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Codul administrativ, dezbătut 
la Constanța

Primăria Constanța, Institutul de Cercetări
Administrative „Paul Negulescu”,
Universitatea Ovidius, Facultatea de Drept și
Științe Administrative, ELSA Constanța și
Editura „Universul Juridic” au organizat
miercuri un nou eveniment din seria SMART
LAW CONFERENCES: „Codul administrativ.
Dezbateri, soluții, provocări”.

„Percepția asupra administrației publice
este una rea. Sunt foarte puțini oameni care
apără sistemul public, care vorbesc despre
încrederea pe care trebuie să o avem în
funcționarul public, despre demnitatea și
conduita acestuia. În Constanta au fost niste
turbulențe născute din lipsa de transparență,
de corupție... și trebuie să vorbim cu
onestitate despre aceste subiecte. Efectul
pervers al acestor turbulențe este acela că
nimeni nu își mai asumă nimic. În general, cei
care nu își asumă spun că o fac din teama.
Eu cred că frică le este doar celor care au
ceva de ascuns sau celor care nu sunt
suficient de bine pregătiți. Trebuie să ne
luptăm pentru a avea funcționari publici bine
pregătiți, care să aibă curajul să spună “NU”
decidentului politic atunci când vine cu o
tâmpenie, care să aibă curajul să spună “NU”
petentului atunci când cere ceva care
depășește norma legală”, a punctat Decebal
Făgădău, primarul Constanței. Adoptarea
Codului administrativ reprezintă un moment
de referință pentru organizarea și funcționarea
administrației publice, de aceea este
important pentru toți cei cărora li se
adresează să-i cunoască reglementările.
Eficiența și calitatea activității administrației
publice este influențată de calitatea actelor
normative dar și de modul în care acestea
sunt aplicate. „Pentru mine este o bucurie
acest Cod Administrativ. România are
particularitățile ei. Cred în faptul că această
țară are nevoie de reglementări clare. Mă
bucur să constat la Constanța că destinul unei
țări, la fel ca și destinul unei comunități, nu și-l
pot asuma doar oamenii politici. Destinul se
construiește temeinic atunci când la baza
deciziilor care se iau sunt și oamenii din
lumea academică. Am descoperit la
Constanța că putem să propunem niște soluții
doar dacă stăm cu toții la aceeași masă. Cred
în instituția funcționarului public cu toată ființa
și am luptat toată viața pentru a așeza la baza
acestei instituții idei precum profesionalismul
sau principii precum responsabilitatea în
exercitarea funcției”, a declarat prof. univ.dr.
Verginia Vedinaș. 

Evenimentul a fost gândit sub forma unei
platforme de dezbateri la care să participe
teoreticieni și practicieni din administrația
publică de la nivel local și central,
reprezentanți ai mediului academic și ai
profesiilor juridice, studenți și cetățeni. Printre
vorbitori s-au numărat: prof. univ.dr. Verginia
Vedinaș, Facultatea de Drept, Universitatea
București, Președintele Institutului de
Cercetări Administrative „Paul Negulescu”,
Domnica Focșăneanu, Director general
adjunct, MDRAP, Decebal Făgădău, Primarul
Constanței, conf. univ.dr. Victor Alistar,
SNSPA, membru CSM, prof.univ.dr. Sorin
Rugină, Rectorul Universității Ovidius
Constanța și prof.univ.dr. Adrian Stoica-
Constantin, decanul FDSA Constanța.

