trebuie
sã îl declare ºi sã menþioneze natura lui la începutul întâlnirii sau atunci când îl identificã, pe parcursul
acesteia. Dacã are un interes personal declarat, alesul poate sã rãmânã în salã ºi poate vota. Codul oferã
o definiþie a termenului "rudã", însã nu ºi a termenului "prieten".
"Interesul prejudicios" trebuie declarat, mai ales dacã alesul local considerã cã o persoanã care deþine
informaþii relevante este de pãrere cã astfel viziunea alesului ar putea fi prejudiciatã, în special în ceea ce
priveºte interesul public. Un consilier care are un "interes prejudicios" trebuie sã se retragã din sala în care
se þin ºedinþele atunci când interesul sãu poate fi relevant, în afara cazului în care consilierul obþine o
dispensã din partea Comisiei pentru Standarde pentru a rãmâne în ºedinþã ºi a vota. Consilierul nu trebuie
sã acþioneze astfel încât sã influenþeze o decizie despre o anume chestiune spre folosul propriu.
Partea a III-a a Codului stabileºte cerinþe specifice legate de înregistrarea intereselor financiare sau de altã
naturã ale unui ales local. Codul cere ca alesul sã ofere o declaraþie scrisã asupra intereselor sale
financiare sau de altã naturã, aºa cum o prevede Codul, cãtre Ofiþerul de Monitorizare al autoritãþii
publice în 28 de zile de la începerea aplicãrii Codului sau în 28 de zile de la alegerea sa. Interesele sale
sunt înscrise în Registrul de Interese de cãtre Ofiþerul de Monitorizare, registru care este disponibil
publicului spre monitorizare.
Codul cere declararea intereselor financiare sau de altã naturã ale alesului local, incluzând:
- locul de muncã sau afacerea pe care o conduce;
- numele firmei la care este partener sau director;
- numele persoanelor care au contribuit la cheltuielile sale electorale;
- detalii despre orice contracte privind bunuri, servicii ºi lucrãri între autoritate ºi alesul local sau firma
la care este director sau partener;
- apartenenþa sau ocuparea unei poziþii de control sau de management în:
- organizaþii în care a fost numit de autoritate ca reprezentant;
- instituþii publice sau instituþii care exercitã funcþii de naturã publicã;
- companii, societãþi industriale, organizaþii caritabile sau orientate cãtre activitãþi caritabile;
- organizaþii al cãror scop principal include influenþarea opiniei publice sau a politicilor, cum sunt
partidele politice ºi grupurile de lobby;
- sindicate sau asociaþii profesionale.
Codul cere, de asemenea, ca în 28 de zile de la primirea oricãrui cadou care depãºeºte suma de 25 de
lire sterline, alesul local sã ofere o declaraþie scrisã Ofiþerului de Monitorizare care sã anunþe existenþa ºi
natura cadoului. Cadourile primite se înregistreazã ºi sunt disponibile consultãrii din partea publicului.
Aceastã prevedere a fost introdusã pentru a putea aborda cazurile în care aleºii locali primesc cadouri din
partea firmelor locale ºi întreprinzãtorilor despre care se considerã cã pot influenþa votul unui membru, în
special privind planificarea localã ºi deciziile de acordare a contractelor.
Observaþii
Din experienþa în reglementarea Codului de Conduitã începând cu 2001, Comisia pentru Standarde a
subliniat urmatoarele:
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g Consultare

ºi proprietate
Deºi introducerea Codului de Conduitã a fost precedatã de un proces de consultare detaliat ºi îndelungat
realizat de Guvern, a continuat sã existe o rezistenþã considerabilã din partea unui numãr de consilieri în
ceea ce priveºte introducerea Codului. Aspectele ridicate împotriva Codului au inclus urmãtoarele
consideraþii:
- introducerea unui cod contestã integritatea aleºilor locali;
- cerinþele Codului sunt prea severe;
- cerinþele pentru înregistrarea intereselor financiare sau de altã naturã ale aleºilor încalcã spaþiul
privat al aleºilor;
- aleºii care raporteazã încãlcarea Codului de cãtre colegi din grupul lor politic riscã sã fie marginalizaþi în cadrul acestuia;
- obiecþii referitoare la declararea intereselor legate de terenuri, mai ales în comunitãþi rurale mici;
- Codul ar trebui sã cearã, în mod specific, aleºilor locali care sunt francmasoni sã îºi declare calitatea
de membru;
- capacitatea de adaptare culturalã a prevederilor Codului.
Preverile unui Cod de Conduitã ar trebui sã fie specifice ºi conforme din punct de vedere cultural. În ultimii
doi ani, Comisia pentru Standarde a fãcut o serie de prezentãri delegaþiilor din Europa de Est despre acest
Cod, în timpul cãrora au fost subliniate chestiunile legate de adaptarea culturalã a prevederilor codului.
Spre exemplu, oferirea ºi primirea darurilor este un element cultural important care demonstreazã
ospitalitatea în Rusia ºi în comunitãþile din Europa de Est. În acest caz, obligaþia de a returna cadourile
poate fi nepotrivitã din punct de vedere cultural.
Claritatea prevederilor Codului
Este important ca un cod sã fie un instrument simplu ºi accesibil. Facilitarea implementãrii Codului de cãtre
Comisia pentru Standarde a implicat eforturi în explicarea ºi educarea aleºilor locali referitor la
semnificaþia prevederilor, cum ar fi distincþia dintre interesul personal ºi cel prejudicios ºi natura intereselor
care trebuie înregistrate.
g

g Mecanismul de revizuire a Codului
Este important ca, în afarã de un proces eficient de implementare a Codului, sã se acorde atenþie unui plan
eficient ºi cuprinzãtor de revizuire ºi de amendare a Codului.
g Evaluarea aplicãrii principiilor etice
Pentru a avea un impact optim, un Cod de Conduitã ar trebui sã fie un element al unui cadru mai larg de
guvernare eticã. Probleme legate de aplicarea eticii de cãtre o autoritate publicã ºi membrii ei ar trebui
încorporate în programe de evaluare a aplicãrii principiilor etice. Autoritatea publicã ar trebui sã realizeze
în mod regulat un Audit al Guvernãrii Etice asupra practicilor ºi procedurilor sale. Astfel, conduita eticã va
fi încorporatã ca parte intrinsecã a guvernãrii.

În Franþa…
…normele etice reflectã o lungã ºi puternicã tradiþie administrativã. Autoritãþile franceze nu s-au împotrivit
acþiunilor destinate prevenirii corupþiei politice, însã acest lucru s-a realizat, în primul rând, prin acte
legislative oficiale. Dimensiunea noii legislaþii apãrute dupã anii '80 nu are egal în celelalte þãri europene.
Din punct de vedere istoric, tradiþia francezã s-a bazat pe aºa numitele coduri deontologice care
reglementeazã variate domenii profesionale ºi zone specifice din spaþiul public. Acestea se bazeazã, însã,
pe prevederi legale, ceea ce le face foarte diferite de codurile de conduitã mai îndepãrtate de stricteþea
legalã dezvoltate recent în Europa. Codurile deontologice provin dintr-o tradiþie a managementului public
care se aflã la celãlalt capãt al spectrului faþã de modelul britanic.
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În sistemul francez, autoritãþile au creat o serie de codificãri sistematice ºi adaptate în mod regulat,
integrate în cadrul legal aferent diferitelor tipuri de activitate publicã ºi au introdus inclusiv în Codul Penal
prevederi legate de corupþia la nivelul oficialilor publici, care sunt mult mai precise ºi explicite decât orice
act din Marea Britanie. În mod particular, articolele 432-435 din Codul Penal stabilesc o serie de sancþiuni
specifice ºi precise pentru anumite acte de conduitã deficitarã, care se aplicã unui spectru larg de oficiali
(aleºi ºi numiþi), de la parlamentari ºi aleºi locali pânã la funcþionari publici, membri ai Poliþiei ºi ai sistemului
judiciar. În afarã de acestea, existã Statutul General al Funcþiei Publice ºi legi privind conduita oficialilor în
diverse arii de activitate (vãmi, muncã, locuinþe ºi construcþii, sãnãtate publicã, comerþ etc.), a cãror încãlcare determinã aplicarea de amenzi ºi chiar încarcerarea. În unele cazuri, aceste sancþiuni sunt aplicate în
mod direct, alteori prin trimitere la articole din Codul Penal.
Þinând cont de legislaþia existentã ºi de modul în care este detaliatã, este dificil de precizat ce ar mai fi
adãugat un Cod de Conduitã fãrã ca acesta sã devinã excesiv de lung. În plus, deºi au existat iniþiative
legate de introducerea unor coduri de conduitã pentru oficialii publici, nici una dintre instituþiile ºi
autoritãþile cu responsabilitãþi în domeniu nu au considerat cã un astfel de cod ar putea aduce ceva în plus.
Serviciul Central de Prevenire a Corupþiei (Service central de prévention de la corruption), Direcþia
Generalã de Informare Generalã (Direction générale des renseignements généraux), Direcþia Centralã a
Poliþiei Judiciarã (Direction centrale de la police judiciaire), Biroul Central pentru Marea Delincvenþã
Financiarã (Office central de répression de la grande délinquance financiâere), care reprezintã întreaga ºi
formidabila galaxie a agenþiilor centrale cu responsabilitãþi legate de strategia anticorupþie în Franþa, toate
s-au opus introducerii unui cod de conduitã flexibil. Acestea au susþinut cã un Cod ar produce confuzii în
sistemul de management etic, ceea ce ar putea afecta negativ aplicarea legislaþiei în vigoare.
Caracteristicile sistemului francez sunt: caracterul cuprinzãtor, formalitate, apelul la stricteþea sistemului
legal, sancþiunea ºi calitatea pe termen lung. Este un sistem în care lipsa de încredere în oficiali, atât aleºi
cât ºi numiþi, a fost instituþionalizatã gradual de-a lungul a aproape douã secole, ºi în care corpul de legi
publice (ºi penale) au fost principalul instrument de verificare strictã a eticii.
Trebuie menþionat cã aceastã structurã foarte strictã a prevederilor legate de conduitã a fost cauzatã ºi de
repetate scandaluri de corupþie la nivel central ºi local. Deseori, în spaþiul local, la instaurarea unei noi
administraþii, cercetarea documentelor predecesorilor a fost urmatã de denunþuri entuziaste faþã de
opoziþia politicã legate de corupþie, în principal, în acordarea de contracte ºi în organizarea de licitaþii.
În Germania...
...experienþa legatã de Coduri de Conduitã în spaþiul public se referã, în special, la funcþionarii publici. Deºi
acesta nu este subiectul studiului în cauzã, considerãm cã experienþa germanã este extrem de relevantã ca
mod de abordare a problemelor etice ºi ca mod de implementare a normelor referitoare la conduita celor
care exercitã funcþii publice.
Modelul german se bazeazã pe conceptul de management al riscului. În 1998, Germania a adoptat un
Cod de Conduitã pentru funcþionari ºi alþi oficiali publici. Codul a fost prezentat ca un mecanism care
"îi va determina pe angajaþi sã identifice situaþiile periculoase, prin care pot fi atraºi, în mod neintenþionat,
în activitãþi corupte... îi va motiva pe angajaþi sã îºi facã datoria ºi sã se supunã legii... va creºte nivelul de
conºtientizare asupra corupþiei". El conþine nouã precepte foarte simplu formulate, adresate în mod
individual celor care ocupã funcþii publice, fiecare dintre ele fiind detaliat în trei sau patru paragrafe, care
explicã modul ideal de comportament în situaþii specifice. O a doua parte a Codului, destinatã directorilor
de agenþii, detaliazã situaþiile de risc ºi exemplele de bunã practicã. (continuare pe pagina 18)
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Extrase din Codul Penal Francez
Codul Penal francez abordeazã problema actelor corupte ale "persoanelor investite cu autoritate publicã" ale "persoanelor
investite cu un mandat electoral ", stabilind o serie de fapte de conduitã deficitarã ºi o serie de sancþiuni pentru acestea.
În continuare sunt menþionate câteva extrase din articolul 432 din Codul Penal Francez, care face referire expresã la
infracþiunile ce pot fi comise, inclusiv de aleºii locali.
Articolul 432
Alin. 1: Luarea unor mãsuri cu scopul de a împiedica aplicarea legii este pedepsitã cu închisoarea ºi cu o amendã de 75.000
de Euro.
Alin. 2: Infracþiunea prevãzutã la alineatul 1 este pedepsitã cu zece ani de închisoare ºi o amendã de 150.000 de Euro în
cazul în care provoacã efecte.
Alin. 3: Continuarea exercitãrii funcþiei de cãtre un oficial, dupã ce acesta a fost informat în mod oficial despre decizia sau
circumstanþele care au pus capãt mandatului sãu, este pedepsitã cu doi ani de închisoare ºi amendã de 30.000 de Euro.
Alin. 4: Ordonarea sau îndeplinirea, în exercitarea funcþiei, a unui act care atenteazã la libertatea individualã este pedepsitã
cu ºapte ani de închisoare ºi 100.000 de Euro amendã. Dacã fapta implicã detenþia sau reþinerea pe o duratã mai mare de
ºapte zile, pedeapsa este prelungitã la 30 de ani de închisoare ºi 450.000 de Euro amendã.
Alin. 5: Luarea la cunostinþã, în cursul exercitãrii funcþiei, a unui act de privare de libertate ilegal ºi abþinerea voluntarã de a
pune capãt, dacã oficialul are competenþa de a o face, sau de a provoca intervenþia unei autoritãþi competente este pedepsitã
cu 3 ani de închisoare ºi 45 000 de Euro amendã.
Alin. 8: Intrarea sau încercarea de a intra în locuinþa unei alte persoane, împotriva voinþei acesteia, în afara cazurilor
prevãzute de lege, este pedepsitã cu doi ani de închisoare ºi amendã de 30.000 de Euro.
Alin. 10: Cererea sau ordonarea perceperii ca impozite, taxe publice sau contribuþii, a unei sume despre care oficialul ºtie cã
nu este permisã, sau adãugarea acesteia la sumele legale este pedepsitã prin cinci ani de închisoare ºi 75.000 de Euro
amendã.
Cu aceeaºi sancþiune se pedepseºte acordarea sub orice formã ºi pentru orice motiv a unei exonerãri de la plata unei
obligaþii, contribuþii, impozit sau taxã publicã implicând încãlcarea textelor legale.
Tentativa de înfãptuire a delictelor prevãzute în prezentul alineat este pedepsitã prin aceleaºi sancþiuni.
Alin. 11: Se pedepseºte cu 10 ani de închisoare ºi 150.000 de Euro amendã, solicitarea sau agrearea fãrã drept, în orice
moment, direct sau indirect, a ofertelor, promisiunilor, darurilor sau avantajelor, oricare ar fi ele:
(1) pentru îndeplinirea sau abþinerea de a îndeplini o faptã care þine de funcþia sau de mandatul sãu;
(2) pentru a abuza de influenþa sa realã sau presupusã ca sã faciliteze obþinerea de la o autoritate sau de la o instituþie
a administraþiei publice distincþii, locuri de muncã, bunuri sau orice altã decizie favorabilã.
Alin. 12: Deþinerea unui interes oarecare într-o întreprindere sau într-o procedurã pentru care oficialul este însãrcinat sã asigure
supravegherea, administrarea, lichidarea sau plata este pedepsitã cu cinci ani de închisoare ºi 75.000 de Euro amendã.
Alin. 14: Se pedepseºte cu doi ani de închisoare ºi 30.000 de Euro amendã oferirea sau încercarea de a oferi altei persoane
un avantaj nejustificat printr-un act contrar dispoziþiilor legislative sau reglementãrilor având ca obiect garantarea libertãþii de
acces ºi a egalitãþii candidaþilor pe piaþa publicã.
Alin.15: Distrugerea, deturnarea sau sustragerea unui act, unui titlu, unor fonduri publice sau private sau a oricãrui obiect care
i-a fost încredinþat în virtutea funcþiei sale se pedepseºte cu 10 ani de închisoare ºi 150.000 de Euro amendã.
Alin. 17: În cazurile prevãzute de prezentul capitol pot fi aplicate, în mod complementar, urmãtoarele sancþiuni:
(1) interzicerea exercitãrii drepturilor civile, civice sau familiale;
(2) interzicerea exercitãrii unei funcþii publice sau a activitãþii profesionale sau sociale în timpul exercitãrii cãreia a fost
comisã infracþiunea;
(3) confiscarea sumelor ºi obiectelor primite ilegal de autorul infracþiunii, cu excepþia obiectelor care pot fi restituite
proprietarilor de drept.
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Contextul în care a fost adoptat acest Cod este acela al unui stat federal care s-a bazat pe managementul
etic propus atât de ierarhia tradiþionalã a legilor constituþionale, penale ºi administrative, cât ºi de regulile
disciplinare federale aferente funcþiilor publice. Controlul etic s-a desfãºurat, însã, în principal prin
intermediul Codului Penal, unde corupþia are o definiþie destul de largã, ce oferã posibilitatea intervenþiei
legii în cele mai diverse situaþii. Totuºi, începând cu 1990, abordarea germanã asupra managementului
etic a fost afectatã de o serie de factori, printre care influenþa noului management public ºi a modului în
care acesta putea accentua incidenþa corupþiei politice. În plus, ca ºi alte þãri europene, Germania a intrat
sub incidenþa unor iniþiative internaþionale: convenþia anti-mitã a OECD ºi iniþiativa GRECO (Grupul Statelor
Împotriva Corupþiei) a Consiliului Europei. Toate acestea, cât ºi o creºtere semnificativã a cazurilor de
corupþie anchetate de Poliþie ºi procurori, au determinat o mai mare preocupare faþã de problemele legate
de corupþie.
Ceea ce este uimitor la acest cod este, în primul rând, separarea sa de cadrul legal. Nici nu se pune
problema ca, în contextul german, acest Cod sã fie parte a contractului de muncã sau a reglementãrilor
disciplinare formale. În acest sens, în ciuda formalismului ºi a abordãrii tradiþionale a managementului etic
în Germania, acest Cod este de fapt mai aproape de un mecanism de disciplinã internã. Codul este extrem
de practic: din toate încercãrile de definire a corupþiei ºi de abordare a acesteia prin legi administrative ºi
penale ºi prin coduri de conduitã, Codul german este prin excelenþã un instrument care defineºte cu
claritate modul în care oficialii publici pot identifica situaþiile de risc ºi pot evita sã fie implicaþi în acestea.
Codul a fost monitorizat la intervale regulate de la apariþia sa. Existã puncte de contact pentru diseminarea
Codului, existã un proces de raportare asupra implementãrii lui, iar guvernul federal a desfãºurat deja trei
exerciþii de evaluare dupã anul 1998.
Experienþa Consiliului Europei
Instituþia care a centralizat experienþa þãrilor europene în materie de conduitã a aleºilor locali este Consiliul
Europei. Organizaþie politicã creatã în 1949, Consiliul Europei acþioneazã pe întregul continent în sensul
promovãrii democraþiei ºi drepturilor omului. De asemenea, elaboreazã în cele 46 de state membre
rãspunsuri comune la provocãrile sociale, culturale ºi juridice. În 1957 Consiliul Europei a organizat
Conferinþa Permanentã a Puterilor Locale ºi Regionale din Europa, ca un prim pas în favoarea reprezentãrii
puterilor locale. În 1994 a fost înfiinþat Congresul Puterilor Locale ºi regionale din Europa (CPLRE), organ
consultativ ce reprezintã colectivitãþile locale ºi regionale; are 286 membri aleºi de puterile locale ºi
regionale, dintre care zece sunt aleºi locali din România (România a devenit membrã a Consiliul Europei
în 1993). Congresul Puterilor Locale ºi Regionale din Europa (CPLRE) a luat în calcul dezvoltarea de
ghiduri etice pentru contrabalansarea riscului de utilizare arbitrarã a puterii de cãtre aleºii locali ºi regionali
din þãrile Europei.
Principalele documente adoptate de Consiliul Europei pentru promovarea valorilor etice în administraþia
publicã sunt:
- Carta Europeanã a Autonomiei Locale (1985);
- Programul de Acþiune împotriva corupþiei (1995);
- Recomandarea 60/1999 a Congresului - Codul European de Conduitã privind integritatea politicã a
reprezentanþilor aleºi locali ºi regionali;
- Recomandarea 86/2000 a Congresului - Transparenþa financiarã a partidelor politice ºi funcþionarea
lor democraticã la nivel local ºi regional;
- Recomandarea 1516/2001 a Adunãrii Parlamentare - Finanþarea partidelor politice;
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- Recomandarea 4/2003 a Comitetului Miniºtrilor pentru statele membre ale Consiliului Europei Reguli comune împotriva corupþiei în finanþarea partidelor politice ºi a campaniilor electorale;
- Documentul CDR-INF 008/2001 al comisiei Consiliului Europei - Ghid pentru raportarea finanþãrii
partidelor politice;
- Manual de bune practici de eticã publicã la nivel local - Consiliul Europei.
Carta Europeanã a Autonomiei Locale din 1985 subliniazã faptul cã o veritabilã autonomie localã rãmâne
esenþialã pentru democraþie. Ea serveºte ca model pentru reformele legislative ale noilor democraþii.
Convenþia cadru europeanã privind cooperarea transfrontalierã a colectivitãþilor ºi autoritãþilor teritoriale
(1980) ºi cele douã protocoale adiþionale recunosc puterilor locale ºi regionale dreptul de cooperare
dincolo de frontiere, în domeniile serviciilor publice ºi protecþiei mediului. România a adoptat Legea
nr. 188/1998 privind ratificarea Cartei Europene a Autonomiei Locale.
Principalele menþiuni ale Cartei vizeazã: (a) contribuþia vitalã a autonomiei locale la democraþie,
administrare eficientã, descentralizarea puterii; (b) rolul important al autoritãþilor locale în construcþia
Europei; (c) necesitatea pentru colectivitãþile locale de a avea un statut democratic ºi de a beneficia de o
largã autonomie.
La nivelul Uniunii Europene, Parlamentul European, prin Directoratul pentru cercetare a prezentat un prim
raport despre situaþia finanþãrii partidelor politice încã din 1991; acest material a reprezentat baza de
discuþie pentru elaborarea Statutului privind finanþarea partidelor politice europene.
Experienþa aratã cã setul de valori etice este constant - onestitate, responsabilitate, obiectivitate,
imparþialitate - dar interpretarea acestora ºi aplicarea lor este, de multe ori, inadecvatã în cazul aleºilor
locali. Chiar aleºii locali au simþit nevoia stabilirii unui set minim de valori, standarde etice, proceduri ºi
prevederi legislative pentru îmbunãtãþirea activitãþii ºi pentru creºterea credibilitãþii lor în relaþia cu cetãþenii.
Principalul rezultat al acestor preocupãri din partea aleºilor locali s-a materializat prin adoptarea în mod
voluntar la nivel local a unor coduri de conduitã.
Ca urmare, Consiliul Europei, prin Congresul Puterilor Locale ºi Regionale din Europa (CPLRE), a adoptat
recomandarea referitoare la "Codul European de Conduitã privind integritatea politicã a reprezentanþilor
aleºi locali ºi regionali" pentru membrii acestui organism (vezi anexa 1). Iniþiativa asupra acestui document
îi aparþine D-lui Viorel Coifan, care în legislaturile 1992-1996 ºi 1996-2000 a fost Preºedintele Consiliului
Judeþean Timiº, apoi deputat în Parlamentul României ºi, în acest moment, Directorul General al Institutului
Naþional de Administraþie. Viorel Coifan a redactat textul, acesta fiind adoptat în CPRLE în 1999.
Structura modelului propus de CPRLE cuprinde:
¾ Scop:
- definiþia termenului de ales local ºi/sau regional;
- definiþia funcþiilor;
- scopul Codului European de Conduitã.
¾ Principii generale:
- supremaþia legii ºi a interesului public;
- obiective ale exercitãrii mandatului;
- limitãri ale exercitãrii mandatului.
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¾

