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ABSTRACT
This paper tries to analyze the ways in which ethics is enforced in the Romanian public
administration, how ethical principles are embodied in the Romanian legislation regarding
administrative authorities, how ample is this legislation, which are the major problems facing
ethics in Romanian public domain and how public opinion perceive, from an ethical point of view,
public officials’ activity.
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INTRODUCERE
Despre etică în administraţia publică românească nu s-a vorbit niciodată la modul serios. În
perioada ce a urmat Revoluţiei din 1989 etica a fost abordată doar din punct de vedere al formelor
corupţiei ce se manifestă în sectorul public. Din păcate, chiar şi această abordare a fost limitată la
domeniul discursului politic. Într-adevăr, nu poate fi negată existenţa unor prevederi legale, care
prin conduita pe care o prescriu, pot fi considerate adevărate norme etice1. Abia începând cu anul
2000 legislaţia românescă s-a îmbogăţit cu prevederi menite să reglementeze combaterea actelor de
corupţie din administraţia publică şi să stimuleze comportamentele etice.2 Însă, tocmai aceasta este
1

Legea nr. 115 din 6 octombrie 1996, pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane
cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, Legea nr. 188 din 9 decembrie 1999, privind statutul
funcţionarilor publici, dar şi Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001, a administraţiei publice locale.
2
Amintim printre acestea: Legea nr. 78 din 8 mai 2000, pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de
corupţie; Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public; Ordonanţa de
Urgenţă nr. 43 din 4 aprilie 2002, privind Direcţia Naţională Anticorupţie; Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003, privind
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, modificată şi completată de OUG nr. 40/2003; Legea nr. 52 din 21
ianuarie 2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică; Legea nr. 571 din 14 decembrie 2004,
privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale
legii; Legea nr. 7 din 8 februarie 2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici; Legea nr. 144 din 21 mai
2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate.
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marea deficienţă cu care se confruntă majoritatea administraţiilor contemporane: lipsa
reglementarilor în domeniul eticii, o încadrare teoretică în măsură să evidenţieze scopurile,
definiţiile si un câmp comun de referinţe pentru cercetarea şi practica eticii administrative. Simpla
emitere a actelor normative reprezintă un bun început, însă nu este şi suficient pentru a asigura o
administraţie publică etică. În prezent, în cazul României, nu există nici un text oficial care să
asigure clarificarea conceptului de "etică" şi când se aplică ea în domeniul administraţiei publice.
A vorbi despre corupţie ca fenomen într-o creştere îngrijorătoare, fenomen ce nu se
manifestă doar în câmpul instituţiilor publice, dar a nu vorbi de anumite principii morale fără de
care administraţia publică îşi pierde raţiunea de a fi, iată un real semnal de alarmă. Cu toate
acestea, după cum s-a menţionat şi anterior, legislaţia în domeniu s-a îmbogăţit în ultima decadă,
putându-se chiar afirma ca România este un stat a cărui legislaţie anticorupţie este racordată la
standarde europene. Însă, din nou, deşi cadrul legislativ este unul competent, simpla reglementare
nu este în măsură să asigure faptul că administraţia românescă este una etică. Sporirea regulilor
formale nu garantează rezultate etice. După cum spunea şi primarul Amsterdamului, Job Cohen, în
cuvântarea de bun venit adresată participanţilor la conferinţa internaţională First Global Dialogue
on Ethics in Public Administration, desfăşurată în luna mai a anului trecut la Amsterdam, soluţia
nu constă în a creşte numărul de reguli deja existente, ci în încurajarea administratorilor publici de
a lua decizii morale de unii singuri.3 Iar acest deziderat se poate realiza numai printr-un proces
coerent de educaţie a administratorilor, prin implicarea directă a acestora în discuţii, dezbateri, în
rezolvarea dilemelor etice şi prin antrenarea lor în procesul decizional.
Trebuie remarcată totuşi schimbarea majoră referitoare la relaţia administraţie
publică-cetăţean, survenită după 1990. Această schimbare nu se datorează numai autorităţii
administrative (deşi nu trebuie negat nici aportul administraţiei), ci şi cetăţeanului, care a învăţat
din mers care îi sunt drepturile şi îndatoririle într-o societate democratică.
Acestă lucrare intenţionează să analizeze cum este promovată etica în administraţia publică
românească, în ce măsură principii etice se regăsesc în legislaţia referitoare la autorităţile
administrative, cât este de bogată această legislaţie, care sunt problemele majore cu care se
confruntă etica în domeniul public românesc, şi nu în ultimul rând, cum este percepută de către
cetăţeni, din punct de vedere etic, activitatea funcţionarilor publici.
3

