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„Aspirăm la o Românie a cetățenilor, cu o justiție

predictibilă și instituții funcționale în 2030.”

Pe parcursul celor trei zile de dezbateri din cadrul Forumului „România

Jună”, grupul „Democrație și Justiție” a reflectat asupra modalităților posibile

și viabile de realizare a acestei aspirații. În acest context,  participarea

cetățenească activă, accesul fiecăruia la o justiție efectivă și funcționarea

eficientă a instituțiilor publice au fost prioritățile în jurul cărora participanții

au identificat soluții, au stabilit măsuri practice și au programat acțiuni

specifice care vor fi derulate în viitor de cei implicați în demersul început

odată cu acest Forum. Toate acțiunile luate în considerare se încadrează într-

una din ariile de cercetare, propunere sau promovare de măsuri și sunt

gândite să reprezinte pași importanți în parcursul nostru către o Românie cu

cetățeni activi, cu o justiție predictibilă, cu legi accesibile și instituții

funcționale la nivelul anilor 2030.



OBSTACOLE PENTRU ROMÂNIA

Grupul de expertiză „Democrație și Justiție” (GE DEJ) a identificat o serie de

obstacole pe care le consideră de o importanță deosebită pentru dezvoltarea

democrației și a statului de drept în România.

Printre cele mai recurente și amplu dezbătute s-a numărat apatia civică, tradusă în

general printr-o atitudine de toleranță a cetățenilor față de problemele cu care se

confruntă în mod regulat.

Mai apoi, ineficiența sistemului de justiție și incoerența legislativă, cu toate

vulnerabilitățile aferente acestora (impredictibilitate, acces redus la justiție, fenomenul

corupției) au reprezentat alte obstacole majore identificate de participanți.

La fel de semnificativă, performanța slabă a instituțiilor publice în raport cu

beneficiarul lor direct, cetățeanul, a continuat linia dezbaterilor pe tema obstacolelor

majore cu care se confruntă România în aria democrației și justiției.

Demne de menționat sunt și câteva probleme specifice ce decurg din cele trei

dificultăți identificate deja:  deficit de reprezentare a electoratului de către aleși și de

răspundere a aleșilor în fața electoratului, decredibilizarea participării politice, slaba

aplicare a reglementărilor sau transparența scăzută a organismelor publice.

În urma dezbaterilor din jurul obstacolelor, GE DEJ a formulat următoarele priorități

de urmărit pe termen lung:

I. participare cetățenească activă;

II. justiție predictibilă și legi accesibile;

III. instituții publice funcționale.
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SOLUŢII PENTRU ROMÂNIA

I. Participare cetățenească activă

În cadrul dezbaterilor privind apatia civică, participanți au conturat, ca răspuns la acest obstacol, șase soluții convergente.

1) FORMAREA
CIVICĂ
CONTINUĂ

Aceasta este o soluție pe termen lung ce vizează cu precădere populația tânără. Ea se fondează pe
premisa că exercițiul cetățeniei este o chestiune de deprindere prin
educație, al cărei succes este cu atât mai ușor de obținut cu cât formarea civică este inițiată
într-o etapă timpurie a viitorului adult-cetățean. Această soluție poate fi  introdusă pe cale
normativă (prin amendarea legislației privind educația națională) și pusă în practică printr-o serie
de politici publice la nivel central și local de promovare a educației civice în unități de
învățământ și alte unități de pregătire și formare, derulate în parteneriate cu actori privați și
organizații ale societății civile.

Soluția pe termen scurt și mediu a facilitării comunicării dintre instituții și cetățeni se

fondează pe ipoteza că o informare mai responsabilă și mai adaptată la nevoile cetățenilor

din partea structurilor publice are drept consecință îmbunătățirea relaționării dintre aceștia,

ceea ce duce invariabil la o creștere a contribuției cetățenilor la ameliorarea calității

serviciilor publice puse la dispoziţia lor. În contextul eforturilor guvernamentale deja

existente în acest domeniu, soluţia menţionată poate fi introdusă în România prin amendarea

reglementărilor în vigoare. De asemenea, asociaţiile de cetățeni şi organizațiile non-

guvernamentale pot avea un rol activ în aplicarea acestei soluții, printr-o abordare de tip

„watchdog” sau prin avertizare în interes public.