¾

¾
¾

¾
¾

Obligaþii specifice:
- obþinerea mandatului (reguli ale campaniei electorale, limitãri ºi declararea cheltuielilor
electorale);
- exercitarea mandatului (interzicerea clientelismului, interzicerea exercitãrii mandatului în
avantajul propriu, conflictul de interese, declararea intereselor, limitarea cumulului de funcþii,
exercitarea libertãþii de decizie, interzicerea corupþiei, respectarea disciplinei bugetare ºi
financiare);
- încheierea mandatului (interzicerea asigurãrii unor avantaje profesionale la pãrãsirea funcþiei
publice).
Modalitãþi de control:
- obþinerea mandatului (limitarea ºi declararea cheltuielilor electorale);
- exercitarea mandatului (declararea intereselor, respectarea controalelor interne ºi externe).
Relaþiile cu publicul:
- publicarea ºi motivarea deciziilor.
Relaþiile cu aparatul executiv:
- angajarea personalului;
- respectarea rolului aparatului executiv;
- exercitarea rolului aparatului executiv.
Relaþiile cu mass-media
Informare, difuzare ºi sensibilizare:
- respectarea Codului de cãtre aleºii locali;
- difuzarea Codului cãtre public, aparatul executiv ºi media.

La ora actualã, pe baza modelului de cod de conduitã pentru aleºii locali propus de Consiliul Europei,
toate statele Uniunii Europene, þãrile candidate ºi alte state membre ale Consiliului Europei fac demersuri
pentru implementarea prevederilor acestui Cod la nivel local.
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IV. Etica în administraþia publicã legislaþia anticorupþie în România
Prioritãþile majore ale României pentru procesul de pregãtire a aderãrii la Uniunea Europeanã sunt:
accelerarea reformei în administraþia publicã, reforma sistemului judiciar, lupta împotriva corupþiei, reforma
structuralã în sectorul energetic, reducerea arieratelor ºi întãrirea disciplinei financiare în economie,
îmbunãtãþirea mediului de afaceri, întãrirea capacitãþii administrative de implementare a acquis-ului
comunitar în domeniul agriculturii ºi protecþiei mediului, securizarea frontierelor ºi întãrirea capacitãþii
administrative de gestionare a fondurilor de pre-aderare ºi pregãtirea pentru accesarea fondurilor
structurale ºi de coeziune.
Politica de reformã a administraþiei publice se doreºte a fi în strânsã legãturã cu procesul de integrare a
României în structurile comunitare ºi are ca obiective de bazã: perfecþionarea cadrului normativ,
modernizarea structurilor instituþionale, schimbarea mentalitãþilor ºi a modelelor de comportament ºi
instituirea unei relaþii fireºti între administraþia publicã ºi societatea civilã.
Câteva subiecte "sensibile" ce privesc teoria ºi practica administraþiei publice sunt: politica ºi administraþia,
birocraþia ºi democraþia, eficienþa ºi responsabilitatea. Principalele blocaje existente - din pespectiva
administraþiei publice - provin din domeniul legislativ, informaþional ºi al mentalitãþilor.
Un aspect esenþial pentru buna funcþionare a administraþiei publice este descentralizarea, iar efectul sãu
este autonomia localã. În România, aceasta este consacratã ºi garantatã prin angajamente internaþionale,
la nivel constituþional ºi la nivel legal. Deºi principiul autonomiei locale se regãseºte ca un principiu de bazã
în legislaþia româneascã specificã, în practicã, acesta rãmâne, mai mult, la stadiu de deziderat, mai ales
din cauza incapacitãþii factorilor de decizie la nivel central de a gestiona un proces de descentralizare
corect, precum ºi a incapacitãþii de a creºte rolul autoritãþilor locale - în concordanþã cu rezoluþiile ºi
recomandãrilor Consiliului Europei asumate oficial ºi de România. O altã cauzã a existenþei unei
descentralizãri deficitare este incapacitatea autoritãþilor locale de a asigura participarea cetãþenilor la
luarea deciziilor ºi a neînþelegerii ºi definirii noþiunii de "practicã deficitarã" în contextul corupþiei
structurale.
Principalele Convenþii ºi organizaþii internaþionale care se referã la combarerea corupþiei ºi promovarea
unui comportament moral ºi legal în exercitarea mandatului în rândul aleºilor locali ºi la care România a
aderat sunt:
- Convenþia europeanã privind extrãdarea, ratificatã în decembrie 1998;
- Convenþia europeanã cu privire la asistenþa mutualã în probleme criminale, ratificatã în decembrie
1998;
- Grupul de State împotriva Corupþiei (GRECO), la care România a aderat în mai 1999;
- Iniþiativa Anticorupþie a Pactului pentru Stabilitate (SPAI), la care România a aderat în aprilie 2002;
- Convenþia civilã asupra corupþiei, ratificatã în aprilie 2002;
- Convenþia penalã asupra corupþiei, ratificatã în aprilie 2002;
- Convenþia europeanã asupra spãlãrii banilor, investigãrii ºi confiscãrii produselor infracþiunilor,
ratificatã în mai 2002;
- Convenþia Naþiunilor Unite împotriva criminalitãþii organizate transfrontaliere, ratificatã în decembrie
2002;
- Convenþia Naþiunilor Unite împotriva corupþiei, ratificatã în octombrie 2004.
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Facem în continuare menþiuni din legislaþia anticorupþie aferentã aleºilor locali.
Alegerile locale organizate în februarie 1992 reprezintã momentul de cotiturã pentru consolidarea
democraþiei locale în România; Legea nr. 68/1991 privind alegerile locale, dar mai ales Legea
nr. 69/1991 a administraþiei publice locale sunt acte normative cu impact major asupra implementãrii ºi
dezvoltãrii democraþiei locale în România.
În prezent este în vigoare Legea nr. 215/2001 a administraþiei publice locale, lege ce reglementeazã
regimul general al autonomiei locale, precum ºi organizarea ºi funcþionarea autoritãþilor administraþiei
publice locale. Principiile enunþate expres în lege sunt: principiul autonomiei locale, principiul
descentralizãrii serviciilor publice, principiul eligibilitãþii autoritãþilor administraþiei publice locale, principiul
legalitãþii ºi principiul consultãrii cetãþenilor în soluþionarea problemelor locale de interes deosebit. Legea
reglementeazã definirea statutului, atribuþiile ºi obligaþiile aleºilor locali - primari, viceprimari, consilieri
locali, consilieri judeþeni.
Primarul îndeplineºte o funcþie de autoritate publicã. El este ºeful administraþiei publice locale ºi al
aparatului propriu de specialitate al acesteia, pe care le conduce ºi le controleazã. Consiliul Local are
iniþiativa ºi hotãrãºte, în condiþiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepþia celor care sunt date
prin lege în competenþa altor autoritãþi publice, locale sau centrale. Consiliul Judeþean este autoritatea
administraþiei publice locale, constituitã la nivel judeþean, pentru coordonarea activitãþii consiliilor
comunale ºi orãºeneºti, în vederea realizãrii serviciilor publice de interes judeþean. Este de menþionat
prevederea preluatã din Legea nr. 69/1991: "Nu poate lua parte la deliberare ºi la adoptarea hotãrârilor
consilierul care, fie personal, fie prin soþ, soþie sau fini pânã la gradul al patrulea inclusiv, are un interes
patrimonial în problema supusã dezbaterilor consiliului local"11.
Pânã în 2000, principii precum "accesul la informaþie" ºi "participarea publicã" nu erau incluse în cadrul
legal în vigoare, iar procesul de luare a deciziilor se desfãºura în spatele uºilor închise ale instituþiilor
administraþiei locale ºi centrale, fãrã ca publicul sã aibã un cuvânt de spus referitor la modul în care erau
gestionate afacerile publice. "Lipsa transparenþei decizionale, alãturi de alte carenþe ale activitãþii de
reglementare, conduce la încrederea scãzutã a societãþii în forþa ºi importanþa actelor normative. Absenþa
consultãrilor face ca normele sã fie frecvent modificate sau înlocuite, lucru ce determinã o accentuatã
instabilitate legislativã ºi nu oferã siguranþa necesarã cadrului legal existent în România"12.
Ca urmare, au fost adoptate Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaþiile de interes public ºi
Legea nr. 52/2003 privind transparenþa decizionalã în administraþia publicã. Aceste douã norme sunt
forme clasice de prevenire a corupþiei în administraþia publicã. Mai mult, prin caracterul public al
iniþiativelor legislative ºi al hotãrârilor pe care le adoptã, aleºii locali sunt principalii furnizori de informaþii
publice relevante pentru cetãþeni la nivel local.
Implementarea Legii nr. 544/2001 instituie accesul la informaþie drept regulã, iar limitarea accesului, drept
excepþie; instituþiile publice sunt obligate sã comunice din oficiu anumite categorii de informaþii; se stabilesc
termene precise, modalitãþi ºi structuri responsabile pentru informarea publicã ºi se precizeazã limitele
accesului la informaþie, exceptând în mod legitim anumite categorii de informaþii. Se urmãreºte, astfel,
formarea unei culturi a transparenþei, eliminarea opacitãþii reziduale din instituþiile publice ºi instituirea unui
control asupra activitãþii instituþiilor publice ºi a modului de utilizare a banilor publici.
11
12