Implementing more rules and regulations is not the answer, on the contrary I would say. Empowering civil servants
and politicians to make moral just decisions in their daily work is the way to go. Therefore one of the main focus points
of the integrity program of the City of Amsterdam is training and advising civil servants and politicians specificly on
decision-making and the moral dilemma’s that come with it. Of course we’re not naïve and also looking to prevent and
when needed stop and punish fraud and corruption. But that’s not the main issue here. The main issue is empowering
civil servants and politicians to avoid making unnecessary mistakes or errors in judgment. Toespraak burgemeester
Cohen op de integriteitsconferentie op donderdag 28 mei 2009, om 18.30h in het Blauwe Theehuis. Zoals uitgesproken.
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1. COD ETIC
Diversitatea materiilor şi schimbările

frecvente care intervin în legislaţia de natură

administrativă fac dificilă codificarea dreptului administrativ. Însă, perfecţionarea reglementărilor
juridice în domeniul administatiei publice şi dezvoltarea contenciosului administrativ ar crea
premisele pentru codificarea dreptului administrativ în ţara noastră. Lipsa unei codificări a dreptului
administrativ este o dovadă suficientă a instabilităţii autorităţilor administrative româneşti în
decursul timpului. Cu toate acestea, trebuie remarcate eforturilor pe care aceste autorităţi le-au făcut
în ultimii 20 de ani de a recupera golurile existente în legislaţia administrativă românească şi de a
aduce acestă legislaţie în pas cu cerinţele europene actuale.
Una din foarte importantele calităţi ale codurilor etice este aceea de a deţine un rol major în
formarea şi evoluţia gândirii etice în administraţia publică. Elaborarea unui asemenea cod în
administraţia publică românească ar reprezenta un pas firesc (dată fiind legislaţia deja existentă) şi,
de asemenea, foarte important în educarea şi formarea funcţionarilor români la standardele impuse
de administraţiile occidentale. Codul are valoarea unui simbol care face legătura între aderentul la
cod (funcţionarul public) şi deziderate precum: satisfacerea interesului public, profesionalism, înalte
standarde morale.
Codurile etice s-au dezvoltat în context profesional pentru a specifica şi clarifica o conduită
acceptabilă din partea funcţionarilor publici. Scopurile unei atari conduite privesc: susţinerea
funcţionarilor publici în confruntarea cu situaţii dilematice, orientarea administratorilor către
atitudini favorabile protejării interesului public, sprijinirea grupurilor pentru a atinge grade ridicate
de coeziune internă, atingerea unui nivel înalt de conduită profesională cât şi dobândirea
performanţei în munca depusă, câştigarea unui grad înalt de credibilitate în ochii opiniei publice.
Toate aceste scopuri urmărite de conduita prescrisă de un cod etic sunt scopuri pe care şi
administraţia publică românească îşi doreşte să le atingă.
Codurile etice devin din ce în ce mai mult realităţi ale vieţii cotidiene pentru angajaţii din
sectorul public occidental. Reala valoare a codurilor etice nu constă în faptul că normează acţiunile
administratorilor publici, ci în faptul că reprezintă încununarea idealurilor serviciului public.
Codurile etice servesc, în primul rând, consacrării valorilor democraţiei şi creşterii încrederii publice în
autoritatea administrativă.
2. LEGISLAŢIE ETICĂ
Legislaţia românescă în materie de combatere a comportamentelor corupte şi de încurajare a
atitudinilor etice a debutat cu Legea nr. 115 din 16 octombrie 1996, pentru declararea şi controlul
averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a
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funcţionarilor publici. Legea nu îşi propunea doar să verifice veniturile demnitarilor, magistraţilor
şi ale funcţionarilor publici, ci şi să monitorizeze modalităţile în care au fost achiziţionate bunurile,
valorile, cuantumul depozitelor bancare, precum şi dacă aceste din urmă categorii ar fi putut fi
acoperite din totalul veniturilor legale realizate de cei în cauză. De asemenea, dacă persoana în
cauză este căsătorită, prevederile declaraţiei se extind şi asupra soţului/soţiei. Legea face referire şi
la instanţa îndreptăţită să efectueze controlul declaraţiilor de avere. Iniţial era vorba despre o
comisie de control care, ulterior, a fost înlocuită cu Agenţia Naţională de Integritate (Legea nr.
115/1996). Agenţia Naţională de Integritate a fost înfiinţată printr-un alt act normativ care poate fi
inclus în tipul de legislaţie menţionat mai sus, respectiv Legea nr. 144 din 21 mai 2007, privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate. Agenţia Naţională
de Integritate avea ca principale atribuţii verificarea privind averea dobândită în perioada
exercitării mandatelor sau a îndeplinirii funcţiilor ori demnităţilor publice (Legea nr. 144/2007),
dar şi de implementare a prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi de interese (Legea nr.
144/2007). Agenţia îşi îndeplinea atribuţiile de verificare din oficiu sau la sesizarea oricărei
persoane fizice sau juridice interesate. În cazul în care între averea dobândită pe parcursul
exercitării funcţiei şi veniturile realizate în aceeaşi perioadă există o diferenţă care nu poate fi
justificată sesizesză instanţa competentă pentru stabilirea părţii de avere sau a bunului determinat
dobândite cu caracter nejustificat, a cărăr confiscare o solicită. Activitatea Agenţiei Naţionale de
Integritate era monitorizată de Consiliul Naţional de Integritate, instituit prin acelaşi act normativ,
organism aflat sub control parlamentar exercitat de Senat (Legea nr. 144/2007). Această lege a fost
modificată anul acesta, prin Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi
demnităţilor publice. În conformitate cu această lege, Agenţia evidenţiază, afişează şi
monitorizează declaraţiile de avere, întocmind rapoarte de evaluare, transmise organelor fiscale,
organelor de urmărire penală, comisiei de cercetare a averilor prevăzute în Legea nr. 115/1996.
Diferenţele semnificative în declaraţiile de avere sunt considerate acele diferenţe care depăşesc
suma de 10000 de Euro.
Legea nr. 78 din 8 mai 2000, pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor
de corupţie a reprezentat prima măsură reală, luată în România, de combatere a comportamentelor
corupte. Textul legii se aplică tuturor persoanelor care exercită o funcţie publică, indiferent de
modul în care au fost investite, în cadrul autorităţilor publice sau instituţiilor publice, celor care au
atribuţii de control sau acordă asistenţă specializată, în măsura în care participă la luarea deciziilor
sau le pot infulenţa, cât şi persoanelor care deţin o funcţie de conducere într-un partid sau într-o
formaţiune politică, într-un sindicat, într-o organizaţie patronală ori într-o asociaţie fără scop
lucrativ sau fundaţie. Sunt considerate infracţiuni de corupţie: infracţiunile de luare de mită (art.
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254 Cod Penal), de dare de mită (art. 255 Cod Penal), de primire de foloase necuvenite (art. 256
Cod Penal), şi de trafic de influenţă (art. 257 Cod Penal). Sunt considerate infracţiuni asimilate
infracţiunilor de corupţie (Legea nr. 78/2000):
•