2) FACILITAREA
COMUNICĂRII

DINTRE
INSTITUȚII ȘI

CETĂȚENI



3) ORGANISME DE
SUPORT ÎN
RELAȚIA DINTRE
CETĂȚENI ȘI
INSTITUȚII

O soluție corelativă, dar care se concentrează de data aceasta asupra cetățeanului, este
înființarea de organisme de suport în relația dintre cetățeni și instituții. Prezumția de bază
este aceea că un cetățean mai bine informat cu privire la drepturile şi
obligaţiile sale în raport cu structurile publice contribuie în mod
activ la responsabilizarea instituțiilor. De asemenea, acesta contribuie și la
ameliorarea capacității de răspuns a organismelor publice la problemele cu care se
confruntă în calitate de contribuabil.

4) PARTICIPAREA
PUBLICĂ PRIN
PARTIDE

Această soluție formulată în sprijinul dezideratului implicării active a cetățenilor în viața

societății pleacă de la ideea potrivit căreia desfășurarea de activități politice reprezintă un

demers legitim într-un context democratic consolidat. Dincolo de legitimitate, beneficiile

unei astfel de participări sunt legate de îmbunătățirea relației dintre reprezentant și

reprezentat și de întărirea raportului contractual dintre alegător și ales. Soluția pe termen

lung menționată se poate materializa prin preluarea ei ca proiect de către organizațiile

politice, dublată de promovarea acesteia de către anumiți actori ai societății civile.

Gândită ca antidot specific la apatia civică generalizată, această soluție pleacă mai ales de la

pretextul necesității de a construi, pentru acest segment al populației, premisele unui acces

efectiv la sfera decizională. Însă această soluție nu are doar o menire reparatorie – aceea de a

crea în cele din urmă un echilibru între competențe egale și șanse egale de acces la sfera

decizională – ci și aceea de a fructifica în mod efectiv capitalul uman pe care populația

feminină îl reprezintă. Aplicarea acestei soluții pe termen mediu și lung va putea fi inițiată pe

cale normativă și întărită prin politici publice specifice, naționale și mai ales locale,

implementate în parteneriate cu organizații ale  societății civile și  mass media.

5) STIMULAREA
REPREZENTĂRII

FEMEILOR ÎN
POLITICĂ



6) INIȚIEREA ȘI
DEZVOLTAREA
UNEI CULTURI
LA FIRUL IERBII

Ultima soluție discutată a fost cea a inițierii și dezvoltării unei culturi la firul ierbii ( în

original: grass-root democracy), care să traducă în realitatea de zi cu zi principiul deja

consacrat al subsidiarității. Soluție pe termen lung și foarte lung, această propunere vizează

întărirea participării cetățenilor la actul de guvernare. Pe lângă plasarea atribuțiilor de luare a

deciziilor de ordin public cât mai aproape de comunitățile locale și asigurarea condițiilor

pentru utilizarea efectivă a acestora, soluția amintită presupune și formarea deprinderii

participării cetățenești. Astfel, pe lângă măsurile de natură normativă și de politici publice ce

vor putea fi luate în continuarea demersurilor deja inițiate în sprijinul transformării

principiului subsidiarității în realitate, este nevoie în mod esențial de aportul instituțiilor de

educație formală și informală și al organizațiilor societății civile pentru promovarea

participării ca drept și îndatorire cetățenească.

II. Justiție predictibilă și legi accesibile

 În cadrul dezbaterilor privind ineficiența legislativă și incoerența legislativă caracteristice României anului 2011,

participanții au conturat, ca răspuns la acest obstacol, șase soluții corespunzătoare.

1) ACCESUL
EFECTIV LA TOATE
HOTĂRÂRILE
JUDECĂTOREȘTI

Impactul acestei soluții constă în responsabilizarea întregului corp al magistraților în

fața opiniei publice și în raport cu propriile hotărâri, ceea ce este de natură să crească

presiunea pentru imparțialitate și integritate. De asemenea, ea poate crea un stimulent

pentru o jurisprudență unitară și pentru concordanța dintre soluție și considerentele

hotărârii. Pe termen lung, acest lucru va conduce și la predictibilitatea actului de

justiție. Rezultatul final va consta in creșterea încrederii în justiție și în activitatea

judecătorilor. Concret, aceasta soluție poate fi introdusă prin măsuri de politici publice,

realizabile pe termen scurt și mediu.