Legea nr. 215/2001 a administraþiei publice locale, Art. 47, alin. (1)
Transparency International România, Transparenþa decizionalã în administraþia publicã - Ghid pentru cetãþeni ºi administraþie, p. 5
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Legea nr. 52/2003 stabileºte regulile procedurale minime, aplicabile atât pentru asigurarea transparenþei
decizionale în cadrul administraþiei publice centrale ºi locale, alese sau numite, precum ºi a altor instituþii
publice care utilizeazã resurse financiare publice, cât ºi în raporturile stabilite între ele cu cetãþenii ºi
asociaþiile legal constituite ale acestora. Dacã prin Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaþiile
de interes public, cetãþeanul are acces la documentele ºi informaþiile existente într-o instituþie publicã, prin
legea transparenþei decizionale, acesta are acces la actele normative sau deciziile administraþiei încã din
faza de proiect a acestora, având chiar posibilitatea de a interveni în procesul decizional. Cetãþenii devin
astfel jucãtori ºi nu spectatori pe scena democraþiei, exprimându-ºi punctele de vedere cu privire la actele
normative ºi deciziile care se iau la nivel central ºi local (inclusiv proiectele de hotãrâri ale aleºilor locali).
Atingerea obiectivelor declarate ale Legii privind transparenþa decizionalã în administraþia publicã mãrirea gradului de responsabilitate a administraþiei publice faþã de cetãþeni, stimularea participãrii active
a cetãþenilor în procesul de luare a deciziilor ºi creºterea gradului de transparenþã la nivelul întregii
administraþii publice - este condiþionatã de asimilarea conceptului de transparenþã ºi de susþinerea
implementãrii legii ºi de cãtre consilierii locali, chiar dacã nu sunt prevãzute sancþiuni exprese pentru
neaplicarea legii pentru aleºii locali.
Chiar dacã necesitã o alocare suplimentarã de resurse (umane, financiare, de timp), beneficiile tipurilor de
acþiuni conforme ºi ale prevederilor legii româneºti, au fost verificate în practica þãrilor dezvoltate atât
pentru societatea civilã (luarea în cunostinþã a reglementãrilor propuse de factorii de decizie, exprimarea
punctelor de vedere cu privire la proiecte, adaptarea din timp a activitãþilor la cerinþele ce urmeazã a fi
legiferate local...), cât ºi pentru autoritãþile locale (câºtigarea încrederii cetãþenilor, sprijinirea implementãrii
actului normativ datoritã cunoaºterii prevederilor acesteia de cãtre beneficiari, informaþii suplimentare
gratuite…).
Trebuie menþionat însã cã, dincolo de existenþa legii, factorii de decizie la nivel local trebuie sã ºtie cã un
proces de participare publicã prost organizat poate favoriza nemeritat unele grupuri ºi poate conduce la
decizii greºite sau prost fundamentate. Mai mult, dacã rezultatele participãrii publice nu sunt luate în
considerare, sau dacã s-au creat speranþe prea mari, publicul va fi dezamãgit. Aºadar, existenþa legii
faciliteazã accesul publicului la luarea deciziilor, însã nu garanteazã cã acest proces va avea rezultate
benefice. Intrã în responsabilitãþile aleºilor locali modul în care legea este aplicatã ºi mãsura în care
deciziile pe care le iau rãspund necesitãþilor comunitãþii. Prin urmare, se poate spune cã, la nivel local,
conduita aleºilor este esenþialã pentru creºterea transparenþei procesului decizional.
În 2003, a fost adoptatã Legea nr. 161 privind unele mãsuri pentru asigurarea transparenþei în exercitarea
demnitãþilor publice, a funcþiilor publice ºi în mediul de afaceri, prevenirea ºi sancþionarea corupþiei. Legea
cere ca toþi demnitarii ºi funcþionarii publici sã depunã declaraþii de avere ºi declaraþii de interese la
începutul ºi finalul mandatului, precum ºi anual, în caz de achiziþii noi. Legea, însã, nu furnizeazã nici o
modalitate de control a acestor declaraþii, iar investigaþiile oficiale se declanºeazã numai pe baza unor
reclamaþii fãcute de o terþã persoanã.
Legea conþine prevederi privind conflictele de interese pentru toate categoriile de funcþionari ºi demnitari,
pe baza principiilor de imparþialitate, integritate, transparenþa deciziei ºi supremaþia interesului public.
Definiþia din lege a conflictului de interese a fost criticatã de Transparency International - Romania, pentru
faptul cã are un caracter limitativ, ºi anume cã nu cuprinde toate clasele de rudenie (de exemplu, rudele
de gradul al doilea), sau faptul cã asociaþii în afaceri nu sunt incluºi, precum ºi din punctul de vedere al
naturii beneficiilor care sunt numai de naturã materialã, aspecte care nu converg cu recomandarea
10/2000 a Consiliului Europei.
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Din nefericire "structura corupþiei este una descentralizatã ºi aceasta trebuie combãtutã prin politici
anticorupþie eficiente, mai ales la nivel local. Legea anticorupþie nr. 161/2003 continuã sã nu fie aplicatã,
iar prevederile ei sunt incomplete ºi uºor de eludat."14
În septembrie 2004 a fost adoptatã Legea nr. 393 privind Statutul aleºilor locali; în aceastã lege se
menþioneazã: "Aleºii locali, în calitate de reprezentanþi ai colectivitãþii locale, au îndatorirea de a participa,
pe durata mandatului, la exercitarea funcþiilor autoritãþilor administraþiei publice locale din care fac parte
sau pe care le reprezintã, cu bunã-credinþã ºi fidelitate faþã de þarã ºi de colectivitatea care i-a ales.
Consilierii locali ºi consilierii judeþeni sunt obligaþi sã respecte Constituþia ºi legile þãrii, precum ºi
regulamentul de funcþionare a consiliului, sã se supunã regulilor de curtoazie ºi disciplinã ºi sã nu
foloseascã în cuvântul lor sau în relaþiile cu cetãþenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase. Aleºii
locali sunt obligaþi sã menþioneze expres situaþiile în care interesele lor personale contravin intereselor
generale. În cazurile în care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliile locale pot permite
participarea la vot a consilierului. Aleºii locali sunt obligaþi la probitate ºi discreþie profesionalã. Aleºii locali
sunt obligaþi sã dea dovadã de cinste ºi corectitudine; este interzis alesului local sã cearã, pentru sine sau
pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje."15
Deºi, conform Programului Guvernului 2005-2008, în Capitolul 10 - Politici anticorupþie, aplicarea
strategiei de combatere a corupþiei se realizeazã printr-o abordare de tip integrat, normele în vigoare în
momentul actual indicã, mai degrabã, o lipsã de coerenþã a legislaþiei în acest domeniu. Se poate observa
cã, cel puþin în ceea ce îi priveºte pe aleºii locali, existã mai multe legi referitoare la o conduitã idealã, însã
nici un document care sã reuneascã aceste menþiuni ºi care sã confere coerenþã politicii referitoare la
integritatea în exercitarea mandatului. Mai mult, existã o serie de aspecte ale conduitei aleºilor care nu sunt
menþionate în nici o lege, cum ar fi comportamentul lor în cursul campaniei electorale. Deºi existã Legea
electoralã nr. 68/2004, ea nu face referire la aceste aspecte.

Centrul de Resurse Juridice, Programul pentru Integritate Publicã, Corupþia descentralizatã - Monitorizarea aplicãrii Legii
nr. 161/2003, Bucureºti, 2004, p. 16
15 Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleºilor locali, Art. 45-49
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V. Coduri de Conduitã în România
În ceea ce priveºte aleºii locali, nu existã adoptatã o lege care sã reglementeze în mod expres normele de
conduitã ale acestora, existând câteva referiri numai în Legea privind statutul aleºilor locali.
În România, au existat mai multe tipuri de abordare a conceptului de cod de conduitã pentru aleºii locali.
(1) În proiectul Legii privind Statutul aleºilor locali s-a propus iniþial introducerea unui capitol referitor la
conduita aleºilor locali, care includea sancþiuni ºi o procedurã cu privire la înfiinþarea unor colegii de
disciplinã care sã monitorizeze comportamentul etic al aleºilor ºi sã administreze sancþiunile prevãzute de
lege, fiind însã contestatã puternic de opoziþie ºi de societatea civilã; menþiunile înregistrate s-au referit
îndeosebi la existenþa unei asimetrii pronunþate între drepturile, obligaþiile ºi sancþiunile aplicabile
consilierilor locali ºi judeþeni ºi cele ce revin primarilor, dezavantajându-i pe cei din urmã. În final, în Legea
privind Statutul aleºilor locali s-au eliminat aceste proceduri, dar ºi o bunã parte din prevederile referitoare
la conduita aleºilor locali. Sancþiuni pentru aleºii locali care au abateri (ce nu sunt evidenþiate în mod clar
în lege) pot fi stabilite prin hotãrârea consiliului local/judeþean; revocarea din funcþie a primarului se poate
efectua în condiþiile legii, în urma rezultatului unui referendum local.
(2) În anul 2001, a fost depus la Camera Deputaþilor un proiect de lege realizat prin preluarea ºi
adaptarea textului "Codului European de Conduitã pentru integritatea politicã a aleºilor locali ºi regionali",
proiect ce stabilea norme de comportament, responsabilitãþi ºi drepturi ale primarilor, viceprimarilor,
consilierilor locali ºi consilierilor judeþeni; proiectul de lege nu a fost încã dezbãtut. În acest proiect de lege
nu au fost incluse sancþiuni, întrucât s-a considerat cã singura "instanþã" care poate penaliza alesul local în
cazul unei conduite necorespunzãtoare este alegãtorul, prin vot.
(3) În anul 2005, doi deputaþi au propus un proiect de lege privind adoptarea Codului de Conduitã ºi
integritate moralã ºi politicã ale aleºilor locali. În proiectul de lege este definit termenul "corupþie" ºi sunt
prezentate relaþiile aleºilor cu aparatul administrativ ºi cu mass-media. De asemenea, proiectul de lege
prevede sancþiuni inclusiv materiale pentru aleºii locali care încalcã prevederile Codului16.
(4) Al patrulea mod de abordare este acela al asumãrii voluntare a codului de conduitã de cãtre aleºii
locali, prin hotãrâri de consiliu local/judeþean; în spiritul Codului European de Conduitã, nu sunt prevãzute
sancþiuni explicite, dar nici o lege-cadru care sã statueze, pornind de la nivel central, acest cod.
Acest al treilea model a fost propus în cadrul unui proiect al unei organizaþii neguvernamentale, Fundaþia
Alianþa Civicã - Filiala Bucureºti, derulat în perioada 2000-2001, care viza informarea ºi popularizarea
Codului European de Conduitã în rândul administraþiilor locale din România.
Codul de Conduitã pentru Aleºii Locali în România a fost prezentat ca:
- un set de valori ºi comportamente etice, asumat (prin hotãrâre de Consiliu Local/Judeþean) prin
proprie voinþã de cãtre aleºii locali;
- un instrument care responsabilizeazã aleºii locali în exercitarea mandatului propriu;
- un angajament adoptat de cãtre aleºii locali în faþa comunitãþii;
- o metodã de reducere a incidenþei corupþiei ºi conflictelor de interese în administraþia localã.
16

Ghid anticorupþie pentru aleºii locali, România Liberã, 6 mai 2005
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În cadrul proiectului de informare, consilierii locali ºi judeþeni au fost încurajaþi sã îºi însuºeascã principiile
unui Cod de Conduitã dupã modelul propus de Recomandarea nr. 60/1999 a Congresului Puterilor
Locale ºi Regionale din Europa (CPLRE) a Consiliului Europei. S-a subliniat necesitatea informãrii cetãþenilor
despre normele de comportament pe care trebuie sã le afiºeze faþã de ei aleºii locali, iar dacã aceºtia din
urmã încalcã prevederile documentului, ei rãspund moral în faþa electoratului. Aceste coduri se înscriu în
campania naþionalã ºi europeanã anti-corupþie ºi îndeplinesc "o funcþie triplã:
g

g
g

informeazã consilierii locali ºi regionali (ºi pe candidaþi) asupra normelor de comportament pe care
trebuie sã le adopte în îndeplinirea de zi cu zi a sarcinilor lor (inclusiv în timpul campaniei
electorale);
informeazã publicul (comunitatea localã, alegãtorii, presa) asupra normelor de comportament pe
care aceºtia au dreptul sã le aºtepte de la reprezentanþii lor aleºi ºi de la candidaþii în alegeri;
ajutã la întãrirea încrederii publicului în reprezentanþii aleºi locali ºi regionali ºi astfel consolideazã
relaþia dintre public ºi organele de decizie la nivel local ºi regional."17

În ceea ce priveºte rezultatele proiectului, pe baza informaþiilor extrase din chestionarele primite în 2002
de la autoritãþile publice locale, s-au stabilit urmãtoarele: fuseserã adoptate, prin hotãrâri de consiliu
judeþean, principiile Codului European de Conduitã (hotãrâri exprese sau odatã cu adoptarea
regulamentelor de funcþionare) în 12 judeþe (începând cu Judeþul Timiº în 1999). ªi unele consilii locale de
municipii (10) adoptaserã principiile acestui Cod, iar Consiliul Director al Asociaþiei Comunelor din
România ºi-a luat în sarcinã, începând cu luna martie 2001, sã promoveze ºi sã disemineze reglementãrile
Codului European de Conduitã la nivelul consiliilor locale ale comunelor componente.

Proiectul "Codul de Conduitã pentru Aleºii Locali un instrument împotriva corupþiei"
Începând cu luna iulie 2004, Asociaþia ALMA-RO17 deruleazã proiectul "Codul de Conduitã pentru Aleºii
Locali - un Instrument Împotriva Corupþiei", cu sprijinul financiar al Ambasadei Statelor Unite ale Americii la
Bucureºti. Scopul proiectului a fost acela de a contribui la lupta împotriva corupþiei din sistemul administrativ
românesc prin activitãþi de informare ºi conºtientizare asupra Codului de Conduitã pentru Aleºii Locali.
Grupul-þintã este reprezentat de aleºii locali (consilieri locali, consilieri judeþeni, primari, viceprimari),
beneficiarii indirecþi fiind cetãþenii, reprezentanþii partidelor politice, ai sectorului de afaceri ºi ai presei.
Proiectul a promovat modelul de Cod de Conduitã creat ºi recomandat de Consiliul Europei ºi a avut ca
informaþie de plecare rezultatele proiectului desfãºurat de Fundaþia Alianþa Civicã - Filiala Bucureºti.
Proiectul a beneficiat de suportul Asociaþiei Municipiilor din România, în special în faza de cercetare.
Ideea de la care a pornit proiectul a fost aceea de a cerceta în ce mãsurã prevederile Codului European
pentru Integritatea Politicã a Aleºilor Locali ºi Regionali sunt cunoscute de cãtre aleºii locali din România.
Informaþia de bazã de la care s-a pornit a fost aceea publicatã de Fundaþia Alianþa Civicã, conform cãreia
într-o serie de consilii locale ºi judeþene din România au fost adoptate, în perioada 1999-2001, prevederile
Codului European de Conduitã, prin hotãrâri de consiliu sau prin includerea în Regulamentul de
Funcþionare al consiliilor.
Dupã adoptare nu a fost organizatã o activitate de monitorizare a aplicãrii prevederilor Codului, punct în
care contribuþia proiectului Asociaþiei ALMA-RO credem cã este esenþialã. Echipa de proiect ºi-a propus
Alianþa Civicã - Filiala Bucureºti, Codul European de conduitã privind integritatea politicã a reprezentanþilor aleºi locali ºi
regionali, Bucureºti, 2001, pp. 15-16
17
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sã observe în ce mãsurã prevederile Codului sunt cunoscute în aceste consilii, dacã acestea au produs
efecte în activitatea consiliilor sau a consilierilor, dacã aceºtia considerã cã sunt utile sau dacã ar putea fi
aduse îmbunãtãþiri astfel încât Codul sau prevederile sale sã devinã eficiente. Componenta de informare a
proiectului a constat în publicarea unor materiale de informare despre Codul de Conduitã pentru Aleºii
Locali în calitate de concept ºi despre modul în care el a fost aplicat, cât ºi în organizarea unei sesiuni de
instruire pentru aleºii locali care au fost implicaþi în activitatea de cercetare.
Principalele activitãþi desfãºurate în cadrul proiectului18 au fost:
A. Cercetare prin chestionare
Asociaþia ALMA-RO a construit douã chestionare (Vezi anexa 2) care au fost trimise:
- Primul, de cãtre Asociaþia ALMA-RO, cãtre toate cele 41 de Consilii Judeþene din þarã (cãtre Preºedinþi
de Consiliu ºi Secretari Generali) prin poºtã, fax ºi e-mail;
- Al doilea, de cãtre Asociaþia Municipiilor din România, cãtre toate cele 103 Consilii Locale din
municipii (cãtre primari ºi secretari de consiliu) prin e-mail ºi fax.
Chestionarele au vizat:
(a) gradul de conºtientizare a aleºilor locali în ceea ce priveºte Codul de Conduitã (dupã modelul propus
de Consiliul Europei în 1999);
(b) mãsura în care Codul de Conduitã a fost adoptat de cãtre Consiliile Locale ºi Judeþene;
(c) opinia aleºilor locali referitor la utilitatea acestui Cod ºi la mãsura în care aplicarea sa ar putea influenþa
pozitiv conduita aleºilor locali.
Chestionarele au fost trimise în douã runde în luna septembrie 2004. Rãspunsuri la chestionare au fost
înregistrate din partea a 20 de Consilii Judeþene ºi 12 Consilii Locale. În cazul a douã Consilii Locale ºi un
Consiliu Judeþean am primit rãspunsuri atât din partea preºedinþilor/primarilor cât ºi din partea secretarilor.
Vom încerca mai jos sã oferim o interpretare a rãspunsurilor primite din partea consiliilor locale ºi judeþene.
Trebuie menþionat cã aceste chestionare au fost autocompletate, fãrã asistenþa unui operator de interviu.
Interpretarea are un caracter orientativ ºi va fi utilizatã în parte în formularea unor concluzii ale cercetãrii,
însã nu este consideratã reprezentativã pentru toate consiliile municipale ºi judeþene din þarã (þinând cont,
în special, de numãrul scãzut de rãspunsuri).
Trebuie menþionat cã, din datele Alianþei Civice, 66% din consiliile locale ºi 55% din consiliile judeþene care
au rãspuns la chestionar au adoptat o hotãrâre de consiliu sau au introdus în Regulamentul de Funcþionare
prevederile Codului European de Conduitã (în cazul CJ, 36% din cei care au un Cod de Conduitã au inclus
prevederile în Regulamentul de Funcþionare ºi 63% l-au adoptat prin hotãrâre de consiliu).
Rãspunsurile la primele douã întrebãri ale chestionarului, referitoare la cunoaºterea existenþei ºi a
conþinutului Codului European de Conduitã pentru Integritatea Politicã a Aleºilor Locali, au reliefat ca 93%
din reprezentanþii CL ºi 86% din reprezentanþii CJ auziserã de existenþa sa, însã numai 71% din
reprezentanþii CL ºi 67% din cei ai CJ cunoºteau conþinutul acestuia (vezi figurile 1 ºi 2).
18

http://alma-ro.ngo.ro
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Figura 1
Aþi auzit despre Codul European de Conduitã pentru
integritatea politicã a aleº ilor locali º i regionali?
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Figura 2
Aþi luat cunoº tinþã de conþinutul Codului European de
Conduitã pentru integritatea politicã a aleº ilor locali º i
regionali?
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79% din respondenþii CL ºi 76% din respondenþii CJ nu cunoºteau existenþa unei hotãrâri de consiliu
referitoare la conduita aleºilor locali, iar 82%, respectiv 75% dintre aceºtia nu cunoºteau existenþa nici unei
iniþiative la nivel local pentru adoptarea unei astfel de hotãrâri (vezi figurile 3, 4).