Stabilirea, cu intenţie a unei valori diminuate, faţă de valoarea reală, a bunurilor
aparţinând operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administraţiei
publice este acţionar;

•

Acordarea de subvenţii cu încălcarea legii, neurmărirea, conform legii, a
destinaţiilor subvenţiilor;

•

Utilizarea subvenţiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, precum
şi utilizarea în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau acre
urmează să fie rambursate din fonduri publice;

•

Fapta persoanei care, în virtutea funcţiei, a atribuţiei ori a însărcinării primite, are
sarcina de a supraveghea, de a controla sau de a lichida un agent economic privat, de
a îndeplini pentru acesta vreo însărcinare, de a intermedia sau de a înlesni efectuare
unor operaţiuni comerciale sau financiare de către agentul economic privat ori de a
participa cu capital la un asemenea agent economic, dacă fapta este de natură a-i
aduce direct sau indirect foloase necuvenite;

•

Efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia,
atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte;

•

Folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate
publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii;

•

Fapta persoanei care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid, într-un
sindicat sau patronat ori în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, de a
folosi influenţa sau autoritatea sa în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de
bani, bunuri sau alte foloase necuvenite;

•

Infracţiunea de şantaj;

•

Infracţiunea de abuz în serviciu contra interselor publice, infracţiunea de abuz în
serviciu contra interselor persoanelor şi infracţiunea de abuz în serviciu prin
îngrădirea unor drepturi, dacă fucţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru
altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial.

Sunt considerate infracţiuni în legătură directă cu infracţiunile de corupţie (Legea nr.
78/2000):
•

Tăinuirea bunurilor provenite din săvârşirea unei infracţiuni prevăzute mai sus,
precum şi favorizarea persoanelor care au comis asemenea infracţiuni;
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•

Asocierea în vederea săvârşirii unei infracţiuni prevăzute mai sus;

•

Falsul şi uzul de fals săvârşite în scopul de a ascunde comiterea uneia dintre
infracţiunile prevăzute mai sus sau săvârşite în realizarea scopului urmărit printr-o
asemenea infracţiune;

•

Abuzul în serviciu contra intereselor publice, abuzul în serviciu contra interselor
persoanelor şi abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi, săvârşte în realizarea
scopului urmărit, printr-o infracţiune prevazută mai sus.

Sunt considerate infracţiuni împotriva interselor financiare ale Uniunii Europene (art. 18
Legea nr. 78/2000):
•

Folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexcate sau incomplete,
care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al
Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea orin în numele lor;

•

Omisiunea de a furniza, cu ştiinţă, datele cerute potrivit legii pentru obţinerea de
fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate
de acestea ori în numele lor, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept a acestor
fonduri;

•

Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din
bugetul general al Comunităţilor Europene sau din alte fonduri administrate de
acestea ori în numele lor;

•

Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei unui folos legal
obţinut, dacă fapta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general
al Comunităţilor Europene sau din alte bugetele administrate de acestea ori în
numele lor;

•

Folosirea sau prezentarea de documente ori declraţii false, inexacte sau incomplete,
care are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al
Comunităţilor Europene sau din alte bugetele administrate de acestea ori în numele
lor;

•

Omisiunea de a furniza, cu ştiinţă, datele cerute potrivit legii, dacă fapta are ca
rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al Comunităţilor
Europene sau din alte bugetele administrate de acestea ori în numele lor;

Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001, privind liberul acces la informaţiile de interes
public prevede accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public ca un
principiu fundamnetal al relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice. Prin informaţie de interes
public se înţelege orice informaţie care priveşteactivităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi
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publice sau instituţii publice (Cap. I, art. 2, lit.b Legea nr. 544/2001). Prin informaţie cu privire la
datele personale se înţelege orice informaţie privind o persoană fizică identificată sau identificabilă
(art. 2, lit. c Legea nr. 544/2001). Prin urmare, în conformitate cu Legea nr. 544/2001, orice
persoană fizică din România are acces la orice informaţie legată de declaraţiile de avere prevazute
prin Legea nr. 115/1996. Legea nr. 544/2001 stipulează că fiecare autoritate sau instituţie publică
are obligaţia să comunice din oficiu informaţii de interes public care privesc (Cap. II, art. 5, al.1, lit.
a-I Legea nr. 544/2001):
•