Se impune totodată subliniat faptul că accesibilitatea efectivă vizează atât

disponibilitatea fizică a hotărârilor judecătoreşti cât şi accesibilitatea intelectuală

privind conţinutul acestora, respectiv motivările.



Este cunoscut şi general acceptat principiul conform căruia nimeni nu poate invoca

necunoaşterea legii. În consecinţă, această soluţie vine să întărească garanţiile pe

care statul le datorează cetăţenilor, mai ales în lumina garantării aplicării articolului

7 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (nicio pedeapsă fără lege). Deşi,

în teorie, orice normă cu putere de lege este disponibilă tuturor destinatarilor,

mediul legislativ este unul eclectic. Fluxul normativ este abundent, modificările,

abrogările, precum şi noile acte normative se constituie într-un labirint greu

accesibil cetăţenilor. Accesul facil la acte normative (legi, ordonanţe simple,

ordonanţe de urgenţă) continuu actualizate se face în România doar prin

intermediul unor programe legislative private, contra-cost. Soluţia grupului de

expertiză vizează, astfel, implementarea unei baze online de legislaţie permanent

actualizată, cu acces gratuit, pe modelul existent în alte state din Europa, precum şi

constituirea unor puncte de informare la nivelul unităţilor administraţiei publice

locale.

2) ACCESIBILITATEA
NORMEI DE DREPT

3) DE-LEGIFERARE
(SIMPLIFICAREA
ANSAMBLULUI
LEGISLATIV)

Sistematizarea normativă pe materii urmată de eliminarea
normelor redundante şi armonizarea ansamblului legislativ sunt
măsurile primare pe care le propunem în susţinerea soluţiei de-legiferării. Este dificil de
multe ori chiar și pentru un jurist să opereze cu extrem de numeroasele acte normative .
Abundenţa acestora, incoerenţa în procesul legislativ, supra-reglementarea pe anumite
domenii, în detrimentul reglementării pragmatice, norme contradictorii, toate sunt
simptome ale unui sistem disfuncţional. Astfel, singura soluţie pentru reanimarea şi
eficientizarea lui este simplificarea, realizată prin de-legiferare.

4) INTEGRITATEA
ÎN SISTEMUL
JUDICIAR

Temă mai mult decât recurentă şi problemă care reapare obsesiv pe toate planurile de

lucru, corupţia în domeniul judiciar are drept consecinţe distrugerea încrederii în actul de

justiţie, imposibilitatea aplicării echitabile a legii, precum şi transformarea instanţelor de

judecată şi a proceselor în mecanisme de presiune.

Soluţia pe care grupul „Democrație și Justiție” o promovează este integritatea în sistemul

judiciar, realizată în mod direct și prin combaterea corupţiei. Ca prime măsuri care pot fi

întreprinse în acest sens, participanții au propus introducerea răspunderii magistraţilor

pentru malpraxis, creşterea salariilor magistraţilor şi personalului administrativ din

cadrul instanţelor și înregistrarea audio/video a tuturor şedinţelor de judecată cu caracter

public. Înfiinţarea instituţiei „Avocatului statului”, ca element de noutate, contribuie atât

la combaterea corupţiei din sistemul judiciar cât şi din administraţia publică. Această

instituţie este menită să reprezinte instituţiile publice şi Statul în justiţie, în detrimentul

practicii curente a externalizării serviciilor juridice şi de consultanţă, prin contracte de

achiziţii publice.



Instabilitatea actului de justiţie, element care contribuie la creşterea nivelului de corupţie în

sistem, se datorează în cea mai mare măsură faptului că nu există, sau nu sunt respectate,

garanţiile procesuale în beneficiul unui proces echitabil şi a unei justiţii drepte. Astfel încât,

pentru asigurarea acestor garanţii, este de dorit înfiinţarea instituţiei „judecătorului de

instrucţie”. Acesta urmează să preia o parte din prerogativele procurorului, în cauzele penale,

pentru asigurarea imparţialităţii şi pentru a contribui astfel la scopul primordial al procesului

penal: aflarea adevărului.