Figura 3
Au fost adoptate de cãtre instituþia dv. Hotãrâri de
Consiliu referitoare la un Cod de Conduitã pentru Aleº ii
Locali, conform principiilor Recomandãrii 69/1999 a
Consiliului Europei?
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Figura 4
Dacã nu s-a adoptat o Horãrâre de Consiliu, a existat vreo
iniþiativã la nivel local pentru adoptarea unei astfel de
hotãrâri?
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În acelaºi timp, doar 29% din respondenþii CL ºi 14% din respondenþii CJ confirmau cã existã referiri la
prevederile Codului European de Conduitã în Regulamentul de Funcþionare al consiliului (vezi figura 5).
Figura 5
În Regulamentul de Funcþionare al Consiliului existã
referiri la principiile sau prevederile Codului European de
Conduitã?
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Pe de altã parte, 71% din reprezentanþii CL ºi 57% din reprezentanþii CJ aveau informaþii despre o iniþiativã
parlamentarã sau guvernamentalã referitoare la un Cod de Conduitã pentru Aleºii Locali. Trebuie însã
menþionat cã, în câteva cazuri, respondenþii au menþionat ca observaþie iniþiativa legislativã cu privire la
Statutul Aleºilor Locali ºi nu la un Cod de Conduitã pentru Aleºii Locali (vezi figura 6).
Figura 6
Aþi luat cunoº tinþã de vreo iniþiativã guvernamentalã sau
parlamentarã privind un proiect de lege pentru adoptarea
unui Cod de Conduitã pentru aleº ii locali?

80%

71%

70%
57%

60%
50%

43%

Consilii Locale

40%
29%

30%

Consilii Judeþene

20%
10%
0%
Da

Nu

Codul de Conduitã pentru Aleºii Locali - un instrument împotriva corupþiei

31

Coduri de Conduitã în România

B. Cercetare prin focus grupuri
Obiectivul cercetãrii prin focus grup în cadrul proiectului derulat de Asociaþia ALMA-RO a fost verificarea
percepþiilor aleºilor locali din cadrul consiliilor locale/judeþene ce au adoptat coduri de conduitã
(nu neapãrat în mandatul lor), faþã de gradul de implementare a prevederilor acestor coduri asumate prin
hotãrâri de consiliu local/judeþean. Cercetarea prin focus grup s-a desfãºurat în perioada ianuarie - aprilie
2005.
Au fost planificate ºapte focus grupuri în Consiliile Locale Alba Iulia, Baia Mare ºi Râmnicu Vâlcea ºi în
Consiliile Judeþene Bacãu, Buzãu, Cãlãraºi ºi Timiº. Cele 7 focus grupuri (câte unul în fiecare Regiune de
Dezvoltare a României) au luat în calcul grupuri formate de 6-10 aleºi locali pre-selectaþi astfel încât sã
reprezinte cât mai bine structura partidelor din fiecare Consiliu. Consilierii au fost invitaþi oficial, în medie,
cu o sãptãmânã înaintea întâlnirii stabilite în localitatea în cauzã. În cazul unuia dintre Consiliile vizate nu
s-a putut organiza un focus grup din cauza participãrii reduse a consilierilor, însã cei prezenþi la întâlnire
au discutat cu reprezentanþii asociaþiei despre subiectele propuse în ghidul de interviu. Asociaþia ALMA-RO
a fost susþinutã, în organizarea fiecãrui focus grup, de persoane de contact la nivel local identificate pentru
a facilita legãtura cu consilierii. Acestea, fie au fãcut parte din aparatul administrativ al consiliilor, fie au
fost consilieri locali/judeþeni. În total, la focus grupuri au participat 50 de consilieri locali ºi judeþeni.
Ghidul de interviu pentru focus grup (vezi anexa 3) a inclus întrebãri generale referitoare la utilitatea unui
Cod de Conduitã, la modul în care acesta ar trebui adoptat, la cunoaºterea Codului de Conduitã pentru
Integritatea Politicã a Aleºilor Locali ºi Regionali ºi a eventualelor coduri adoptate de consiliul în cauzã ºi
de partidele din care provin consilierii. Discuþiile desfãºurate la focus grup au fost moderate de un facilitator
ºi au fost înregistrate audio. Ca întindere temporalã, discuþiile au durat în medie 50 de minute.
Mai jos puteþi gãsi extrase ºi un rezumat ale opiniilor exprimate de cãtre consilierii care au participat la
focus grupuri.
1. Este nevoie de un Cod de Conduitã pentru Alesii Locali?
Opiniile referitoare la necesitatea existenþei unui Cod de Conduitã pentru Aleºii Locali pot fi grupate în
douã categorii: opiniile pro ºi opiniile contra acestei iniþiative.

Opiniile pro Cod de Conduitã se referã la capacitatea unui astfel de document de a aduce activitatea
Consiliului pe un fãgaº firesc, activitate care sã fie guvernatã de eficienþa ºi transparenþa faþã de
comunitate. Codul de Conduitã poate fi o grilã de evaluare, un punct de reper atât pentru Aleºii Locali, cât
ºi pentru comunitate, care îl poate folosi în evaluarea activitãþii ºi prestaþiei acestora.
"Normalitate, funcþionalitate". (CJ Bacãu)
"Eficienþa activitãþii, în primul rând". (CJ Bacãu)
"Sunt o serie de repere dacã le-aº putea defini aºa, care ajutã mai mult la impactul asupra societãþii
sau asupra modului în care societatea priveºte ºi analizeazã alesul local". (CJ Bacãu)
"E un reper foarte bun în contextul în care discutãm de raporturile cu societea civilã". (CJ Bacãu)
"Asta ne face ºi pe noi sã fim mai atenþi, sã stãm cu faþa cãtre cetãþeni, cãtre alegãtori ºi sã uitãm de
anumite dispute din consiliile locale, sau consiliile generale […]. Adicã sã nu se piardã legãtura cu
alegãtorii…" (CJ Buzãu)
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Uneori, existenþa unui cod de conduitã este privitã ca un factor de presiune care sã determine introducerea
eticii în actul de guvernare la nivel local. Acesta poate stabili o serie de limite în activitatea alesului local,
oferind un cadru etic care sã depãºeascã aria de acþiune a partidelor ºi sã stabileascã o serie de reguli
comune pentru toþi aleºii, indiferent de apartenenþa politicã.
"E o presiune moralã asupra aleºilor, asupra celui implicat în viaþa politicã". (CJ Bacãu)
"Sunt de pãrere cã trebuie un cod etic pentru cã omul mai greºeºte ºi se mai întâmplã, nu numai sã
greºeascã, ba mai face ºi infracþiuni ºi de-aia greºeala trebuie pedepsitã într-un fel sau altul. Fiecare
trebuie sã ºtie cã nu poate sã meargã pânã la infinit fãrã sã fie cumva sancþionat sau sã tragã
ponoasele. Sunt pentru un cod etic". (CL Baia Mare)
"Sigur, este absolut necesar, pentru cã regula jocului, în fiecare partid ºi-o face partidul ºi în funcþie
de regula jocului, de tradiþia ºi de puterea partidelor ies ºi rezultatele finale ale alegerilor, dar dupã
aceea nu existã aceeaºi regulã în fiecare dintre partidele care compun un consiliu. Fiecare are regula
lui ºi atunci, dacã ar juca fiecare dupã regula lui, ar însemna la un moment dat cã activitatea într-un
asemenea consiliu nu s-ar putea desfãºura într-un mod corespunzãtor, s-ar bloca. Deci, acest cod
stabileºte niºte reguli ale jocului, face diferenþierea între ceea ce înseamnã bãtãlia politicã ºi ceea ce
trebuie sã facã cei care sunt trimiºi acolo" .(CL Râmnicu Vâlcea)
În unele cazuri se menþioneazã, ca o calitate, rolul complementar al acestui Cod faþã de legislaþia deja în
vigoare. În plus, se considerã cã diferenþa dintre domeniul de incidenþa al unei legi clasice, a unui act
normativ promulgat de forul legislativ, ºi un cod de conduitã, care se integreazã, mai degrabã, în domeniul
normelor etice, morale. Acestea din urmã pot acoperi o arie mai largã ºi mai puþin restrictivã de ipostaze
ale activitãþii unui ales local. Introducerea unui cod ar fi fireascã, întrucât aleºii, spre deosebire de alte
categorii de actori din administraþia publicã, nu beneficiazã de o astfel de normã.
"Cred cã acest Cod de Conduitã vine în completarea legii ºi cred cã aceasta este ºi menirea lui. O
lege nu poate sã reglementeze toate aspectele care intervin în exercitarea acestei funcþii de ales
local. Ca atare, este necesar acest Cod de Conduitã. […] Mã gândesc, de exemplu, la acele
prevederi din Codul de Conduitã privind conflictul de interese. Nu totdeauna o lege poate cuprinde
toate aspectele acestea. Aceasta trebuie sã fie o normã de comportament“. (CJ Timiº)
"Existã statutul aleºilor locali, nu vãd de ce n-ar exista ºi un cod de conduitã al aleºilor locali; mã
gândesc cã mai presus de toate e iarãºi, latura asta umanã, care n-ar trebui datã la o parte".
(CL Alba Iulia)
"Existã un Cod de Conduitã al funcþionarilor publici, se stabilesc cum spun, niºte limite destul de
importante, ori aleºii locali nu au aceste limite stabilite, nu neaparat în comportament, nu neapãrat în
latura umanã, ci vis-âa-vis de prestaþia de demnitar, de ales pe toate nivelurile posibile". (CL Alba Iulia)
"Cred cã ne trebuie, el trebuie sã vinã în completarea statutului aleºilor locali". (CJ Cãlãraºi)
"Avem ºi statutul alesului local, l-am studiat; ºi dacã se doreºte la nivel naþional a se face ºi un cod de
conduitã ºi vine ceva în plus faþã de statutul pe care l-avem, n-avem nimic împotrivã". (CL Alba Iulia)
"Poate nu ar fi neapãratã nevoie sã existe acest cod de conduitã moralã al consilierilor, pentru cã noi
avem un regulament de organizare ºi funcþionare al Consiliului, în care sunt stipulate toate drepturile
ºi obligaþiile consilierilor judeþeni; deci într-o primã etapã, dacã s-ar respecta acel regulament,
bineînþeles cã poate nu ar fi necesarã elaborarea unui asemenea cod; sigur cã el este binevenit
pentru cã el probabil mai completeazã anumite scãpãri ale regulamentului ºi este, de fapt, un cadru
general, democratic de desfãºurare al discuþiilor, ºi de comportament". (CJ Timiº)
Desigur se impune existenþa unui cod, dar eu consider cã prin mecanismele legislative în elaborarea
legilor ºi a hotãrârilor Consiliului Judeþean, sunt prevãzute anumite aspecte din comportamentul
aleºilor locali […]. De aceea, eu consider cã acest cod trebuie sã fie corelat cu aceste acte normative
pentru cã unele prevederi sunt incluse acolo. Sau sã se extindã puþin la unele articole din Statutul
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aleºilor locali, pentru cã la Legea nr. 393, acolo ar trebui puþin sã extindem, sã existe un capitol sau
norme care sã includã ºi acest aspect al codului aleºilor locali". (CJ Timiº)
Necesitatea existenþei unui cod de conduitã pentru aleºi locali a fost menþionatã ºi în legãturã cu tipul de
vot (uninominal sau pe liste) prin care sunt aleºi reprezentanþii comunitãþilor locale. S-a considerat, fie cã
existenþa votului uninominal ar genera o mai micã importanþã a codului, întrucât alegãtorii vor vota o
persoanã deja cunoscutã lor, ale cãrei calitãþi morale le apreciazã, fie cã votul uninominal ar creºte
importanþa asumãrii codului pentru cã ar reprezenta o garanþie în plus asupra probitãþii morale a alesului.
În ceea ce priveºte votul pe listã, s-a menþionat faptul cã un cod de conduitã ar fi extrem de indicat întrucât
ar întãri legãtura, ºi aºa slabã, între alegãtor ºi ales.
"Atunci când alegerea unor oameni se face pe o listã, atunci este nevoie de un cod al conduitei
alesului local". (CJ Timiº)
"Acest cod, atâta vreme cât accesul în urma procesului electoral se face pe bazã de respect, ar trebui
sã fie mai complex. În momentul în care alegerea se va face prin vot uninominal, comunitatea ºtie cine
sunt oamenii care sunt cei mai reprezentativi pentru ea sau voteazã în cunoºtinþã de cauzã".
(CL Baia Mare)
"Cred cã ºi dacã ar fi votul uninominal, el trebuie sã existe […] la alegerile locale oamenii voteazã
mai mult omul cunoscându-l mult mai îndeaproape, fiind vorba de primari, consilieri locali sau
consilieri judeþeni". (CJ Cãlãraºi)
"În condiþiile alegerilor pe listã, existã norme prevãzute în statutul fiecãrui partid, sunt norme morale,
deci, fiecare le respectã pentru cei care le propun; în condiþiile trecerii la votul uninominal se impune
cu atât mai mult adoptarea unui cod de conduitã". (CJ Bacãu)
Un alt aspect ce a apãrut în discuþii este acela cã un cod de conduitã nu poate reprezenta un instrument
eficient decât dacã este asociat cu Regulamentul de funcþionare al unui consiliu.
"Singur, acest cod de conduitã de care vorbea colegul meu, aprobat […] nu poate fi un instrument el
singur, de luptã împotriva corupþiei. Ca sã facã acest lucru el trebuie legat într-un fel de legislaþie ºi
sã fie prefaþa regulamentului nostru de funcþionare, al Consiliului Judeþean". (CJ Timiº)

Opiniile contra introducerii Codului de Conduitã sunt motivate fie de incapacitatea unui astfel de document
de a schimba comportamentul însuºit de individ în timpul vieþii, fie de lipsa oportunitãþii acestui cod în
condiþiile în care se presupune cã un ales local s-a afirmat deja printr-un comportament ºi niste principii
sãnãtoase. Mai mult, s-a menþionat faptul cã introducerea unui cod de conduitã ar putea aduce în opoziþie
opiniile individuale ale unui ales ºi poziþia adoptatã de partidul din care acesta provine ºi pe care trebuie
sã o respecte în procesul de luare a deciziilor.
"Eu consider cã nu trebuie neapãrat un cod de conduitã, ci educaþia se câºtigã de-a lungul timpului.
Dacã nu ai educaþie, poþi sã ai zece coduri de conduitã, cã oricum nu o sã le respecþi". (CJ Cãlãraºi)
"Nu, nu sunt de acord cu acest cod. Nu are de ce sã existe, este o jignire la adresa mea ca persoanã,
care are un anume nivel de educaþie, un anume nivel de culturã... ªi sã vedem ce înseamnã conduitã,
adicã comportament... Sã existe un cod care mie sã îmi spunã cum sã mã port în calitate de ales local.
Pânã astã varã, când nu am fost ales local, puteam sã fac orice ºi acum nu mai pot sã fac orice.
Nu, nu, mie mi se pare o idee forþatã...“ (CL Râmnicu Vâlcea)
"Nu vreau sã spun cã el nu trebuie sã existe, dar sã crezi cã la o anumitã vârstã omul mai poate fi
fundamental schimbat, regret, asta nu se poate". (CJ Cãlãraºi)
"Nu sunt de acord cu un cod. ªi ca persoanã […] eu refuz sã cred cã un cod mã învaþã pe mine cum
sã mã comport. Mai e un aspect, cã s-a discutat aici de partide. Fiecare este trimis aici de un partid...
Se vorbea ºi de regula jocului... sunt trimis aici de un partid ºi sigur cã trebuie sã respect niºte decizii
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politice. Dacã partidul, echipa care m-a trimis, din care fac parte, îmi spune "mãi, eu cred cã ar fi bine
ca tu sã votezi aºa" pentru cã noi asta am promis, asta e conform doctrinei noastre, eu n-o sã mã apuc
atunci sã votez altfel pentru ca sã vreau eu. Pentru cã, eu ºtiu, conºtiinþa mea îmi dicteazã altceva...
Un ales local, în opinia mea, trebuie sã îºi exprime votul ºi aºa cum îi dicteazã partidul lui. Da, pentru
ca aia e o decizie politicã…“ (CL Râmnicu Vâlcea)
"Acel cod ar trebui sã priveascã conduita consilierului local în societate sau ºi în consiliul local? Cred
cã în consiliul local, în tot ce înseamnã activitatea lui... Ca ºi manifestare în consiliul local, oricum
existã un regulament de organizare ºi funcþionare a acestui consiliul local, aprobat ºi legiferat
oarecum". (CL Râmnicu Vâlcea)
Ca o observaþie generalã, în acest segment de discuþii au apãrut întrebãri referitoare la ce ar trebui sã
conþinã un cod de conduitã pentru aleºi locali. În mai multe cazuri au apãrut referiri la Codul Bunelor
Maniere, care a fost asociat, ca principiu, cu un posibil cod de conduitã pentru reprezentanþii aleºi. Prin
urmare, opiniile exprimate nu au luat în calcul, într-un numãr considerabil de cazuri, posibilitatea ca acest
cod sã se refere strict la conduita alesului în exercitarea mandatului.
2. Cine ar trebui sã stabileascã aceste coduri de conduitã pentru aleºii locali?
O primã observaþie legatã de rãspunsurile la aceastã întrebare ar fi aceea cã opþiunile identificate de
participanþii la focus grupuri au fost extrem de variate. În general, au fost menþionate trei modele de stabilire
ºi implementare a unui cod de conduitã:
- impunerea unui cod de sus în jos, de la nivel central cãtre nivelul local;
- construirea ºi adoptarea lui la nivel local;
- propunerea unui text-model de cãtre instituþiile administraþiei centrale, cu posibilitatea modificãrii lui în
funcþie de nevoile ºi specificul mediului local.
În ceea ce priveºte actorii care ar putea participa la crearea unui cod, au fost identificate urmãtoarele
variante:
¾ Parlamentul (naþional sau european) ar trebui sã legifereze un cod de conduitã.
"Cred cã ar trebui sã se porneascã de la Parlamentul European. Dacã avem de gând sã intrãm în UE,
atunci e clar: trebuie sã existe un cod cam la fel pentru toate þãrile care fac parte din Europa".
(CJ Buzãu)
"Evident Parlamentul, din punctul meu de vedere; deci atât timp cât existã o lege care aprobã un cod
de conduitã al funcþionarilor publici, trebuie sã existe tot o lege (care, evident este apanajul
Parlamentului sã o adopte). De fapt instituþia, puterea care adoptã un act normativ, nu conteazã chiar
atât de mult, poate sã fie ºi o hotãrâre de guvern (HG) în ultimã instanþã, atât timp cât sunt atinse
scopurile care se doresc; dar oricum, dacã intuiesc bine sensul întrebãrii dvs., un organ central al
statului". (CL Alba Iulia)
"E bine totuºi de la nivel central, în baza datelor pe care dvs. le culegeþi din þarã, de la consilieri locali
ºi judeþeni, sã se centralizeze ºi sã vinã de sus în jos aºa cum a venit ºi statutul aleºilor locali sau a
funcþionarului public". (CL Alba Iulia)
¾