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau
instituţiei publice în cauză;

•

Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare,
programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;

•

Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice
şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

•

Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea,
sediul, numere de telefon, fax, adresa de e.amil şi adresa paginii de Internet;

•

Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

•

Programele şi strategiile proprii;

•

Lista cuprinzând documentele de interes public;

•

Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestoinate, potrivit legii;

•

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii publice.

Autorităţile au obligaţia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va
cuprinde informaţiile prevăzute mai sus, precum şi să organizeze periodic, de regulă o dată pe lună,
conferinţe de presă pentru aducerea la cunoştinţă a informaţiilor de interes public (Cap II, art. 2
Legea 544/2001).
Ordonanţa de Urgenţă nr. 43 din 4 aprilie 2002, privind Direcţia Naţională
Anticorupţie a înfiinţat acestă instituţie, ca structură cu personalitate juridică, în cadrul Parchetului
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin reorganizarea Parchetului Naţional Anticorupţie.
Direcţia Naţională Anticorupţie este autorizată să deţină şi să folosescă mijloace adecvate pentru
obţinerea, verificarea, prelucrarea şi stocarea informaţiilor privitoare la faptele de corupţie
prevăzute în legea nr. 78/2000, cu modificările ulterioare, în condiţiile legii (cap. IV, art. 15 OUG
nr.43/2002):
Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003, privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, modificată şi completată de OUG nr. 40/2003 împreună cu
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Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
au ca scop să sporească gradul de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean, ca
beneficiar al deciziei administrative, să stimuleze participarea activă a cetăţenilor în procesul de
luare a deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative şi să sporească
gradul de transparenţă la nivelul întregii administraţii publice. Principiile care stau la baza acestor
acte normative sunt următoarele (Legea nr. 52/2003):
•

Informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de inters public
care urmează a fi dezbătute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în
procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;

•

Consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la iniţiativa autorităţilor
publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;

•

Participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de
elaborare a proiectelor de acte normative.

Autorităţile administraţiei publice au obligaţia de a informa şi de a supune dezbaterii publice
proiectele de acte normative, de a permite accesul la luarea deciziilor administrative şi la minutele
(documentele scrise în care se consemnează în rezumat punctele de vedere exprimate de participanţi
la o şedinţă, precum şi rezultatul dezbaterilor) şedinţelor publice.
Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale stipulează ca principii
de organizare şi funcţionare ale autorităţilor administraţiei publice locale următoarele principii
(Cap. I, art. 2, al.1 Legea nr. 215/2001):
•

Principiul descentralizării;

•

Principiul autonomiei locale;

•

Principiul deconcentrării serviciilor publice;

•

Principiul eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale;

•

Principiul legalităţii;

•

Principiul consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes
deosebit.