5) GARANȚII
PROCESUALE

EFECTIVE

6)
PREDICTIBILITATE
ÎN ACTUL DE
JUSTIȚIE

Soluţia care promovează predictibilitatea actului de justiţie este fundamentată concret pe
implementarea precedentului judiciar ca izvor de drept. Crearea unui cadru legislativ
adecvat în acest sens, adaptat la nevoile si problemele sistemului de drept românesc,
urmăreşte realizarea predictibilităţii prin mai multe pârghii: asigurarea unei aplicări
unitare a legislaţiei la nivelul instanţelor din întreaga ţară, responsabilizarea mai acută a
judecătorilor pentru soluţiile juridice pe care le propun, întărirea siguranţei juridice a
destinatarilor actului de justiţie. Precedentul judiciar, prin calitatea de
izvor de drept, alături de lege, devine astfel liantul care traduce
continuu teoria actului normativ în activitatea efectivă a
instanţelor, actul de justiţie dobândind, în acest mod, un caracter predictibil şi
echitabil, în situaţii care impun aceste standarde.

III. Instituții publice funcționale

În cadrul dezbaterilor privind slaba performanță a instituțiilor publice, GE DEJ a identificat, ca răspuns la acest obstacol,

cinci soluții corespunzătoare.

1) INFORMAREA

Considerând că opacitatea instituțiilor publice reprezintă în continuare un obstacol în

calea performanței, soluția vizează consolidarea procesului de transparentizare și,

implicit, al responsabilizării structurilor publice. O mai bună informare a

contribuabilului duce la creșterea cerințelor pentru servicii publice de mai bună calitate

și, în cele din urmă, la creșterea satisfacției cetățenilor față de instituțiile care sunt

chemate să le răspundă nevoilor.



Înțeleasă în sensul restrâns de stabilitate în funcția publică în condiții de eficiență și

eficacitate, această soluție este menită să vină în sprijinul dezideratului menținerii în sectorul

public a unui corp al funcționarilor cu o înaltă pregătire, care să asigure performanța

activității organismelor publice. Pe lângă motivarea salarială, existența unor

mecanisme instituționale precum inamovibilitatea în funcția

publică  pentru durate determinate de timp sunt de natură să

asigure premisele atractivității și stabilității sectorului public. Numai

prin îmbunătățirea condițiilor și premiselor activității în sectorul de stat, alegerea unei

cariere în funcția publică va putea reprezenta o opțiune viabilă pentru viitorii profesioniști în

domeniul administrației publice și în domeniile aferente  acesteia.

2) STABILITATEA

3) PROFESIONALISMUL

Profesionalismul funcționarilor publici este condiția esențială a unui sector

public performant. În spiritul acestei idei, transformarea sectorului public

românesc într-unul funcțional pleacă de la asigurarea unui sistem de recrutare

exigent și continuă cu aplicarea unei structuri de evaluare care garantează

corectitudinea și obiectivitatea acesteia. La fel de importantă este existența unui

sistem de remediere just și echilibrat care să aibă caracter reparatoriu și mai ales

disuasiv. În acest sens, propunerile grupului se îndreaptă, printre altele, spre

instituirea răspunderii patrimoniale pentru malpraxis si spre asigurarea aplicării,

în mod transparent și efectiv, a unei evaluări a funcționarilor publici bazată pe

indicatori de performanță specifici și măsurabili.

Considerând că eficientizarea serviciilor publice nu se poate produce în absența

unei debirocratizări a sectorului de stat, propunerea pe termen mediu și lung

susținută de participanți este simplificarea administrativă, însoțită de introducerea

ciberadministrației. În ciuda constrângerilor legate de  implementarea unei astfel de

propuneri, ea este realizabilă în condițiile unui angajament ferm și efort susținut și

constant din partea autorităților publice. Prin continuarea reformării administrației

publice cu accent sporit pe debirocratizare și „cibernetizare” a administrației,

instituțiile publice se vor putea îndrepta spre performanță.