comunitatea/alegãtorii ca grup ar trebui consultaþi în stabilirea Codului
"Eu cred cã trebuie sã porneascã totuºi ºi de la alegãtor..." (CJ Buzãu)
"Acel organism care se va ocupa de aplicarea sau de naºterea acestui cod de conduitã trebuie sã
reflecte opþiunea marii mase a alegãtorilor, bineînþeles grefatã pe tot ceea ce înseamnã legislaþie…
dar trebuie sã plece de acolo". (CJ Buzãu)
"E complicat. În general, vedeþi aceste coduri ar trebui fãcute pentru ca ele sã fie cunoscute de cãtre
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aleºii locali. În acelaºi timp, sã fie cunoscute de cetãþeni, pentru cã omul poate sã aprecieze în funcþie
de ceea ce ºtie. Cred cã ar fi interesant de aflat ºi care este pãrerea oamenilor, cum ºi-ar dori ei, care
e profilul ideal al alesului". (CJ Cãlãraºi)
"Ca sã aibã putere de decizie asupra consilierilor […] trebuie neapãrat sã treacã prin forul legislativ.
Trebuie o initiativã parlamentarã, care trebuie sã vinã dinspre dumneavoastrã, eu ºtiu, dinspre
societatea civilã". (CJ Buzãu)
"Alegãtorii trebuie sã aibã prioritate în stabilirea acestor norme". (CJ Timiº)
"Atât timp cât poziþia noastrã, aici în consiliul local, este rezultatul opþiunii electoratului, eu cred cã ar
trebui sã fie emanat de electorat, de concetãþeni, impus aleºilor locali". (CL Baia Mare)
"În fine, demersul este foarte complex ºi cred cã acest cod ar trebui sã fie rezultatul unei deliberãri în
întreaga comunitate ºi dupã aceea impus aleºilor locali. Nu aleºii locali sã-ºi facã propriul lor cod".
(CL Baia Mare)
¾

aleºii locali ar trebui sã creeze Codul, eventual sã se consulte cu comunitatea asupra textului pe care
îl propun.
"Facem un cod de conduitã la nivelul nostru, la palierul nostru. La aleºii de la nivel de comunã ºi-l fac la nivelul respectiv, pentru ca ºi propunerile diferã, nu? […] Paleta obligaþiilor, a problemelor
la un consilier judeþean este mult mai mare, spre deosebire de un consilier local, nu? Un consilier
judeþean are o arie mai mare, mai largã, nu? Trebuie sã cunoascã, sã vinã în contact cu mai mulþi
oameni, cu probleme de o diversitate ºi o complexitate mai mare, pe când un consilier local rãspunde
doar de comunitatea unde trãieºte, unde îºi desfãºoarã el activitatea, nu?" (CJ Cãlãraºi)
"Este normal ca noi, în primul rând, sã participãm la elaborarea unui astfel de cod de conduitã,
împreunã cu reprezentanþii societãþii civile". (CJ Timiº)
"Dacã sunt aleºi locali, ar trebui sã stabilim noi, deci consiliul local, consiliul judeþean ºi dupã aceea
ca sã fie totuºi cât de cât uniform pe þarã". (CL Alba Iulia)
"Noi fiind aleºii locali, ar trebui sã ne impunem noi un standard ºi dupã aceea sã-l prezentãm
comunitãþii, ei sã-ºi dea cu pãrerea dacã e suficient pentru noi sau sã vinã cu completãri".
(CL Baia Mare)
"Propunerea ar trebui sã vinã din partea aleºilor care ar trebui, în mod logic, sã-ºi impunã o stachetã,
un standard etic în activitate". (CL Baia Mare)
"Trebuie sã nu uitãm cã sunt tot felul de asociaþii care cuprind aleºii locali: Liga Aleºilor Locali, Liga
Primarilor, Liga Preºedinþilor de Consilii Judeþene. ªi cred cã în interiorul acestor asociaþii este o zonã
foarte prielnicã pentru a aduce propuneri... La nivel personal ºi particular trebuie sã fie niºte idei. Dar
ele trebuie sã fie concentrate undeva, sistematizate ºi aceste foruri de conducere a asociaþiilor cred
cã au ºi în atribuþiile lor îmbunãtãþirea colaborãrii dintre aleºi ºi alegãtori, nu?" (CJ Timiº)

¾

o echipã de experþi.
"Tot poporul, sau societatea… Nu se poate, asta e ceva vag… Trebuie sã existe un colectiv care sã
adune aceste idei ºi sã întocmeascã acest cod". (CJ Buzãu)
"Este vorba de un comportament pe care noi, de fapt, îl învãþãm aici ºi þine foarte mult de ce se
întâmplã în jurul nostru, þine de comunitate, iar feedback-ul pe care noi îl primim de la comunitate îl
putem transpune de la nivel de standard la nivel de principii, de valori º.a.m.d. Asta reflectã un cod
etic. Ar trebui sã fie un grup de oameni, pregãtiþi tehnic sã redacteze aºa ceva, pentru cã ideile cu
siguranþã se vor culege cu uºurinþã din comunitate". (CL Baia Mare)
"Dacã ar fi sã îl constituie cineva, mã gândesc la o echipã, o echipã inter-disciplinarã, din mai multe
domenii de activitate, care pe baza experienþei acumulate pânã acum, ºi sã stabileascã niºte norme
de conduitã.[…] cred cã el poate fi cunoscut ºi respectat oriunde“. (CJ Cãlãraºi)
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"Totul trebuie sã porneascã de la cineva ºi trebuie sã fie cineva specializat în chestia asta, cã nu o sã
mã puteþi pune pe mine sã fac un cod pentru toatã lumea". (CL Baia Mare)
¾

organizaþiile neguvernamentale ca iniþiatori ai unui Cod de Conduitã
"Cred cã totuºi sectorul ONG ar putea sã lucreze pentru acest cod". (CJ Cãlãraºi)
"Numai ONG-urile, fãrã aleºii locali ºi fãrã mass-media pot stabili codul acesta de conduitã. Asta e
pãrerea mea. Societatea civilã, ONG-uri profilate... În nici un caz aleºii locali, pentru cã sunt direct
interesaþi […]". (CJ Timiº)
"ªi eu sunt de pãrere cã cine ar trebui sã înceapã sã realizeze acest cod ar trebui sã fie ONG-urile.
[…] Tehnic, ONG-urile ar trebui sã schiþeze. ªi nu spun cã nu se pot face echipe mixte ºi din consilieri
ºi cetãþeni". (CL Baia Mare)