Principiul consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit este
completat la Capitolul VII al aceleaşi legi, cu iniţiativa cetăţenească, în virtutea căreia, cetăţenii pot
propune consiliilor locale şi consiliilor judeţene pe a căror rază domiciliază, spre dezbatere şi
adoptare, proiecte de hotărâri. Aspectul democratic şi etic al acestor prevederi se referă la faptul că
cetăţenii trebuie să întreţină o relaţie permanentă cu autorităţile administraţiei publice locale, relaţie
care se bazează pe consultare reciprocă, cooperare şi respect reciproc. Cetăţenii trebuie să fie parte
activă în procesul luării deciziilor de interes deosebit, opiniile lor fiind hotărâtoare în acest proces.
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De asemenea, principiile organizării şi funcţionării administraţiei publice locale, precum şi
legislaţia menţionată anterior asigură toate criteriile pentru un proces democratic prevazute de
Robert Dahl (Dahl 2002). Legea nr. 215/2001, prin principiile de organizare şi funcţionare ale
administraţiei publice locale împreună cu prevederile care reglementează iniţiativa cetăţenească
garantează criteriul participării efective. De asemenea, Legea nr. 215/2001, prin principiile de
organizare şi funcţionare ale administraţiei publice locale împreună cu prevederile care
reglementează iniţiativa cetăţenească (Legea nr. 215/2001) asigură criteriul egalităţii în etapa
decisivă. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public împreună cu
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, modificată
şi completată de OUG nr. 40/2003 şi Legea nr. 52/2003 privind transperenţa decizională în
administraţia publică garantează criteriul înţelegerii luminate. Legea nr. 544/2001 privind liberul
acces la informaţiile de interes public împreună cu Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi
controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi
a funcţionarilor publici asigură realizarea criteriului controlului agendei. Iar criteriul cuprinderii
este garantat de Constituţie şi de Legea nr. 215/2001, prin principiile de organizare şi funcţionare
ale administraţiei publice locale împreună cu prevederile care reglementează iniţiativa
cetăţenească. Legile nr. 78/2000, 144/2007, 7/2004, OUG 43/2002, precum şi legile 188/2004 şi
571/2004 asigură funcţionarea procesului democratic prin crearea, organizarea şi reglementarea
condiţiilor de funcţionare a instituţiilor şi pârghiilor necesare realizării criteriilor impuse de Dahl.
3.COD AL CONDUITEI
Un bun cod al conduitei impune standarde comportamentale pentru funcţionarii publici. El
include reglementări stricte referitoare la conflicte de interese, acceptarea de cadouri, abuzul de
poziţia discreţionară şi intluenţa pe care o deţine funcţionarul public. Legea pentru prevenirea,
descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, impune la rândul ei. standarde comportamentale
pentru funcţionarii publici, reglementând aceste comportamente care sunt considerate drept
infracţiuni (Legea 78/2000). Legea face în principal referire la infracţiunile prevăzute în Codul Penal
la art.254-257 (luare de mita, dare de mita, primirea de foloase necuvenite şi trafic de influentă), dar
vine şi completează aceste prevederi prin altele noi, referitoare la stabilirea cu intenţie a unei valori
diminuate faţă de valoarea reală a bunurilor asupra cărora statul are autoritate, acordarea de credite
sau subvenţii cu încălcarea legii sau normelor de ereditare, utilizarea creditelor sau a subvenţiilor cu
încălcarea legii sau normelor de creditare, utilizarea creditelor sau a subvenţiilor cu alte scopuri decât
cele pentru care au fost acordate (art.10). De asemenea, art.ll şi art.12 pedepsesc fapte care sunt
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săvârşite in scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul, sume de bani, bunuri ori alte foloase
necuvenite: înlesnirea diferitelor operaţiuni comerciale sau financiare pe care le efectuează agentul
economic, efectuarea de operaţiuni financiare incompatibile cu funcţia şi folosirea, în mod direct sau
indirect a informaţiilor confidenţiale. Legea mai face referire şi la infracţiuni în legătură directă cu
infracţiunile de corupţie: tăinuirea bunurilor provenite din săvârşirea unei infracţiuni, falsul şi uzul de
fals săvârşite în scopul de a ascunde comiterea unei infracţiuni, abuzul în serviciu contra intereselor
publice, etc. (art. 17a-i, Legea nr.78/2000), precum şi la diferite infracţiuni împotriva intereselor
fianciare ale Uniunii Europene. (Secţiunea a 4-a, art. 18, al. 1-3).
Legea nr. 7 din 8 februarie 2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici
este un act normativ care reglementează normele de conduită profesională a funcţionarilor publici,
având ca obiective asigurarea creşterii calităţii serviciului public, o bună administrare în realizarea
interesului public, precum şi eliminarea birocraţiei excesive şi a faptelor de corupţie din
administraţia publică. Codul de conduită îşi propune să reglementeze normele de conduită
profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi
menţinerii la nivel înalt a prestigiului instituţiei funcţiei publice şi al funcţionarilor publici (Cap. I,
art. 2, lit. a Legea nr. 7/2004); să informeze publicul cu privire la conduita profesională la care este
îndreptăţit să se aştepte din partea funcţionarilor publici în exercitarea funcţiilor publice (Cap. I, art.
2, lit. b Legea nr. 7/2004); să creeze un climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi
funcţionarii publici, pe de-o parte, şi între cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice, pe de altă
parte (Cap. I, art. 2, lit. c Legea nr. 7/2004). Principiile care guverează conduita profesională a
funcţionarilor publici sunt următoarele (Cap. I, art. 3, lit. a-i Legea nr. 7/2004):
•

Supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia funcţionarii publici au
îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării;

•

Prioritatea interesului public, principiu conform căruia funcţionarii publici au
îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în
exercitarea funcţiei publice;

•

Asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor
publice, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a aplica
acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;

•

Profesionalismul, principiu conform căruia funcţionarii publici au obligaţia de a
îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă,
corectitudine şi coştinciozitate;

•

Imparţialitatea şi independenţa, principiu conform căruia funcţionarii publici sunt
obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic,
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religios sau de altă natură, în exercitarea funcţiei publice;
•

Integritatea morală, principiu conform căruia funcţionarilor publici le este interzis să
solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori
beneficiu în considerarea funcţiei publice pe care o deţin, sau să abuzeze în vreun fel
de această funcţie;

•

Libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia funcţionarii publici pot
să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile cu respectarea ordinii de drept şi a
bunelor moravuri;

•

Cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea funcţiei publice şi
în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu funcţionarii publici trebuie să fie de bună
credinţă;

•

Deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile desfăşurate de
funcţionarii publici în exercitarea funcţiei lor sunt publice şi pot fi supuse
monitorizării cetăţenilor.