4) BIROCRAȚIA
RESTRÂNSĂ ȘI

CIBERADMINISTRAȚIA



5)
STANDARDIZAREA
ȘI
SISTEMATIZAREA
ADMINISTRATIVĂ

Standardizarea și sistematizarea administrativă este un remediu, mai mult decât un

paliativ la slaba performanță a instituțiilor publice. Ea impune, înainte de toate, un

demers de îndepărtare a redundanțelor și a paralelismelor birocratice, care împiedică

derularea în condiții de eficiență și eficacitate a procedurilor administrative. Ea

presupune apoi instituirea simetriei funcționale a structurilor administrative de la nivel

național și local, în beneficiul finanțatorilor direcți ale acestora – cetățenii. Această

soluție va putea fi aplicată prin demersuri legislative, instituționale și de politici

publice, în continuarea procesului amplu de reformă administrativă derulat de

autoritățile publice. În acest context, participarea societății civile în etapa de elaborare

și formulare a proiectului de standardizare și simetrizare administrativă este o condiție

sine qua non a reușitei unui astfel de soluții.



MECANISME DE IMPLEMENTARE A SOLUȚIILOR

Participare cetățenească activă – Soluții la apatia civică

FORMAREA
CIVICĂ CONTINUĂ

 educație civică în unitățile de învățământ, începând cu clasa a V-a gimnazială

până în clasa a XII-a liceală.

 cursuri de formare civică pentru funcționarii publici, organizate de instituții în

parteneriat cu organizații de profil ale societății civile

 educație civică non-formală pentru tineri prin intermediul organizațiilor non-

guvernamentale

 instituirea cluburilor de reprezentare a elevilor în comunitățile locale.

Prima măsură enunțată mai sus poate fi introdusă pe cale normativă (prin amendare

legislativă), însă celelalte presupun un demers complex: cea de-a doua și cea de-a treia

presupun colaborarea organizațiilor non-guvernamentale cu structurilor publice

(pentru măsura a doua) și cu actorii privați (pentru măsura a treia, cel puțin la nivelul

finanțării). Cea de-a patra măsură poate fi introdusă printr-o politică publică

implementată la nivel local, bazată pe parteneriate între unitățile de învățământ și

guvernele locale.

 standardizarea comunicării instituții – cetățeni

 feedback civic la adresa funcționarilor publici/structurilor publice

 pedepse/recompense concrete pentru incompetență/performanță

 obligativitatea instituțiilor de a răspunde in 30 de zile, alături de

instituirea amenzii pecuniare în caz de non-respect al acestei

obligații.

Prima măsură presupune un demers caracteristic politicilor publice, ce

pornește de la regulile de comunicare deja existente. Cea de-a doua este

aplicabilă de organizațiile non-guvernamentale și de asociațiile de

cetățeni, în parteneriate cu actori privați care sprijină demersuri civice

și proiecte de societate. Ultimele două pot fi introduse pe cale

normativă, prin amendarea legislației în vigoare.

FACILITAREA COMUNICĂRII
DINTRE INSTITUȚII ȘI

CETĂȚENI



PARTICIPAREA
PUBLICĂ PRIN PARTIDE

Măsura identificată pentru aplicarea acestei soluții ca răspuns la obstacolul

apatiei civice a fost introducerea alegerilor primare deschise

(în original: open primaries, după modelul american), care presupune fie

modificarea legislației ce vizează partidele politice și a legislației electorale,

fie amendarea politicilor electorale interne ale fiecărui partid (ca urmare a unor

decizii interne, iar nu a impunerii prin lege).

Participanții au identificat oportunitatea creării (I.4.1) unor centre de asistență

legală și consultare publică, care presupune desemnarea unui reprezentant la

nivel local pentru drepturile omului si consultanță juridică. Este vorba de o

măsură de tip instituțional, ce trebuie agreată, prin lege, de Parlamentul

României.

ÎNFIINȚAREA
ORGANISMELOR DE
SUPORT IN RELAȚIA

CETĂȚENI – INSTITUȚII

STIMULAREA
REPREZENTĂRII
FEMEILOR ÎN
POLITICĂ

Măsura identificată de participanții la GE DEJ în sprijinul stimulării reprezentării femeilor

în politică este (I.5.1) introducerea, prin lege, a unor cote de reprezentare de gen de 30%

pe partid pentru funcțiile publice (aleși sau numiți).