3. Aþi auzit despre Codul de Conduitã pentru Integritatea Politicã a Reprezentanþilor Aleºi Locali ºi
Regionali?
S-a observat cã textul Codului de Conduitã nu este cunoscut de consilieri, chiar dacã o parte dintre aceºtia
auziserã de existenþa Codului. Au apãrut confuzii referitor la instituþia care l-a promovat, referitor la statutul
acestui Cod ºi la nivelul la care acþioneazã. S-a afirmat, fie cã a fost adoptat la nivelul Uniunii Europene
printr-o lege, fie cã a fost legiferat în România.
"Vreau sã vã spun cã acest cod existã, ºi nu numai în România. […] este un act normativ care se
numeºte chiar aºa, Codul de Conduitã pentru aleºii locali. Existã, este un act normativ aprobat".
(CL Râmnicu Vâlcea).
4. Au fost adoptate de cãtre instituþia dumneavoastrã Hotãrâri de Consiliu referitoare la un Cod de
Conduitã al Aleºilor Locali?
În cadrul focus grupurilor s-a putut observa faptul cã o parte substanþialã dintre consilieri nu cunoºteau
existenþa prevederilor codului. Mai mult, Codul a fost confundat fie cu regulamentul de funcþionare, fie cu
Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleºilor locali.
"Intern, regulamentul Consiliului Judeþean…" (CJ Bacãu)
"Dar sã nu confundãm codul de conduitã cu regulamentul nostru de funcþionare. Sã nu confundãm
treaba asta. […] Sunt douã chestii diferite: este regulament ºi codul de conduitã care e cu totul altceva,
nu confundaþi". (CJ Timiº)
"S-a afirmat aici cã existã publicat în lege codul de conduitã civilã a alesului local. Sincer sã fiu, n-am
luat cunoºtinþã de aºa ceva ºi sã nu se facã confuzia cu legea aleºilor locali". (CL Râmnicu Vâlcea)
5. Care au fost rezultatele adoptãrii unei hotãrâri de consiliu cu referire la un Cod de Conduitã care
vã vizeazã?
În nici unul dintre focus grupuri nu s-a putut identifica existenþa unor efecte concrete ale aplicãrii
prevederilor Codului de Conduitã pentru Aleºii Locali. Una dintre motivaþiile menþionate a fost faptul cã unii
dintre consilieri erau la primul mandat ºi nu puteau vorbi din experienþa dumnealor în calitate de consilieri
pentru cã timpul care s-a scurs de la alegerile locale ºi cele legislative este prea scurt.
"De când suntem noi aleºi locali, de anul trecut de la alegeri, nici nu ne-am lovit de cazuri, cu
incidente deosebite de încãlcare a unui asemenea cod". (CJ Bacãu)
"Eu sunt la primul mandat, nu aveam de unde sã ºtiu". (CL Baia Mare)
6. Care sunt principalele obstacole în aplicarea prevederilor Codului de Conduitã pentru Aleºii Locali?
Unul dintre obstacolele menþionate este faptul cã un Cod de Conduitã separat s-ar adãuga la normele
existente, atât la nivel naþional (legislaþie) cât ºi în instituþiile locale (regulamente de funcþionare ale Consiliilor)
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ºi la nivelul partidelor politice. Codul poate deveni un nou document, care riscã sã aibã efecte la fel de
slabe ca ºi cele care existã deja. Se poate întâmpla ca un cod sã nu aducã nimic nou cadrului deja existent,
care stabileºte conduita aleºilor locali. Un alt punct de vedere a fost acela cã, în cazul în care codul ar fi
impus ca lege, existã riscul ca acesta, la fel ca alte prevederi legislative, sã nu fie respectat.
"Sunt tot felul de coduri de conduitã. Fiecare consiliu are regulamentul lui de funcþionare, fiecare
partid are un statut unde are codul etic acolo, pe prima copertã. ªi eu cred cã trebuie sã dea o notã
de mai mare seriozitate, cã aºa prea multã lume… […] Din nefericire, ele rãmân la nivel de dezbateri
în mass-media, sau ºtiu eu unde… Vorbim frumos ºi atât. Când plecãm acasã…". (CJ Buzãu)
"Problema noastrã numãrul 1 în România este atitudinea faþã de lege, ºi faptul cã legea nu este
respectatã ºi tot românul, în momentul în care vine o lege, cautã imediat o portiþã, o portiþã de
scãpare. ªi din pãcate nu numai atât: legea când este conceputã, este de aºa manierã încât sã
permitã niºte portiþe spre anumite grupuri de interese economice sau de altã naturã. […] Noi nu reuºim
în societate sã educãm ºi sã ne autoeducãm în privinþa respectului faþã de lege, ºi asta, sigur, vine din
exemplele de zi cu zi, când vedem cã legea este încãlcatã cu un dispreþ total". (CL Râmnicu Vâlcea)
"Nu ºtiu, nu sunt sigurã dacã ar schimba ceva, din moment ce existã ºi legislaþie care… Existã
legislaþie care nu este respectatã". (CJ Buzãu)
Un alt obstacol identificat a fost faptul cã textul Codului de Conduitã pentru Aleºii Locali - uneori chiar ºi
existenþa sa - nu sunt cunoscute aleºilor locali. Pe de altã parte, se menþioneazã cã alte reguli de conduitã,
stabilite în documente mai vizibile, cum ar fi Regulamentele de Funcþionare ale consiliilor, sunt cunoscute ºi
respectate.
"Ca sã fie clar, codul de conduitã nu se respectã pentru cã în marea majoritate a cazurilor nu se
cunoaºte. Multe din ele [n.a: prevederi] sunt în acel regulament ºi se respectã". (CJ Timiº)
S-a menþionat cã un Cod de Conduitã nu poate deveni un instrument eficient decât dacã existã o structurã
care sã monitorizeze aplicarea lui. Aceastã structurã poate fi formatã din organizaþii ale societãþii civile.
"Atât timp cât electoratul este interesat de un astfel de cod de conduitã ºi atât timp cât nu e o structurã
organizatã a societãþii civile, nu o singurã organizaþie, ci mai multe organizaþii neguvernamentale
interesate de aplicare acestui cod, noi nu suntem motivaþi, ca aleºi locali, sã îl respectãm." (CJ Timiº)
7. Ce propuneri aveþi pentru a face Codul de Conduitã pentru Aleºii Locali un instrument operaþional?
Principalul punct de vedere exprimat în legãturã cu operaþionalizarea Codului de Conduitã a fost
necesitatea existenþei sancþiunilor care sã fie aplicate dacã prevederile Codului sunt încãlcate. S-au
exprimat rezerve referitor la asumarea ºi aplicarea voluntarã a unor reguli de conduitã, atât timp cât nu existã
nici un fel de sancþiune pentru aleºii locali care nu îºi respectã obligaþiile. Au existat variaþii în ceea ce
priveºte natura sancþiunilor: ele pot fi de ordin juridic, prevãzute într-o lege, sau impuse de o
instituþie/comisie care sã analizeze cazurile de încãlcare a Codului ºi sã sancþioneze în primul rând
disciplinar aleºii care nu respectã Codul asumat. De asemenea, a fost identificat un rol important al
consilierilor, care se pot pronunþa în cazul în care observã nereguli în activitatea ºi conduita colegilor lor.
"E extraordinar de simplu: sunt constrângeri, sunt legi, totul e în regulã; nu sunt, totul e haos, e simplu!"
(CJ Bacãu)
"Acest cod trebuia sã prevadã ºi niºte sancþiuni; obligatoriu sã prevadã niºte sancþiuni […]; a doua ar
fi atitudinea noastrã [n.a. a consilierilor] vis-âa-vis de colegii care nu se încadreazã." (CJ Bacãu)
"Dacã este normã juridicã, atunci sancþiunea este din partea autoritãþii de stat. Altminteri, structura
oricãrei norme, pe care o ºtim cu toþii, este ipotezã - dispoziþie - sancþiune. Bun, cã e normã moralã
sau juridicã, se regãsesc cele douã [n.a.: ipotezã, dispoziþie], dar diferenþa este de sancþiune. Prin
urmare, dacã avem precizãri concrete care pot fi evaluate ºi încadrate, atunci el poate fi operaþional.
Dacã rãmânem la nivelul general, de felul "sã nu furi", atunci nu poate fi funcþional". (CJ Buzãu)
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"Operaþional nu poate sã fie decât dacã devine lege, dupã pãrerea mea. ªi dacã nerespectarea unor
anumite norme implicã ºi sancþiuni. În rest, dacã emite numai niºte principii, el este la nivelul de cod
al bunelor maniere". (CJ Cãlãraºi)
"Dacã respectivul ajunge ales, vã spuneam cã, odatã ales, dacã este un tip imoral, un tip corupt, nu
îl va schimba codul acesta, decât dacã, în mod punitiv, va acþiona asupra lui, ca ºi o lege".
(CJ Cãlãraºi)
"Cred cã dacã existã niºte mãsuri la încãlcarea codului, coercitive, ºi probabil cã existã lege, ºi dacã
acel consilier sau acel ales local, care a greºit, rãspunde adevãrat, când vor fi pedepsiþi 2-3 aleºi
locali, cred cã atunci se va pune în aplicare de la sine acest cod de conduitã". (CJ Timiº)
"Înseamnã cã în momentul în care un astfel de cod etic este generat, este dat aleºilor locali ºi
executivului pentru a fi luat la cunoºtinþã ºi asumat sub semnãturã. Trebuie sã existe o comisie care sã
verifice sau sã vegheze la respectarea prevederilor acestui cod, un colegiu care poate sã fie creat
din cetãþenii de onoare ai oraºului, din seniorii oraºului, foºti pensionari, personalitãþi care sunt
departe sau s-au mai îndepãrtat cumva de cele lumeºti, concrete, asta însemnând bani, putere, ºi sunt
mai înþelepþi, ºi ar putea sã fie un arbitru foarte important care sã spunã: <<domnule, ai încãlcat codul
sau eºti chiar pe muchie>>". (CL Baia Mare)
"A crede cã dacã am impus un cod de conduitã aleºilor locali ºi odatã aleºi ei îºi schimbã total
comportamentul, este greu de crezut, dupã mine, cã va fi operabil. Nu cred cã va fi operabil, pentru
cã asta este omul. L-ai pus acolo, pe listã, ºi nu cred cã se schimbã. Sigur, atenþie, dacã acel cod ar
putea fi eficient sã zicem, poate dacã în acel cod impui ºi niºte penalitãþi". (CL Râmnicu Vâlcea)
"Este foarte importantã sancþiunea, sã existe neapãrat sancþiunea scrisã pentru cã dacã nu existã
aceastã sancþiune, fiecare, subiectiv fiind, are senzaþia cã mai poate fi tolerat, cã nu scrie niciunde, se
scuzã cu: <<n-am semnat>> sau: <<n-am citit>>, sã nu existe scuze de acest gen. […] Atât timp cât nu
e votatã o lege rãmâne la latitudinea ta, dacã tu consideri cã moral ar fi sã te retragi". (CL Baia Mare)
S-a menþionat cã implicarea societãþii civile în dezbateri ºi într-un proces de monitorizare a aplicãrii codului
de conduitã ar putea determina implementarea cu succes a acestuia.
"O dezbatere publicã cu reprezentanþi ai partidelor politice ºi reprezentanþi ai societãþii civile. Dar
reprezentanþi ai tuturor partidelor politice de pe scena politicã, cel puþin a judeþului Buzãu". (CJ
Buzãu)
"Nu numai noi, cred cã ºi populaþia ar trebui sã îl cunoascã ca sã ºtie la ce se aºteaptã. Sau sã
monitorizeze mãcar: uite, persoana aia chiar se comportã, din punct de vedere politic, moral ºi de
toate, în regulã. Deci, cred cã promovarea lui la populaþie este foarte importantã". (CJ Timiº)
O altã soluþie ar putea fi introducerea prevederilor codului de conduitã în documente care existã deja, însã
pot fi îmbunãtãþite, spre exemplu în Regulamentul de Funcþionare al fiecãrui consiliu.
"În prefaþa acestor regulamente de ordine interioarã ar trebui sã fie acest cod de conduitã". (CJ Timiº)
"Pãi codul ãsta poate sã se extindã mai departe la regulamentul de funcþionare al consilierului local,
al alesului local. Acel regulament poate sã þinã loc de acest cod, cu unele îmbunãtãþiri ºi dacã se
doreºte aºa ceva, ºi cu acele sancþiuni care ar preveni, ºi sã fie semnat de fiecare". (CL Baia Mare)
Câteva pãreri ale consilierilor au reliefat cã existenþa unor modele de cod de conduitã ar simplifica ºi
eficientiza implementarea normelor de conduitã la nivel local. Aceste modele ar putea fi preluate fie din
experienþa altor state, iar o bazã de date cu modele de coduri de conduitã ar rãspunde nevoii de adaptare
a codului la realitãþile locale. Un model ar putea fi propus la nivel central ºi preluat de cãtre autoritãþile locale.
"Ar putea sã existe un regulament cadru, dacã doriþi, un cod de conduitã cadru, pe baza cãruia
administraþia publicã localã sã-ºi adopte propriile coduri de conduitã; dar niºte linii directoare în acest
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sens cred cã ar trebui sã existe; […] cred cã ar fi mai mare procentul de reuºitã dacã ar exista niºte
jaloane dinainte stabilite pe baza cãrora sã te ghidezi". (CL Alba Iulia)
"Sã se creeze o bazã de date la nivel naþional în care sã existe modele de coduri etice, idei, din care
oamenii sã se inspire, pentru cã nimeni nu va începe de la zero. Dacã ai de unde sã te inspiri, dacã
ai niºte idei, parcã începi sã ai ºi entuziasm ºi mai uºor le pui în ordine". (CL Baia Mare)
"Cred cã ºi o privire în afara teritoriului þãrii nostre nu este deloc exclusã, adicã este binevenitã,
întotdeauna sã înveþi ºi din experienþa celorlalþi. Cel puþin asta este pãrerea mea. Cã trebuie sã vedem
ce au realizat ºi alþii". (CJ Cãlãraºi)
"E mult mai simplu, ºi ar fi mult mai productiv, sã se ia niºte modele, care existã, ºi pe baza acestor
modele sã se facã adaptarea la ceea ce înseamnã particularitãþile comunitãþii locale". (CL Baia Mare)
C. Sesiunea de instruire despre Codul de Conduitã, pentru aleºi locali din consiliile locale/
judeþene vizate
La sesiunea de instruire au participat 16 consileri, reprezentând patru partide politice (Partidul Democrat,
Partidul Naþional Liberal, Partidul Popular România Mare ºi Partidul Social Democrat) din Consiliile
Judeþene Bacãu, Cãlãraºi ºi Timiº ºi din Consiliile Locale Râmnicu Vâlcea ºi Baia Mare. Principalele teme
abordate în cadrul sesiunii de instruire au fost: o introducere despre elemente de management etic în
instituþiile publice, codul de conduitã în calitate de concept, cu aplicaþii referitoare la practica în domeniul
conduitei aleºilor locali ºi modele de succes în implementarea normelor de conduitã, cadrul legislativ care
stabileºte conduita aleºilor locali în România ºi analiza datelor obþinute de ALMA-RO în cadrul proiectului.
Discuþiile au fost detaliate, în special, pe subiecte care trateazã rolul consilierilor în raporturile de putere
din administraþia publicã localã ºi mãsura în care un cod de conduitã ar putea influenþa derularea
activitãþilor în cadrul consiliilor locale ºi judeþene.
D. Concluzii ale proiectului
Ca urmare a cercetãrii realizate în cadrul proiectului, au putut fi identificate o serie de concluzii referitoare
la nivelul de informare al aleºilor locali despre Codul European de Conduitã ºi despre mãsura în care el a
fost adoptat în consiliile în care aceºtia activeazã.
În primul rând, majoritatea subiecþilor incluºi în cercetarea prin chestionare ºi focus grupuri a considerat cã
un cod de conduitã pentru aleºii locali este un instrument util în exercitarea actului de guvernare localã.
Conform opiniilor exprimate, el poate responsabiliza aleºii locali, poate aduce un plus de eficienþã în
activitatea instituþiilor conduse sau formate de aleºi locali ºi poate îmbunãtãþi încrederea populaþiei ºi
comunicarea acesteia în ºi cu aleºii locali. Pe de altã parte, deºi aleºii locali sunt interesaþi de apariþia unui
cod de conduitã, în mod paradoxal aceºtia nu cunoºteau existenþa Codului European de Conduitã pentru
Integritatea Politicã a Aleºilor Locali ºi Regionali ºi, deseori, a unor hotãrâri de consiliu referitoare la acesta.
Acolo unde prevederile Codului de Conduitã au fost adoptate prin hotãrâre de consiliu sau au fost incluse
în regulament, o comunicare deficientã ºi o transparenþã redusã în interiorul Consiliilor Locale ºi Judeþene
sunt principalele cauze pentru lipsa de informare a consilierilor despre acest lucru. Datele primite de la
preºedinþi ºi secretari prin chestionare, pe de-o parte, de la consilieri prin focus grupuri, pe de altã parte,
sunt contradictorii. Dacã în chestionare am primit confirmarea existenþei unei hotãrâri de consiliu, spre
exemplu, am putut verifica prin focus grupuri faptul cã existenþa acesteia nu este cunoscutã. Explicaþia
consilierilor pentru necunoaºterea hotãrârii a fost, de regulã, aceea cã decizia a fost luatã într-un mandat
anterior ºi cã, prin urmare, nu aveau informaþii despre ea. Aºadar, putem afirma cã, în cazurile studiate de
noi, consilierii nu au fost informaþi despre hotãrârile care privesc modul în care ei îºi desfãºoarã activitatea
în cadrul instituþiei consiliului.
Pe de altã parte, unul dintre cazuri a relevat faptul cã toþi consilierii au avut acces la hotãrârea respectivã,
care a fost inclusã în mapa primitã de fiecare la prima ºedinþã de consiliu, însã numai unul din cei prezenþi
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la focus grup a aflat despre existenþa acestei hotãrâri consultând mapa. Sau, în alt caz, codul a fost
publicat alãturi de regulamentul de funcþionare al consiliului judeþean, însã o parte dintre cei prezenþi la
focus grup nu cunoºteau existenþa sa. Prin urmare, interesul scãzut al unora dintre consilieri pentru
documente care prescriu conduita prescrisã în exercitarea mandatului lor poate fi cauzatã ºi de o
conºtientizare scãzutã a rolului unei conduite asumate în eficientizarea activitãþii lor ºi în formarea unei
percepþii pozitive a populaþiei în ceea ce îi priveºte.
S-a observat, de asemenea, cã au apãrut confuzii în legãturã cu normele în care sunt incluse prevederi
referitoare la conduita aleºilor locali. Aceasta poate fi un efect al incoerenþei legislaþiei româneºti în acest
domeniu, care ar trebui completatã pentru a oferi oficialilor aleºi o referinþã clarã asupra conduitei pe care
o necesitã exercitarea funcþiei publice.
În al doilea rând, dacã necesitatea unui cod de conduitã a fost identificatã frecvent, pentru modul în care
un cod ar trebui adoptat ºi aplicat de aleºi au fost propuse soluþii variate. Astfel, opiniile au fost împãrþite
între adoptarea sa la nivel local sau central, între impunerea unui cod unic pentru toþi aleºii locali ºi
adoptarea codurilor în funcþie de specificitãþile locale, de cãtre fiecare instituþie în parte. Construirea
codului ar putea fi realizatã de cãtre aleºi, de cãtre societatea civilã, de cãtre experþi la nivel central sau
de cãtre un grup multidisciplinar. De asemenea, s-a afirmat cã un cod ar trebui sã fie impus ca lege, fie
adoptat voluntar la nivel local ca hotãrâre sau inclus în Regulamentul de Funcþionare. Motivarea oficialilor
aleºi de a aplica predeverile codului s-ar putea realiza fie prin includerea sancþiunilor în corpul unei legi
naþionale, fie prin constituirea unei comisii la nivel local, care sã aplice sancþiuni disciplinare, fie printr-un
proces de monitorizare realizat de cãtre organizaþiile societãþii civile. Deseori s-a menþionat faptul cã este
inutil sã se "reinventeze roata" referitor la crearea unui cod de conduitã, deci cã este nevoie ca orice text
de acest fel sã porneascã de la unul sau mai multe modele ºi sã preia acea structurã agreatã de toate
pãrþile interesate.
Un alt subiect care trebuie abordat este acela al utilizãrii, sau nu, a sancþiunilor pentru încãlcarea codului
de conduitã. S-a pornit de la premisa cã, aºa cum este construit, Codul European de Conduitã este un
angajament liber asumat de oficialii aleºi ºi cã textul sãu nu include sancþiuni, ci numai principii de conduitã
care pot fi urmate, sau nu, de un ales. Valoarea adãugatã a acestuia constã tocmai în credibilitatea pe
care o oferã celui care ºi-l asumã, ºi care nu este forþat de nici un alt factor în a-ºi însuºi aceste principii.
Douã opinii au fost, în general, exprimate pe aceastã temã: fie cã sancþiunea este necesarã pentru a motiva
aleºii în a respecta angajamentele asumate, fie cã ea nu îºi are locul într-un cod de conduitã pentru cã acesta
este un angajament moral, la a cãrui încãlcare poate reacþiona atât individul/alesul local, cât ºi alegãtorul.
Un alt aspect care trebuie subliniat este acela cã subiecþii cercetãrii au identificat în societatea civilã un
actor important în dinamica guvernãrii locale, cãruia i-au acordat, în mai multe rânduri, rolul de autor al
unui cod, sau de agent de monitorizare. În puþine situaþii respondenþii au exclus societatea civilã ca factor
implicat în construirea, implementarea ºi monitorizarea efectelor unui set de norme de conduitã.
Aºadar, concluziile cercetãrii relevã câteva aspecte de principiu de care este necesar sã se þinã cont atunci
când ne gândim la construirea ºi implementarea unui Cod de Conduitã al Aleºilor Locali în România:
(1) Modalitatea de adoptare a codului ºi de monitorizare a acestuia ar trebui stabilitã dupã consultarea
tuturor celor implicaþi ºi interesaþi, de la aleºii locali, pânã la experþi ºi societatea civilã;
(2) Se impune ca un cod de conduitã sã þinã cont de modelele oferite de experienþa altor þãri, însã trebuie
adaptat la realitatea sistemului administrativ românesc;
(3) Procesul de consultare trebuie sã includã un program coerent de informare pentru toate pãrþile interesate;
(4) Trebuie construit un sistem de monitorizare a implementãrii lui pentru a corecta eventuale omisiuni sau
inadvertenþe.
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VI. Concluzii ºi recomandãri
Sectorul public ºi sectorul privat din toatã lumea au recunoscut cã fenomenul corupþiei sporeºte costurile ºi
riscurile pentru o bunã guvernare, o economie stabilã ºi supremaþia legii; ambele sectoare coopereazã
pentru a combate acest fenomen ºi pentru a spori aplicarea bunei guvernãri, a transparenþei ºi a
responsabilitãþii în serviciul public ºi în economiile globale. O strategie explicitã de luptã împotriva corupþiei
presupune mãsuri precum prevenirea unei conduite neprofesionale, prin instituirea sistemelor care asigurã
integritatea operaþiunilor ºi programelor oficialilor aleºi.
Putem vorbi despre douã aspecte ale corupþiei în administraþia publicã, ce afecteazã negativ guvernarea:
primul este reprezentat de corupþia în sine, al doilea de percepþia asupra corupþiei. Primul genereazã
deficienþe în gestiunea banului public ºi în modul în care guvernarea rãspunde nevoilor comunitãþii, în
beneficiul unor interese personale sau de grup. Aceste deficienþe pot fi corectate prin aplicarea unor
sancþiuni prevãzute, de regulã, în legea civilã, administrativã sau penalã. În schimb, efectele unei percepþii
negative asupra autoritãþilor publice din cauza corupþiei sunt greu de mãsurat, sunt pe termen lung ºi sunt
dificil de corectat.
Percepþia negativã a comunitãþii asupra autoritãþilor locale datoratã fenomenului corupþiei produce în
primul rând, o scãdere a gradului de încredere a populaþiei în aleºii locali ºi în actele de guvernare localã,
determinând o rupturã puternicã între cetãþean ºi corpul administrativ. Aceasta se traduce, în genere, printr-o
lipsã de comunicare între cei doi actori, prin lipsa participãrii cetãþenilor la viaþa comunitãþii ºi, în final,
printr-o guvernare netransparentã ºi ineficientã.
În România, politicile anticorupþie rãspund nevoii de eliminare a fenomenului în sine. Ele nu oferã, însã,
instrumentele necesare pentru ca percepþia negativã asupra corupþiei sã scadã ºi pentru a construi o relaþie
de încredere ºi cooperare între cetãþean ºi autoritãþile publice, iar principalii actori care sunt afectaþi de
aceastã percepþie negativã sunt aleºii locali. Deºi teoria electoralã ar putea legitima ideea cã populaþia
acordã, în primul rând, un vot de încredere aleºilor locali, practica aratã cã prezenþa la vot este micã ºi
aceasta se datoreazã tocmai lipsei de încredere a cetãþenilor în eficienþa actului de guvernare ºi în profilul
moral al celor care concureazã pentru funcþii publice. Situaþia nu se poate schimba decât dacã aleºii locali
înþeleg sã îºi asume angajamente etice clare faþã de comunitate ºi dacã aceasta le ia ca punct de referinþã
în evaluarea activitãþii aleºilor locali.
Atât organizaþiile internaþionale cât ºi guvernele statelor democratice au ajuns la inevitabila concluzie cã
elaborarea ºi implementarea codurilor de conduitã reprezintã o mãsurã preventivã efectivã ºi eficientã
contra corupþiei. Dacã vorbim despre oficialii aleºi, indiferent de metoda prin care sunt adoptate, ele
reprezintã documente de principiu care reunesc prevederi esenþiale ce trebuie sã ghideze activitatea ºi
comportamentul acestora. În ultimii ani s-a accentuat din ce în ce mai puternic faptul cã aceste coduri
trebuie sã reprezinte angajamente asumate prin proprie voinþã de oficialii aleºi ºi nu impuse prin legi.
Tocmai în asumarea voluntarã rezidã valoarea adaugatã a codurilor de conduitã, întrucât, alãturi de
responsabilizarea aleºilor pentru a scãdea incidenþa actelor de corupþie, scopul lor este acela de a crea
o legãturã de încredere între aleºii locali ºi comunitate. Dacã vorbim despre elemente tehnice de principiu,
trebuie menþionat cã practica a demonstrat necesitatea unui proces susþinut de informare ºi consultare, atât
a aleºilor locali cât ºi a societãþii civile ºi experþilor, referitor la modelul de adoptare ºi implementare a unui
cod pentru care urmeazã sã se opteze.
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Variaþii considerabile apar în ceea ce priveºte metodele de adoptare, implementare ºi monitorizare ale
codurilor de conduitã. Acest fapt se datoreazã grefãrii normelor de conduitã în sisteme administrative
diferite, cu o istorie ºi o culturã foarte diverse. Pentru a fi eficiente, codurile trebuie sã þinã seama de valorile
ºi de cutumele existente într-un anume spaþiu cultural ºi istoric, care se reflectã, atât asupra modului în care
percep oficialii aleºi standardele etice în exercitarea funcþiei, cât ºi asupra aºteptãrilor pe care le are
comunitatea legat de conduita acestora. Aºa se explicã diferenþele esenþiale dintre experienþele francezã,
englezã ºi germanã prezentate în cuprinsul acestui material.
Trebuie subliniat faptul cã, un cod de conduitã nu poate fi eficient dacã nu se încadreazã într-un cadru mai
larg de combatere a corupþiei în administraþia publicã ºi de adoptare a unor practici transparente în
exercitarea actului de guvernare. Se impune ca acesta sã fie inserat astfel încât sã centralizeze prevederile
deja existente ºi sã le îmbunãtãþeascã acolo unde litera legii este insuficientã sau nu poate acoperi toate
situaþiile posibile. În ceea ce priveºte cazul românesc, pentru aleºii locali se impune, în afara legiferãrii unui
cod de conduitã, ºi o declaraþie de politicã publicã ataºatã ca preambul al codului, ce poate
cuprinde urmãtoarele premise:
¾ alesul local acþioneazã în interesul ºi beneficiul cetãþenilor;
¾ elemente ale comportamentului aleºilor locali ce determinã încrederea în aceºtia sunt:
- alesul local nu obþine beneficii private din poziþia oficialã pe care o ocupã, altele decât cele
cuprinse în mod expres în legislaþia specificã;
- alesul local evitã orice acþiune care poate lãsa impresia cã îºi foloseºte poziþia oficialã în scopul
obþinerii de beneficii private.
¾ comportamentul etic nu vine în contradicþie cu faptul cã aleºii locali ºi membrii familiilor lor au
interese financiare ºi de afaceri proprii, atât timp cât este evitat conflictul de interese ºi percepþia de
conflict de interese.
O chestiune sensibilã o reprezintã delimitarea unui cod de conduitã de o lege explicitã. Principalul punct
în care intervin controversele este introducerea sau nu, a unor metode explicite de penalizare a acelor
oficiali aleºi care nu îºi respectã angajamentele. Se poate spune cã sancþionarea clasicã, prin vot, este
tardivã ºi într-o anumitã mãsurã perimatã, întrucât este departe de a exclude (la timp) din sistem acei oficiali
corupþi sau cu o conduitã îndoielnicã (la care se adaugã ºi faptul cã votul este pe liste ºi nu uninominal).
Se acceptã, în general, faptul cã sancþiunea trebuie sã existe, însã tipul sancþiunii variazã de la un model
practic la altul. Totuºi, tendinþa generalã este aceea de a limita sancþiunile propuse de cod cel mult la
mãsuri disciplinare/administrative, lãsând legea civilã ºi penalã sã acþioneze acolo unde este cazul.
Cercetarea realizatã de Asociaþia ALMA-RO oferã o serie de elemente utile, care reies din opiniile aleºilor
locali cu privire la standardele de conduitã. O mare parte din consilierii care au participat la focus grupuri
sau au rãspuns la chestionare au menþionat cã un de cod de conduitã ar fi foarte util ca punct de referinþã
în stabilirea standardelor etice ale aleºilor locali. Cu toate acestea, concluziile cercetãrii aratã cã, pânã în
acest moment, Codul recomandat de Consiliul Europei a fost adoptat într-un numãr limitat de consilii locale
ºi judeþene din România, iar gradul de cunoaºtere a consilierilor despre existenþa sa ºi despre hotãrârile
prin care a fost adoptat este extrem de redus. Însãºi înþelegerea noþiunii de cod de conduitã pune
probleme, nefiind clar pentru subiecþi dacã acesta se poate referi la conduita în exercitarea mandatului sau
în aspecte diverse ale vieþii unui ales local. Discuþiile în jurul subiectului propus au fost marcate de confuzii
între diverse norme legislative ºi norme interne consiliilor ºi de extrem de multe variante propuse pentru
construirea ºi adoptarea unui cod. Cauzele acestei stãri de fapt întâlnite în studiul nostru sunt, cel mai
probabil, un nivel scãzut de informare ºi conºtientizare al aleºilor locali cu privire la utilitatea unui cod de
conduitã, proceduri administrative interne netransparente ºi, la nivelul populaþiei, lipsa informãrii despre
existenþa unui cod de conduitã pentru aleºii locali. Aºa cum menþiona unul dintre consilierii participanþi la
focus grupuri, aleºii locali nu pot fi motivaþi sã îºi asume în mod public obligaþii ºi angajamente dacã
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membrii comunitãþii pe care o reprezintã nu cunosc importanþa ºi semnificaþia unui cod de conduitã.
Se poate spune cã, pânã în acest moment, implementarea unui cod de conduitã al aleºilor locali în
consiliile locale ºi judeþene din România nu a avut succes.
Având în vedere aceste considerente, este necesar sã identificãm o serie de soluþii posibile pentru ca norme
de conduitã reunite într-un cod sã poatã fi asumate de oficialii aleºi la nivel local ºi sã îºi atingã scopul.
Codul European de Conduitã privind integritatea politicã a aleºilor locali ºi regionali este un model de la
care se poate porni în crearea cadrului pentru adoptarea ºi implementarea normelor de conduitã privind
aleºii locali în România. Este un instrument destul de flexibil pentru a putea fi adaptat la realitatea
româneascã ºi destul de cuprinzãtor pentru a putea reprezenta profilul ideal al unui ales local în materie
de conduitã. Codul european:
(1) reuneºte principalele tipuri de comportament considerate esenþiale pentru buna exercitare a mandatului
public de cãtre un ales local;
(2) este un text accesibil care poate fi perceput pozitiv de cãtre majoritatea populaþiei;
(3) pune accent pe prevenirea actelor de corupþie în administraþia publicã prin ridicarea standardelor etice
în spaþiul public.
Însã, pentru ca acest document sã depãºeascã nivelul declarativ, este necesarã crearea unei structuri
simple ºi a unor mecanisme instituþionale care sã îl poatã lega de activitatea practicã a aleºilor locali.
Prezentãm mai jos un model pentru adoptarea acestuia, pe care noi îl considerãm potrivit, þinând cont de
informaþia strânsã în cadrul cercetãrii ºi de modelele disponibile la nivel european.
Considerãm oportunã utilizarea textul Codului European de Conduitã pentru Integritatea Politicã a Aleºilor
Locali ºi Regionali ºi includerea lui într-o lege-cadru promulgatã de Parlamentul României, care sã
recomande consiliilor locale ºi judeþene sã adopte prin hotãrâre un Cod de Conduitã dupã modelul
propus, sau sã includã în regulamentul de funcþionare al consiliului, într-un capitol separat sau ca anexã,
prevederile codului. Conþinutului Codului de Conduitã ar trebui, însã, adaptat legislaþiei româneºti ºi
structurilor administrative existente în România (spre exemplu, termenul "ales regional" nu îºi gãseºte locul,
în acest moment, în legislaþia româneascã). De asemenea, participarea organizaþiilor societãþii civile ºi a
reprezentanþilor aleºilor locali la construirea textului legislativ este recomandatã pentru a asigura
participarea tuturor pãrþilor interesate la formularea sa. Pornind de la datele strânse prin cercetare, o
recomandare promovatã printr-o lege la nivel naþional ar putea avea un efect mai puternic asupra aleºilor
locali ºi ar genera acordarea unei atenþii sporite subiectului. Pe de altã parte, legea nu ar afecta principiul
adoptãrii voluntare, întrucât existenþa unor prevederi de conduitã nu ar fi obligatorie în fiecare consiliu local
ºi judeþean. Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenþa decizionalã în administraþia publicã asigurã
implicarea societãþii civile în procesul legislativ la toate nivelurile, inclusiv atunci când la nivel local existã
o iniþiativã pentru adoptarea unui cod de conduitã. Accesul cetãþenilor la procesul de luare a deciziilor este
esenþial, întrucât este important ca prevederile referitoare la conduitã sã fie adaptate specificitãþilor locale
ºi cerinþelor comunitãþii care a mandatat aleºii locali. Legea asigurã participarea reprezentanþilor societãþii
civile la procesul de luare a deciziilor ºi creºte valoarea codului de conduitã, asupra cãruia pãrþile
interesate ar putea ajunge la consens.
În ceea ce priveºte procesul de monitorizare, s-au evidenþiat o serie de variante asupra cãrora nu ne putem
pronunþa în mod tranºant. Totuºi, pot fi luate în calcul urmãtoarele metode:
g înfiinþarea unei comisii la nivel naþional (aºa cum o aratã spre exemplu, modelul englez), care sã
aibã rolul de a primi ºi rezolva sesizãri asupra încãlcãrii codului de conduitã al aleºilor locali.
Acestea ar putea veni, fie din partea cetãþenilor, fie din partea organizaþiilor societãþii civile, fie din
partea aleºilor locali;
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g
g