La articolul 14, legea specifică faptul că funcţionarii publici nu trebuie să solicite ori să
accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal,
familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură
politică. Aceste „atenţii” pot infulenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute sau
pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii.
Aceste prevederi garantează respectarea cu prioritate a Constituţiei şi legilor în vigoare,
promovarea interesului public, impun standarde de profesionalism, imparţialitate şi integritate
morală, responsabilitate, corectitudine şi transparenţă, dar şi asigură libertatea gândirii şi a
exprimării. Rolul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici este acela de a coordona, monitoriza
şi controla aplicarea normelor prevăzute de codul de conduită (Cap. III, art. 20, al. 1-2 Legea nr.
7/2004). Pentru aceasta, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici urmăreşte aplicarea şi
respectarea, în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice a prevederilor codului de conduită,
elaborând studii şi analize privind respectarea acestor prevederi. În scopul aplicării eficiente a
dispoziţiilor codului de conduită, conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice vor desemna un
funcţionar public pentru consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită. Acest
din urmă funcţionar va acorda consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici cu privire la respectarea
normelor de conduită, va monitoriza aplicarea prevederilor codului de conduită şi va întocmi
rapoarte trimistriale privind respectarea normelor de conduită presupuse de cod (Cap. III, art. 21,
al.1-5 legea nr. 7/2004).
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4. DECLARAŢIA FINANCIARĂ
Legislaţia S.U.A. făcea referire şi la o declaraţie financiara care, în viziunea americană,
reprezintă piatra de temelie a oricărei legislaţii care intenţionează să prevină abuzurile oficialilor
în vederea obţinerii de profituri personale. Declaraţia financiară este considerată în măsură a preveni
potenţialele conflicte de interese ivite în cadrul organizaţiei publice şi a descuraja funcţionarii
publici în ceea ce priveşte abuzurile de puterea conferită de funcţia lor.
Legea nr.78/2000 extinde prevederile Legii nr. 115/1996 impunând obligativitatea declarării
averii şi pentru funcţionarii publici, indiferent de modul în care au fost investiţi în cadrul
autorităţilor publice sau instituţiilor publice. Declaraţia se referă la valorile pe care le deţin
funcţionarii şi permite exercitarea controlului asupra averii şi valorilor funcţionarilor. Pentru a
fi cu adevărat eficientă, declaraţia nu se rezumă la a conţine doar valoarea salariului şi a altor
venituri realizate de un funcţionar, ea conţine clar specificate categoriile de bunuri şi valori
mobiliare, rezervele financiare cât şi proprietăţile deţinute de acel funcţionar. Articolul 4 al Legii
nr.78/2000 stipulează că funcţionarii au obligaţia de a declara în termen de 30 de zile de la
primire orice donaţie directă ori indirectă sau daruri primite în legătură cu exercitarea funcţiilor
sau atribuţiilor lor, cu excepţia celor care au o valoare simbolică. Mai mult decât atât, obligativitatea de
declarare a averilor se extinde şi asupra soţilor, respectiv soţiilor.
5. SISTEM DE IMPUNERE
Sistemul de impunere se referă la un organism special, investit cu prerogative de impunere şi
control a reglementărilor etice. De cele mai multe ori, acest organism special îmbracă forma unei
comisii etice, abilitată să impună standarde etice şi să controleze activitatea funcţionarilor
publici, fiind în măsură să încurajeze administratorii să acţioneze conform principiilor etice
promovate de legislaţia etică şi descurajându-i pe aceia care ar fi tentaţi să încalce legea. Pentru a fi
eficientă, comisia va fi alcătuită din membrii neimplicaţi în mod direct în activitatea autorităţii
publice pe care o controlează şi lipsiţi de interese politice.
De menţionat este importanţa aspectului surprins şi anterior: idealul este o comisie de
disciplină ai cărei membrii să nu fie implicaţi în mod direct în activitatea autorităţii sau instituţiei
publice controlate. Comisia are nevoie de un buget propriu, capabil să-i acopere cheltuielile
necesare desfăşurării activităţii.
Rolul comisiei este de a interpreta şi impune prevederile legale, deoarece este realmente
imposibil de elaborat o legislaţie în măsură să acopere toate situaţiile dilematice cu care se
confruntă autorităţile publice. Comisia va avea datoria de a adapta prevederile existente la situaţii
nou create, de a oferi consultanţă în domeniul eticii administraţie şi de a-i forma pe funcţionari în
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spiritul legii şi al moralităţii.
Legea nr. 144 din 21 mai 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Naţionale Anticorupţie a înfiinţat această autoritate în vederea asigurării exercitării
funcţiilor şi demnităţilor publice în condiţii de imparţialitate, integritate, transparenţă, prin
organizarea în mod unitar şi instituţionalizat a activităţii de control al averii dobândite în
perioada exercitării mandatelor sau a îndeplinirii funcţiilor respective şi a verificării
conflictelor de interese, precum şi de sesizare a incompatibilităţilor. Prin urmare, Agenţia are
ca principale atribuţii verificarea declaraţiilor de averi prevăzute de Legea nr. 115 din 6
octombrie 1996, pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu
funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, de verificare şi soluţionare a situaţiilor
care presupun conflicte de interese şi diferite incompatibilităţi.
O altă instituţie abilitată să controleze legalitatea instituţiilor publice şi a funcţionarilor
publici este Direcţia Naţională Anticorupţie, înfiinţată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 43 din 4
aprilie 2002. Spre deosebire de Agenţia Naţională Anticorupţie, Direcţia Naţională Anticorupţie
verifică acele situaţii în care s-au semnalat fapte de corupţie prevazute de Legea nr. 78 din 8 mai
2000, pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie.
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici monitorizează şi controlează aplicarea normelor
prevăzute de codul de conduită al funcţionarilor publici, instituit prin Legea nr. 7 din 18 februare
2004. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici alcătuieşte, anual, pe baza rapoartelor primite de
la funcţionarii desemnaţi în cadrul fiecărei instituţii publice, un raport cu privire la managementul
funcţiei publice şi al funcţionarilor publici (Legea nr. 7/2004). Acest raport cuprinde numărul şi
obiectul sesizărilor privind cazurile de încălcare a normelor de conduită profesională, categoriile şi
numărul de funcţionari publici care au încălcat normele de conduită morală şi profesională, cauzele
şi consecinţele nerespectării prevederilor codului şi trebui să evidenţieze cazurile în care
funcţionarilor publici li s-a cerut să acţioneze sub presiunea factorului politic.
Din punctul de vedere al sistemului de impunere, legislaţia românească a creat autorităţile
necesare pentru ca măsurile legale anticorupţie să fie respectate iar codul de conduită se bucură de
sprijinul şi monitorizarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
6. PROIECŢIE PENTRU "WHISTLEBLOWERS"
Termenul de "whistleblowers" este un termen familiar în câmpul controverselor
administraţiilor occidentale. Denunţarea faptelor care presupun o încălcare a legilor în vigoare dar
şi a colegilor care încalcă aceste legi şi principiile democratice fundamentale poate fi considerată,
în acelaşi timp, atât un act de onestitate dar, pe de altă parte, şi un act de lipsă de loialitate faţă de
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colectiv şi faţă de organizaţia din care acesta face parte. Legislaţia americană, pornind de la
prevederile Constituţiei referitoare la liebrtatea de exprimare, îi protejează pe acei funcţionari care
denunţă abuzurile din cadrul instituţiei publice. Racordându-se la standardele impuse de
administraţiile occidentale, legislaţia românească, cuprinde Legea nr. 571 din 14 decembrie 2004,
privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi
care semnalează încălcări ale legii. În terminologia românescă, termenului de „whistleblower” îi
corespunde termenul „avertizor” iar expresiei ”to blow the whistle” îi corespunde