Măsura propusă de membrii grupului de expertiză în sprijinul soluției

menționate mai sus este, pentru moment, dezvoltarea jurnalismului civic ce se

traduce prin promovarea implicării cetățenilor în dezvăluirea problemelor cu

care se confruntă, în calitate de contribuabili, în interiorul comunităților

locale, prin instrumentele asimilate jurnalismului. Această măsură poate fi

deveni realitate prin eforturi din partea societății civile (organizații non-

guvernamentale, asociații ad-hoc de cetățeni ș.a.).

INIȚIEREA ȘI
DEZVOLTĂREA UNEI

CULTURI LA FIRUL
IERBII



Justiție predictibilă și legi accesibile – Soluții la ineficiența
sistemului de justiție și la incoerența legislativă

ACCESUL EFECTIV

LA TOATE

HOTĂRÂRILE

JUDECĂTOREȘTI

Măsurile alese pentru aplicarea acestei prime soluții ca răspuns la ineficiența sistemului

de justiție au fost următoarele:

 platformă online pentru publicare

 ghid de redactare a hotărârilor judecătorești pentru înțelegerea lor

 (re)formarea judecătorului în ceea ce priveşte redactarea hotărârilor judecătorești

Măsurile de mai sus presupun colaborarea structurilor publice de profil, de la nivel

central (Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Național al Magistraturii,

Ministerul Justiției, ș.a.) și local (instanțele judecătorești). De asemenea, contribuția

organizațiilor societății civile, obținută prin consultare publică, va putea facilita efortul

implementării acestor măsuri.

Măsurile alese pentru aplicarea acestei a doua soluții, ca răspuns la

ineficiența sistemului de justiție, presupun implicarea autorităților

publice și vor putea fi implementate prin politici publice la nivel

național. Acestea sunt:

 platformă de legislaţie actualizată cu acces gratuit

 puncte fizice de informare în structurile publice

ACCESIBILITAȚEA NORMEI

DE DREPT

DE-LEGIFERAREA

(SIMPLIFICAREA

ANSAMBLULUI

LEGISLATIV)

 sistematizarea normativă pe materii.

 eliminarea normelor redundante

Prima măsură este una pe termen mediu și lung și se poate realiza prin

amendarea legislației în vigoare cu privire la împărțirea taxonomică a actelor

normative și printr-un efort de politică publică ce presupune resistematizarea

legislației. Cea de-a doua măsură va decurge natural din primul demers de

resistematizare pe materii, dar va trebui avută în vedere în mod separat pentru

siguranța realizării ei.



  răspunderea pentru malpraxis

  creșterea salariilor

 înființarea instituției „Avocatului Statului”.

 înregistrarea audio/video a şedinţelor de judecată.

Fiecare dintre aceste măsuri presupun, cu precădere, implicarea autorităților

publice: amendarea legislației în cazul malpraxisului, găsirea unor soluții

bugetare pentru aplicarea eficientă a celei de-a doua măsuri, agrearea formei

instituționale în care reprezentantul Avocatului Statului își va desfășura

activitatea. În ceea ce privește ultima măsură, aceasta va putea fi parte a

politicilor publice (existente sau viitoare) destinate modernizării instanțelor de

judecată.

INTEGRITATEA ÎN

SISTEMUL JUDICIAR

GARANȚIILE

PROCESUALE

EFECTIVE

Înființarea instituției Judecătorului de Instrucție (II.5.1) este măsura instituțională pe care

participanții din cadrul grupului „Democrație și Justiție” au ales-o pentru întărirea și

aplicarea efectivă a garanțiilor procesuale.

Având în vedere experiențele altor state, instituirea precedentului judiciar ca

izvor de drept (II.6.1) este măsura care va putea răspunde, potrivit grupului de

lucru, nevoii de predictibilitate în actul de justiție din România.
PREDICTIBILITATEA ÎN

ACTUL DE JUSTIȚIE



Instituții publice funcționale – Soluții la performanța slabă a

instituțiilor publice

INFORMAREA

Măsurile alese pentru aplicarea acestei prime soluții ca răspuns la slaba

performanță a instituțiilor publice au fost următoarele:

 transparență și raportare prin e-guvernare

 elaborarea si implementarea unui ghid de standarde minime în informarea

publică

Aceste două măsuri presupun derularea unor politici publice care vizează

transparentizarea activității organismelor publice și responsabilizarea funcționarilor

publici din structurile în care își desfășoară activitatea. Ele pot beneficia de

sprijinul societății civile în ceea ce privește implementarea lor: sprijin în

monitorizarea aplicării primei măsuri și participare la elaborarea ghidului de

standarde minime (în faza de consultare publică).