organizarea, la nivel local, a unui "colegiu" format din cetãþeni "de onoare" ai comunitãþii, care sã
primeascã aceste sesizãri (aºa cum propunea un consilier prezent la focus grupuri);
monitorizarea directã de cãtre organizaþiile societãþii civile ºi mass-media.

Considerãm cã, oricare ar fi metoda de monitorizare, Codul de Conduitã nu trebuie sã prevadã mai mult
decât sancþiuni de tip disciplinar, întrucât sancþiunile civile ºi penale sunt prevãzute în legile aferente.
De asemenea, indiferent de varianta de adoptare, implementare ºi monitorizare a aplicãrii unui cod sau
Codurilor de Conduitã pentru Aleºii Locali, considerãm cã sunt necesare urmãtoarele mãsuri:
¾

¾

¾
¾

¾

declanºarea la nivel guvernamental a unei campanii naþionale de informare a aleºilor locali ºi a
societãþii civile asupra beneficiilor adoptãrii ºi implementãrii unor coduri de conduitã pentru aleºii
locali, având ca model "Codul European de Conduitã privind integritatea politicã a reprezentanþilor
aleºi locali ºi regionali" adoptat ca Recomandare de Consiliul Europei, prin Congresul Puterilor
Locale ºi Regionale din Europa (CPLRE);
susþinerea cu fonduri guvernamentale ºi fonduri externe de programe ce urmeazã a fi derulate de
societatea civilã, pentru creºterea nivelului de conºtientizare ºi schimbarea mentalitãþii aleºilor locali
ºi a cetãþenilor privind necesitatea adoptãrii ºi implementãrii la nivelul consiliilor locale/judeþene de
coduri de conduitã;
un program educaþional imaginativ de formare continuã a adulþilor, care sã conºtientizeze aleºii
locali asupra responsabilitãþilor lor, din punct de vedere juridic, dar ºi moral;
co-finanþarea de cãtre administraþia publicã la nivel naþional/judeþean/local a unor programe de
implementare a unor sisteme eficiente de monitorizare pentru asigurarea unor standarde ridicate de
calitate a sistemelor preventive ºi a unui management etic performant;
diseminarea la nivelul asociaþiilor administraþiei publice cu reprezentare naþionalã (Federaþia
Autoritãþilor Locale din România, Asociaþia Municipiilor din România, Asociaþia Oraºelor din
România, Asociaþia Comunelor din România ºi Uniunea Consiliilor Judeþene din România), a bunelor
practici privind monitorizarea ºi implementarea Codurilor de Conduitã pentru Aleºilor Locali.

În final, trebuie menþionat cã problema principalã a codurilor de conduitã este aceea cã sunt uºor de
elaborat ºi de adoptat, însã practic sunt foarte greu de aplicat oriunde în lume. Indiferent dacã se prezintã
sub forma unor legi sau a unor documente adoptate voluntar, dacã prevãd sancþionarea disciplinarã sau
dacã se bazeazã pe sancþiunea prin vot în perioadele electorale, fãrã o strategie eficientã de dezvoltare
ºi implementare ºi în lipsa voinþei aleºilor locali de a ºi le asuma, ele nu vor avea niciodatã efecte pozitive
asupra calitãþii actului de guvernare. Mai mult, existã riscul ca aceste coduri sã devinã instrumente de
imagine care sunt scoase la luminã atunci când pot fi utile aleºilor locali, dar care rãmân ascunse în sertare
în restul timpului.

Codul de Conduitã pentru Aleºii Locali - un instrument împotriva corupþiei

45

Bibliografie

Bibliografie
Literaturã de specialitate
g Alianþa Civicã - Filiala Bucureºti, Codul European de conduitã privind integritatea politicã a
reprezentanþilor aleºi locali ºi regionali, Bucureºti, 2001;
g Carta Uniunii Europene a Drepturilor Fundamentale, Nisa, 2000;
g Centrul de Resurse Juridice, Programul pentru Integritate Publicã, Corupþia descentralizatã Monitorizarea aplicãrii Legii 161/2003, Bucureºti, 2004;
g Consiliul Europei, Model initiatives package on public ethics at the local level, Steering Committee
on Local and Regional Democracy, 2004;
g Giurgiu, Anca Daniela ºi Adrian Baboi-Stroe, Simona Luca, Corupþia în administraþia publicã localã,
Fundaþia pentru Dezvoltarea Societãþii Civile, 2002;
g Hines, David, Codes of conduct for public officials in Europe - common label, divergent purposes,
lucrare prezentatã la Conferinþa Internaþionalã "Guvernarea ºi Etica Politicã", Centrul pentru
Guvernare Canadianã ºi Cetãþenie (Center for Canadian Governance and Citizenship),
Universitatea din Montreal, 14-15 mai 2004;
g Moraru, Adrian ºi Adrian Bãdilã, Adrian Baboi - Stroe, Corneliu Liviu Popescu, Aspecte privind
conflictul de interese în administraþia publicã localã, Institutul de Politici Publice, Bucureºti, 2003;
g Pope, Jeremy (coord.), Ghidul Transparency International. Sisteme de integritate publicã, Bucureºti,
2002;
g ªtefan, Bruno, Incursiune în sociologia administraþiei publice locale în România, in "Atitudini ºi valori
în administraþia publicã localã", Editura BCS, Bucureºti, 2001;
g The Gallup Organization Romania, Indicii corupþiei; Monitorizarea regionalã a corupþiei 20012002;
g Transparency International România, Transparenþa decizionalã în administraþia publicã - Ghid
pentru cetãþeni ºi administraþie, Bucureºti, 2003.
Texte legislative
g Codul Penal Francez;
g Legea nr. 215/2001 a administraþiei publice locale;
g Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleºilor locali;
g Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaþia de interes public;
g Legea nr. 52/2003 privind transparenþa decizionalã în administraþia publicã.
Articole
g Ghid anticorupþie pentru aleºii locali, România Liberã, 6 mai 2005.
Pagini web
g http://alma-ro.ngo.ro
g www.coe.ro
g www.ethics.org
g www.transparency.org.ro

46

Codul de Conduitã pentru Aleºii Locali - un instrument împotriva corupþiei

Anexa 1

Anexa 1
Codul European de Conduitã
privind integritatea politicã a aleºilor locali ºi regionali
I - DOMENIUL DE APLICARE
Articolul 1 - Definiþia termenului de reprezentant ales
Pentru scopul definit de prezentul Cod, termenul de "reprezentant ales" desemneazã orice responsabil politic care
exercitã un mandat local sau regional conferit prin alegeri directe (prin vot universal) sau indirecte (alegerea unei
persoane în funcþii executive de cãtre un consiliu local sau regional).
Articolul 2 - Definirea termenului de funcþii
Pentru scopul definit de prezentul Cod, termenul de "funcþii" desemneazã mandatul conferit în urma unor alegeri
directe sau indirecte ºi ansamblul atribuþiilor exercitate de cãtre reprezentantul ales în virtutea acestui mandat.
Articolul 3 - Obiectul Codului
Scopul acestui Cod este de a specifica normele de comportament cerute unor reprezentanþi aleºi în exercitarea
funcþiilor lor, precum ºi de a informa cetãþenii asupra normelor de comportament pe care au dreptul sã le aºtepte de
la cei aleºi.
II - PRINCIPII GENERALE
Articolul 4 - Supremaþia legii ºi a interesului public
Reprezentanþii aleºi îºi exercitã mandatul în conformitate cu legea ºi trebuie în orice împrejurare sã acþioneze conform
acesteia. În exercitarea funcþiilor sale, reprezentantul ales urmãreºte interesul public ºi nu exclusiv interesul sãu
personal direct sau indirect ºi nici interesul particular al unor indivizi sau grupuri de indivizi cu scopul de a obþine un
avantaj personal direct sau indirect.
Articolul 5 - Obiective ale exercitãrii mandatului
Reprezentantul ales trebuie sã îºi exercite funcþiile cu conºtiinciozitate, transparenþã ºi sã fie dispus sã-ºi asume
responsabilitatea pentru deciziile sale.
Articolul 6 - Limite ale exercitãrii mandatului
În exercitarea funcþiilor sale, reprezentantul ales trebuie sã respecte competenþele ºi prerogativele oricãrei alte
persoane mandatate politic sau ale oricãrui funcþionar public. El nu trebuie sã încurajeze sau sã contribuie, ci trebuie
sã se opunã încãlcãrii principiilor enumerate în prezentul capitol de cãtre orice altã persoanã mandatatã politic sau
funcþionar public în exercitarea funcþiilor sale.
III - OBLIGAÞII SPECIFICE
Capitolul 1 - Obþinerea mandatului
Articolul 7 - Reguli ale campaniei electorale
Campania electoralã a reprezentantului ales trebuie sã vizeze difuzarea ºi explicarea programului politic al acestuia.
El nu trebuie sã obþinã voturi prin alte mijloace decât persuasiunea sau convingerea.
Mai ales, el nu trebuie sã încerce sã obþinã voturi prin denigrarea celorlalþi candidaþi, prin folosirea violenþei ºi/sau
a ameninþãrilor, prin manipularea listelor electorale ºi/sau a rezultatelor votului sau prin oferirea sau promiterea unor
favoruri.
Capitolul 2 - Exercitarea mandatului
Articolul 8 - Interzicerea acordãrii de favoruri
Reprezentantul ales nu trebuie sã îºi exercite funcþiile sau sã utilizeze prerogativele care derivã din funcþia sa în
interesul particular al unor persoane sau grupuri de persoane cu scopul de a obþine un avantaj personal direct sau
indirect.
Articolul 9 - Interzicerea exercitãrii competenþelor în avantajul propriu
Reprezentantul ales nu trebuie sã îºi exercite funcþiile sau sã utilizeze prerogativele legate de funcþia sa în scopul
interesului personal direct sau indirect.
Articolul 10 - Conflictul de interese
Atunci când reprezentantul ales are un interes personal direct sau indirect în problemele examinate de consiliile
locale sau regionale sau de un organ executiv (local sau regional) acesta trebuie sã-ºi declare interesele înaintea
Codul de Conduitã pentru Aleºii Locali - un instrument împotriva corupþiei