expresia

„avertizare”. Avertizarea în interes public înseamnă sesizarea făcută cu bună credinţă cu privire la
orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei
administrări, eficienţei, eficacităţii, economicităţii şi transparenţei (Legea nr. 571/2004). Principiile
care guvernează protecţia avertizării în interes public sunt următoarele (Cap. II, art. 4, lit. a-h Legea
nr. 571/2004):
•

Principiul legalităţii;

•

Principiul supremaţiei interesului public;

•

Principiul responsabilităţii;

•

Principiul nesancţionării abuzive;

•

Principiul bunei administrări;

•

Principiul bunai conduite;

•

Principiul echilibrului;

•

Principiul bunei-credinţe.

7. STATUTUL FUNCŢIONARULUI PUBLIC
Prin adoptarea de către Parlamentul României în 8 decembrie 1999 a Legii nr. 188 privind
statutul funcţionarilor publici, publicată în M.O. nr. 600 din 8 dec. 1999 şi republicată în M.O.
nr. 365 din 29 mai 2007 s-a realizat un important pas înainte pe calea adaptării funcţiei publice la
standardele impuse de o societate democratică matură. Articolul 3 al acestei legi enumeră
principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice:
•

Legalitate, imparţialitate şi obiectivitate;

•

Transparenţă;

•

Eficienţă şi eficacitate;

•

Responsabilitate în conformitate cu prevederile legale;

•

Orientare către cetăţean;

•

Stabilitate în exercitarea funcţiei publice;
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•

Subordonare ierarhică.