Cele două măsuri propuse de participanți la grupul de expertiză

„Democrație și Justiție” în sprijinul stabilității instituțiilor publice au

fost:

 motivarea salarială pentru atragerea și menținerea

profesioniștilor

 instituirea inamovibilității înalților funcționari

publici în mandate de șapte ani.

 Acestea vor putea fi realizate pe cale normativă, prin introducerea de

amendamente la legislația privind funcția publică.

STABILITATEA



PROFESIONALISMUL

În cadrul discuțiilor privind întărirea profesionalismului în instituțiile

publice, participanții au formulat trei măsuri posibile:

 instituirea indicatorilor anuali de performanță a funcționarilor publici si

a compartimentelor instituției și elaborarea ghidului aferent (cu

rezultate obligatoriu de publicat odată cu adoptarea bugetului

instituției)

 concurs național unic anual pentru acces la funcția publică

 instituirea răspunderii patrimoniale pentru malpraxis

Toate acestea sunt măsuri pe termen scurt și mediu ce pot fi introduse pe

cale normativă (prin modificarea legislației relevante în vigoare).

In viziunea participanților, măsura cea mai eficientă pentru restrângerea

birocrației în sprijinul îmbunătățirii performanței instituțiilor publice este

instituirea ghișeelor unice la distanță cu interfețe

electronice multifuncționale pentru înregistrarea,

depunerea și ridicarea documentelor.

Această propunere se poate realiza pe termen lung prin derularea unei politici

publice multianuale la nivel național.

BIROCRAȚIA

RESTRÂNSĂ ȘI CIBER-

ADMINISTRAȚIA

STANDARDIZAREA

ȘI

SISTEMATIZAREA

ADMINISTRATIVĂ

 impunerea simetriei funcționale a structurilor administrative

 eliminarea paralelismelor și a redundanțelor birocratice

Ambele măsuri se vor putea aplica prin modificarea legislației în vigoare și

impun colaborarea, prin consultare publică, a autorităților publice ca factori decizionali

cu actorii societății civile (asociații de cetățeni, organizații non-guvernamentale) în

etapele de formulare și aplicare a acestora.



RESPONSABILITATEA GENERAŢIEI TINERE

Grupul de expertiză „Democrație și Justiție” a identificat o serie de acțiuni

specifice ce vor putea fi derulate de membrii grupului și care sunt menite să vină

în sprijinul soluțiilor la problemele identificate de-a lungul dezbaterilor. Aceste

acțiuni pot fi împărțite în trei tipuri:

a. ANALIZĂ ȘI CERCETARE. Aici sunt incluse studii și analize de

nevoi, de context, de oportunitate și cercetări comparative a modelelor de

implementare a unor măsuri în alte state. Produsul concret al activităților din

cadrul acestei grupări va lua forma rapoartelor.

b. PROPUNERE ȘI CONSULTARE. În această categorie sunt

incluse toate acțiunile referitoare la elaborarea unor propuneri concrete de

aplicare a măsurilor formulate deja, propuneri ce vor fi puse în dezbatere publică

cu factorii interesați înainte de a fi trimise și discutate cu actorii vizați pentru

aplicarea lor.

c. PROMOVARE. Această categorie de acțiuni se referă la toate

demersurile derulate de membrii grupului de expertiză, alături de partenerii

cooptați, în sprijinul agreării, preluării, adoptării și aplicării de către actorii vizați

a măsurilor identificate de grupul de expertiză „Democrație și Justiție”.

Fiecare măsură va cuprinde, așadar, aceste trei paliere de acțiune și

responsabilitate în privința cărora membrii grupului de expertiză au agreat să

lucreze, inclusiv în colaborare cu parteneri relevanți, individuali și

organizaționali. Pentru fiecare dintre aceste acțiuni au fost stabiliți responsabili și

termene de punere în practică.