47

Anexa 1

deliberãrii ºi votãrii problemei. Reprezentantul ales nu trebuie sã ia parte la nici o deliberare sau votare a unei
probleme în care acesta are un interes personal direct sau indirect.
Articolul 11 - Limitarea cumulului de funcþii
Reprezentantul ales trebuie sã respecte toate reglementãrile în vigoare care limiteazã deþinerea a douã sau mai
multe funcþii politice în acelaºi timp.
Reprezentantul ales nu trebuie sã deþinã alte mandate politice, dacã aceasta îl împiedicã sã îºi exercite mandatul în
calitatea sa de reprezentant ales.
Reprezentantul ales nu trebuie sã exercite funcþii, mandate, profesii sau responsabilitãþi care presupun un control al
funcþiilor sale de reprezentant ales sau pe care el însuºi, ca reprezentant ales, trebuie sã le controleze.
Articolul 12 - Exercitarea de competenþe discreþionare
În timpul exercitãrii competenþelor sale discreþionare, reprezentantul ales nu trebuie sã îºi acorde nici un avantaj
personal direct sau indirect sieºi, unei persoane sau unui grup de persoane cu scopul de a obþine un avantaj personal
direct sau indirect.
El trebuie sã ofere motivaþii pentru orice decizie, specificând atât toþi factorii pe care se bazeazã decizia, în special
dispoziþiile ºi reglementãrile aplicate, cât ºi cum corespunde aceastã decizie acelor dispoziþii ºi reglementãri.
În absenþa unor reglementãri, motivaþia deciziei trebuie sã cuprindã elementele care demonstreazã
proporþionalitatea, echitabilitatea ºi conformitatea acesteia cu interesul public.
Articolul 13 - Interzicerea corupþiei
În timpul exercitãrii funcþiilor sale, reprezentantul ales se va abþine de la orice comportament care ar putea fi calificat
de cãtre legile penale naþionale sau internaþionale în vigoare, drept corupþie activã sau pasivã.
Articolul 14 - Respectarea disciplinei bugetare ºi financiare
Reprezentantul ales are obligaþia de a respecta disciplina bugetarã ºi financiarã care garanteazã gestiunea
adecvatã a banului public, conform legislaþiei naþionale corespunzãtoare în vigoare.
În îndeplinirea atribuþiilor sale, reprezentantul ales trebuie sã se abþinã de la orice act destinat deturnãrii fondurilor
ºi/sau subvenþiilor publice. El trebuie sã se abþinã de la orice act al cãrui obiectiv ar putea fi utilizarea în interes
personal direct sau indirect a fondurilor sau subvenþiilor publice.
Capitolul 3 - Încheierea mandatului
Articolul 15 - Interzicerea asigurãrii unei funcþii în sectorul privat la pãrãsirea funcþiei publice
În exercitarea funcþiilor sale, reprezentantul ales nu trebuie sã ia mãsuri care sã îi permitã avantaje profesionale
viitoare dupã încheierea mandatului:
- în cadrul unor unitãþi publice sau private care au fost sub controlul sãu în timpul exercitãrii funcþiilor sale,
- în cadrul unitãþilor publice sau private cu care a avut relaþii contractuale în timpul exercitãrii funcþiilor sale,
- în cadrul unitãþilor publice sau private care au fost create în timpul mandatului sãu ºi în virtutea funcþiilor sale.
IV - MODALITÃÞI DE CONTROL
Capitolul 1 - Obþinerea mandatului
Articolul 16 - Limitarea ºi declararea cheltuielilor electorale
În cadrul campaniei sale electorale, reprezentantul ales trebuie sã limiteze în mod proporþionat ºi rezonabil nivelul
cheltuielilor sale electorale.
El trebuie sã respecte cu conºtiinciozitate orice mãsurã impusã de reglementãrile în vigoare care cer ca datele
privind originea ºi cuantumul veniturilor financiare utilizate în campania sa electoralã, precum ºi natura ºi cuantumul
cheltuielilor sã fie fãcute publice. În lipsa unor reglementãri în vigoare privind acest subiect, el va comunica aceste
date pe baza unei simple cereri.
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Capitolul 2 - Exercitarea mandatului
Articolul 17 - Declararea intereselor
Reprezentantul ales trebuie sã respecte cu conºtiinciozitate orice mãsurã impusã de reglementãrile în vigoare care
cer a fi fãcute public sau a fi controlate atât interesele personale directe sau indirecte, mandatele, funcþiile ºi profesiile
deþinute, cât ºi evoluþia patrimoniului acestuia.
În lipsa unor reglementãri privind acest subiect, el va comunica aceste date pe baza unei simple cereri.
Articolul 18 - Respectarea controalelor interne ºi externe
În exercitarea funcþiilor sale, reprezentantul ales nu trebuie sã obstrucþioneze controlarea motivatã ºi transparentã a
modului de exercitare a funcþiilor sale de cãtre autoritãþile competente de control intern sau extern. El va executa în
mod conºtiincios deciziile executorii sau definitive ale acestor autoritãþi.
Atunci când se motiveazã actele sau deciziile supuse controlului, reprezentantul ales trebuie sã menþioneze în mod
expres existenþa mãsurilor de control ºi sã specifice autoritãþile competente în implementarea lor.
V - RELAÞIILE CU PUBLICUL
Articolul 19 - Publicarea ºi motivarea deciziilor
Reprezentantul ales este rãspunzãtor în faþa întregii comunitãþi locale pe durata mandatului sãu.
Reprezentantul ales trebuie sã ofere o motivaþie detaliatã pentru orice decizie luatã, specificând ansamblul
elementelor care au stat la baza acesteia, în special prevederile reglementãrilor aplicabile precum ºi elementele care
demonstreazã conformitatea deciziei sale cu aceste reglementãri.
În caz de confidenþialitate, aceasta trebuie motivatã prin prezentarea elementelor care o impun.
El trebuie sã rãspundã cu conºtiinciozitate oricãrei cereri venite din partea cetãþenilor privind exercitarea funcþiilor
sale, motivarea acestora sau funcþionarea serviciilor care se aflã în reponsabilitatea sa.
El trebuie sã încurajeze ºi sã dezvolte orice mãsurã care favorizeazã transparenþa competenþelor sale, exercitarea
acestor competenþe ºi funcþionarea serviciilor care se aflã în responsabilitatea sa.
VI - RELAÞILE CU APARATUL ADMINISTRATIV LOCAL
Articolul 20 - Angajarea personalului
Reprezentantul ales trebuie sã previnã orice numire într-o funcþie administrativã bazatã pe alte principii decât
recunoaºterea meritelor ºi aptitudinilor profesionale ºi/sau în alte scopuri decât necesitãþile departamentului
respectiv. În cazul angajãrii sau promovãrii personalului, reprezentantul ales trebuie sã ia, cu conºtiinciozitatea
necesarã, o decizie obiectivã ºi motivatã.
Articolul 21 - Respectarea rolului aparatului administrativ local
În cadrul exercitãrii funcþiilor sale, reprezentantul ales trebuie sã respecte atribuþiile aparatului administrativ local aflat
în responsabilitatea sa, fãrã a prejudicia exercitarea legitimã a puterii sale ierarhice.
El nu trebuie sã cearã sau sã pretindã din partea unui fucþionar public executarea sau omiterea executãrii unui act
care sã îi aducã un avantaj personal direct sau indirect sau care sã avantajeze persoane sau grupuri de persoane
în scopul obþinerii din aceasta a unui avantaj personal direct sau indirect.
Articolul 22 - Promovarea rolului aparatului administrativ local
În cadrul exercitãrii atribuþiilor sale, reprezentantul ales trebuie sã se asigure cã rolul ºi atribuþiile aparatului local din
subordine sunt promovate în întregime. El trebuie sã încurajeze ºi sã promoveze orice mãsurã care favorizeazã
îmbunãtãþirea funcþionãrii serviciilor ºi departamentelor aflate în responsabilitatea sa precum ºi motivarea
personalului din subordine.
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VII - RELAÞIILE CU MASS-MEDIA
Articolul 23
Reprezentantul ales trebuie sã rãspundã în mod atent, sincer ºi complet oricãrei cereri de informare emise de
mass-media referitoare la exercitarea funcþiilor sale, dar nu va oferi nici o informaþie confidenþialã sau referitoare la
viaþa privatã a reprezentantului ales local sau a unor terþi.
El trebuie sã încurajeze ºi sã dezvolte orice mãsurã care favorizeazã difuzarea în mass-media a informaþiilor
referitoare la competenþele sale, la exercitarea funcþiilor sale ºi la funcþionarea serviciilor ºi departamentelor aflate
în responsabilitatea sa.
VIII - INFORMARE, DIFUZARE ªI SENSIBILIZARE
Articolul 24 - Difuzarea Codului cãtre reprezentanþii aleºi
Reprezentantul ales se angajeazã sã citeascã ºi sã înþeleagã ansamblul dispoziþiilor prezentului Cod precum ºi
reglementãrile la care acesta face referire ºi sã declare cã doreºte sã respecte prevederile acestui Cod.
Articolul 25 - Difuzarea Codului cãtre public, aparatul administrativ local ºi mass-media
Reprezentantul ales trebuie sã încurajeze ºi sã promoveze orice mãsurã care favorizeazã difuzarea acestui Cod
cãtre public ºi cãtre mass-media ºi care sã îi sensibilizeze mai mult faþã de principiile acestui Cod.

Sursa: Codul European de Conduitã privind integritatea politicã a aleºilor locali ºi regionali,
Consiliul Europei, Bucureºti, 2001
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Chestionar
1. Consideraþi utilã existenþa unui Cod de Conduitã pentru Aleºii Locali (Primari, Viceprimari, Preºedinþi ºi
Vicepreºedinþi de Consilii Judeþene, Consilieri Judeþeni, Consilieri Locali) ? (Vã rugãm sã motivaþi rãspunsul.)

Da
Nu
Nu ºtiu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Aþi auzit despre Codul European de Conduitã privind integritatea politicã a reprezentanþilor aleºi locali ºi
regionali prevãzut ca Recomandare a Consiliului Europei?
Da

Nu

3. Aþi luat cunoºtinþã de conþinutul Codului European de Conduitã?
Da

Nu

4. Au fost adoptate de cãtre instituþia dumneavoastrã Hotãrâri de Consiliu referitoare la un Cod de Conduitã al
Aleºilor Locali, conform principiilor Recomandãrii nr. 60/1999 a Consiliului Europei referitoare la Codul European
de Conduitã privind integritatea politicã a reprezentanþilor aleºi locali ºi regionali?
Da

Nu

Nu ºtiu

5. Dacã s-a adoptat o Hotarâre de Consiliul privind Codul de Conduitã al Aleºilor Locali, care sunt numãrul ºi data
adoptãrii respectivei hotãrâri?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Dacã s-a adoptat o Hotarâre de Consiliul privind Codul de Conduitã al Aleºilor Locali, prevederile hotãrârii au
fost aduse la cunoºtinþa noilor aleºi locali?
Da

Nu

Nu ºtiu

7. Dacã nu s-a adoptat o Hotarâre de Consiliul privind Codul de Conduitã al Aleºilor Locali, a existat vreo iniþiativã
la nivel local pentru adoptarea unei astfel de Hotãrâri?
Da

Nu

Nu ºtiu

8. În Regulamentul de Funcþionare al Consiliului Judeþean/Local existã referiri la principiile sau prevederile Codului
European de Conduitã privind integritatea politicã a reprezentanþilor aleºi locali ºi regionali adoptat de Consiliul
Europei?
Da

Nu

Nu ºtiu

9. Aþi luat cunoºtinþã de vreo iniþiativã guvernamentalã sau parlamentarã privind un proiect de lege privind
adoptarea unui Cod de Conduitã pentru Aleºii Locali?
Da

Nu

10. Alte comentarii
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Ghid de interviu - focus group
1. Obiectiv
Investigarea percepþiei aleºilor locali privind adoptarea ºi implementarea Codurilor de Conduitã pentru Aleºii Locali.
2. Mediu (10 min.)
Bunã ziua, mã numesc ………………………….. ………………… ºi împreunã cu colegii mei .…………………………………
……………………………………. vom facilita discuþiile pe tema prezentatã. Reprezentãm Asociaþia ALMA-RO care
implementeazã proiectul "Codul de Conduitã pentru Aleºii Locali - un instrument de împotriva corupþiei", proiect
finanþat de Ambasada Statelor Unite ale Americii ºi organizezã ºapte focus grupuri cu participarea aleºilor locali.
Rezultatele vor fi prelucrate ºi evidenþiate într-un Raport ce va fi fãcut public. Nu se menþioneazã, însã, numele
participanþilor la focus grupuri. Discuþia este înregistratã pentru a se asigura redarea corectã a tuturor opiniilor.
E cineva împotrivã?
Pentru buna desfãºurare a acestei întâlniri, vã propun câteva reguli de bazã:
- vorbiþi pe rând, fiecare va avea ºansa sã îºi exprime opiniile;
- nu existã rãspunsuri bune sau rele;
- închideþi-vã telefoanele mobile.
3. Introducere (5 min.)
Încãlzire, prezentãri, prenume.
Rãspuns la întrebarea: Dacã aþi gãsi o geantã cu 10.000 de dolari pe stradã, ce aþi face?
4. Este nevoie de un Cod de Conduitã pentru Aleºii Locali?

(10 min.)

5. Cine ar trebui sã stabileascã aceste coduri de conduitã pentru aleºii locali? (10 min.)
6. Aþi auzit despre Codul de Conduitã pentru integritatea politicã a reprezentanþilor aleºi locali ºi regionali? (10 min.)
7. Au fost adoptate de cãtre instituþia dumneavoastrã Hotãrâri de Consiliu referitoare la un Cod de Conduitã al
Aleºilor Locali? (10 min.)
8. Care au fost rezultatele adoptãrii unei Hotãrâri de Consiliu cu referire la un Cod de coduitã care vã vizeazã?
(10 min.)
9. Care sunt principalele obstacole în aplicarea prevederilor Codului de Conduitã pentru Aleºii Locali? (10 min.)
10. La nivelul formaþiunii politice din care proveniþi, principiile Codului de Conduitã al Aleºilor Locali se regãsesc în
documentele programatice ale partidului? (10 min.)
11. Ce propuneri aveþi pentru a face Codul de Conduitã pentru Aleºii Locali un instrument operaþional? (10 min.)

52

Codul de Conduitã pentru Aleºii Locali - un instrument împotriva corupþiei

Anexa 4

Anexa 4
Lista participanþilor la sesiunea de instruire
“Codul de Conduitã pentru Aleºii Locali - un instrument împotriva corupþiei”
Sinaia, 22-24 aprilie 2005
Nume
Codruþa Claudia Arvinte
Dorian Constantin Pocovnicu
Dorina Trifu Suciu

Instituþia
CJ Bacãu
CJ Bacãu
CL Baia Mare

Partid Politic

Vasile Lazãr

Gabriela Dragomir
Dumitra Vasile Ciubotã-Roºie
Nicolae Rogoz
Mihaela Diaconu
Ion Nicolae
Romeo Rãdulescu
ªtefania Stegãroiu
Ionel Patrichi

CL Baia Mare
CJ Cãlãraºi
CJ Cãlãraºi
CJ Cãlãraºi
CL Râmnicu Vâlcea
CL Râmnicu Vâlcea
CL Râmnicu Vâlcea
CJ Timiº
CJ Timiº

PNL
PSD
PNL
PNL
PD
PNL
PD
PPRM
PNL

Traian Stancu
Liviu-Adrian Mãnescu
Mihaela Paraschivescu
Adrian Bãdilã
Lavinia Andrei
Eliza Teodorescu
Raluca Bãtãnoiu

CJ Timiº
CL Sector 4 Bucureºti
Ambasada SUA
Asociaþia ALMA-RO
Asociaþia ALMA-RO
Asociaþia ALMA-RO
Fundaþia Terra Mileniul III

PNL
PNL
-

PPRM
Indep.
PNL

E-mail
arvintec@yahoo.com
dorianpocovnicu@yahoo.com
dorina@assoc.ro
dorina_mihaela@rdslink.ro
mira_laz@yahoo.com
gabidragomir2002@yahoo.com
ella_diaconu@yahoo.com
extinscom@onix.ro
stefania.stegaroiu@cjtimis.ro
reactiv@dnttm.ro
ionel.patrichi@cjtimis.ro
manescu@zappmobile.ro
paraschivescum@state.gov
alma-ro@b.astral.ro
terram3@b.astral.ro
alma-ro@b.astral.ro
raluca.terra@newsys.ro
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Focus group - Consiliul Judeþean Bacãu

Focus group - Consiliul Judeþean Bacãu

Focus group - Bacãu County Council

Focus group - Bacãu County Council

Focus group - Consiliul Judeþean Buzãu

Focus group - Consiliul Judeþean Cãlãraºi

Focus group - Buzãu County Council

Focus group - Cãlãraºi County Council

Focus group - Consiliul Judeþean Timiº

Focus group - Consiliul Judeþean Timiº

Focus group - Timiº County Council

Focus group - Timiº County Council

Focus group - Consiliul Local Alba Iulia

Focus group - Consiliul Local Baia Mare

Focus group - Alba Iulia Local Council

Focus group - Baia Mare Local Council

Sesiunea de instruire “Codul de Conduitã pentru Aleºii Locali”

Training session “The Code of Ethics for local elected representatives”