Acest statut garantează funcţionarilor publici stabilitate, continuitate, permanenţă,
eficacitate. Un funcţionar public conştient de siguranţa funcţiei sale va fi mai puţin tentat să
abuzeze de puterea discreţionară de care dispune şi va adopta o atitudine transparentă în faţa
persoanelor care încearcă să îl corupă.
Statutul funcţionarului public conţine prevederi referitoare la clasificarea funcţiilor publice
(Cap.II, art. 7, al. 1-4, art. 8, al. 1-3, art. 9, al. a-c, art. 10, al. 1-2 Legea nr. 188 din 8 decembrie
1999) la structura carierei funcţionarului public (Cap.II, art. 9, al. a-c din Legea nr. 188/1999
stipulează că există trei categorii de funcinari publici: cu studii superioare de lunga durata, cu
studii superioare de scurta durata, cu studii medii; fiecare categorie conţine grade, clase, trepte.), la
drepturile ( Cap. V, Secţiunea1, art.27 - 42) şi îndatoririle funcţionarilor publici (Cap. V, Secţiunea
a II-a, art.43-49), la perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici (Cap. V, Secţiunea a III-a,
art.50-53), cariera funcţionarilor publici (Cap. VI, Secţiunea 1, art. 54-59, Secţiunea a II-a, art. 6061), numirea şi promovarea funcţionarilor publici (Cap. VI, Secţiunea a III-a, art.62, Secţiunea a
IV-a, art. 63-69, Secţiunea a V-a, art. 70-71). Drepturile funcţionarilor publici cuprind reglementări
referitoare la condiţiile de salarizare ale acestora, la concediile legale de care dispun aceştia, la
asistenţa medicală de care dispun, pensiile de care beneficiază, cât şi asigurarea condiţiilor
necesare desfăşurării muncii în condiţii normale. Tot în categoria drepturilor funcţionarilor publici
sunt incluse dreptul la opinie, la tratement nediscriminatoriu, la asociere sindicală şi la grevă.
Îndatoririle funcţionarilor publici se pot rezuma la îndeplinirea cu profesionalism, imparţialitate,
loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a atribuţiilor de serviciu şi evitarea oricăror activităţi
care ar putea prejudicia autoritatea în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea. Funcţionarii publici
au îndatorirea de a respecta normele de conduită profesională, le este interzis să accepte sau să
pretindă daruri sau alte avantaje, în considerarea funcţiei lor, au obligaţia de a completa şi actualiza
anual declaraţia de avere şi să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese şi al
incompatibilităţilor. De asemenea, funcţionarul public are dreptul să refuze, în scris şi motivat,
indeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale.
Statutul se referă şi la sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici ( Cap.
VIII, art. 75-86), modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu (Cap. IX, Secţiunea
I, art. 87-93; Cap. IX, Secţiunea a II-a, art. 94-96; Cap. IX, Secţiunea a III-a, art. 97-106).
Prin intermediul acestei legi, Capitolul IV, Secţiunile I si II, art, 21-26 se prevede
înfiinţarea Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici, organism afat în subordinea Ministerului
Internelornşi Reformei Administrative.
Regulile pe care le conţine acest statut vor acţiona ca principii morale ale funcţionarilor
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publici, ghidându-le activităţile în funcţie de prevederile acestuia. Totodată, nemaifiind atât de
expus din punct de vedere politic, funcţionarul public român va conştientiza că reprezintă interesul
public şi că, în exercitarea funcţiei sale, publicul îi este primul arbitru. Drept urmare,
comportamentul său se va adapta în funcţie de interesul comunităţii pe care o reprezintă şi în
funcţie de scopurile organizaţiei din care face parte.

CONCLUZII
Cu toate că legislaţia românescă în materie de combatere a comportamentelor corupte este
suficient de completă, normele care să încurajeze comportamente etice sunt relativ puţine. Deşi sau creat inclusiv instituţiile necesare pentru a impune legislaţia existentă, aceste instituţii nu sunt în
măsură să stimuleze comportamente etice decât indirect. Măsurile legislative nu sunt capabile decât
să sancţioneze comportamnentele care deviază de la normele impuse şi doar indirect să încurajeze o
conduită morală a administratorilor publici. Pentru a stimula în mod direct comportamente etice în
administraţia publică, este nevoie de exerciţiu direct. Codurile etice şi măsurile de management
orientate către implicarea administratorilor în procesul decizional reprezintă pârghii adecvate
pentru a impune moralitatea şi integritatea în sistemul administrativ. Codul etic reprezintă o
componentă de bază a sistemului educaţional în ceea ce priveşte etica în administraţia publică, atât
pentru a valida imperativele: onestitate, competenţă, protejarea interesului public, cât şi pentru a
exprima idealurile serviciului public în aşa fel încât să regleze comportamentul funcţionarilor
publici. Legislaţia etică este în măsură să le arate funcţionarilor publici ceea ce nu trebuie să facă
însă, nu reprezintă un adevărat ghid pentru aceştia decât indirect, neajutându-i să descopere care ar
fi atitudinea potrivită în situaţii diferite, ci doar sancţionând acele comportamente care se abat de la
regulă. Statutul conferă siguranţă funcţionarului public, situându-1 în afara imixtiunilor
politicului. Pentru a se realiza acest lucru, este nevoie însă, pe lângă reglementări etice, şi de
manageri responsabili şi competenţi, care să fie în măsură să stimuleze administratorii publici să se
implice în procesul decizional astfel încât, prin exerciţiu, să cunoască foarte bine care sunt
scopurile şi obiectivele propuse, care sunt metodele prin care se pot realiza aceste scopuri şi
obiective, să reorienteze cultura organizaţională din cadrul instituţiilor publice, să insiste pe
realizarea bunurilor interne, păstrând pe plan secund realizarea bunurilor externe (MacIntyre 1998),
să identifice principiile etice adecvate pe care se sprijină realizarea acestor bunuri, care sunt virtuţile
asociate acestor principii (Richter, Burke, Doig 1990) cât şi de suportul şi participarea cetăţenilor.
Sporirea normelor şi regulilor nu reprezintă în mod necesar un temei pentru asigiurarea
moralităţii în câmpul administraţiei publice. Rămâne în sarcina managementului să realizeze acest
deziderat. Simpla orientare a managementului către atingerea obiectivelor specifice domeniului
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administraţiei publice reprezintă o strategie pe termen scurt. Moralitatea şi integritatea sunt obiectivele
către care trebuie să se orienteze managementul public pe termen lung iar calitatea morală a procesului
decizional reprezintă, în sine, o condiţie în vederea realizării sustenabile a obiectivelor propuse.
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