n PRO ROMÂNIA n
Parlamentarii Pro România nu vor
vota noul Guvern al premierului
desemnat Ludovic Orban, a anunţat
liderul partidului Victor Ponta,
miercuri, la finalul negocierilor cu
preşedintele PNL. „Vom susţine un
guvern doar atunci când vom fi
convinşi că proiectele de competenţă,
de profesionalism pentru electoratul
nostru de centru-stânga sunt
reprezentate. Sunt la al patrulea
mandat, nu am votat decât guvern
despre care am avut toate datele că
pot să reuşească. Ştiţi că nu am
susţinut nici Guvernul Cioloş. Nu vom
vota acest Guvern al domnului
Orban, PNL şi probabil că şi de data
asta vom avea dreptate”, a afirmat
Victor Ponta, miercuri, la Parlament.
Întrebat dacă parlamentarii Pro
România vor participa la plenul reunit
unde va fi dat votul de învestire a
noului Executiv, Victor Ponta a
răspuns: „O să discutăm acest lucru”.
„Ne-am înţeles pe un singur lucru.
Vom susţine cei de la Pro România
alegeri anticipare pentru Parlament.
Din punctul nostru de vedere se pot
realiza şi au şi sens pentru binele
tuturor, să le facem odată cu cele
locale”, a completat Ponta. Victor
Ponta a avut o întâlnire cu Ludovic
Orban, miercuri, la Parlament, unde a
discutat cu liderul PNL despre
formarea noului Guvern.

n PMP n PMP nu a ajuns la un
consens pentru susţinerea Guvernului
Orban. Membrii partidului condus de
Eugen Tomac sunt nemulţumiţi de
faptul că liderul PNL i-a informat că nu
vrea înfiinţarea Ministerului pentru
Relaţia cu Moldova şi nici emiterea
unei ordonanţe de urgenţă privind
alegerea primarilor în două tururi. De

cealaltă parte, Ludovic Orban a
afirmat că Guvernul va fi unul
monocolor, format numai din liberali.

n ALDE n Călin Popescu
Tăriceanu a anunţat, marţi, că a ajuns
la un acord cu PNL în privinţa tuturor
cerinţelor ALDE, astfel că formaţiunea
politică va decide în forurile statutare
susţinerea învestiturii Guvernului
condus de Ludovic Orban.

n USR n USR a publicat, marţi,
acordul politic propus PNL pentru ca
parlamentarii Uniunii să voteze pentru
învestirea guvernului Orban, liderul
formaţiunii, Dan Barna, afirmând că
mai sunt doar câteva formulări asupra
cărora vor cădea de acord în zilele
următoare. Printre condiţiile cuprinse
în document se numără abrogarea
OUG 114, revenirea la alegerea
primarilor în două tururi, abrogarea
legii recursului compensatoriu,
desfiinţarea pensiilor speciale,
susţinerea iniţiativei „Fără penali în
Funcţii Publice”, implementarea

recomandărilor din raportul MCV. USR
şi PNL susţin că soluţia cea mai bună
pentru rezolvarea crizei politice o
reprezintă alegerile anticipate şi vor
relua după alegerile prezidenţiale
eforturile de negociere a unui pact
politic care să ducă la   organizarea de
alegeri anticipate.

n UDMR n Kelemen Hunor a
afirmat, marţi, că Guvernul Orban are
şanse să fie validat în Parlament, însă
UDMR vrea un acord scris de
colaborare. Parlamentarii maghiari cer
ca Guvernul să nu dea OUG în
Justiţie, sistemul electoral sau
administraţie şi să vină cu un buget de
stat până pe 15 decembrie.

Ludovic Orban a declarat,
miercuri, că se aştepta ca Pro
România să nu voteze Guvernul în
Parlament, însă şansele de a reuşi
învestitura unui Guvern condus de el
rămân în picioare. Orban a adăugat că
PNL poartă negocieri individuale,
inclusiv cu parlamentari din PSD.

Mihai Fifor:

La noi, o pleiadă de indivizi cer cu ochii
injectaţi menținerea MCV

Mihai Fifor susţine că mai mulţi
foşti şi actuali europarlamentari,
inclusiv de la PNL şi USR, cer
menţinerea MCV, în timp ce în
Bulgaria nimeni nu a făcut acest lucru.
Fifor spune că rapoartele MCV sunt

invocate pentru a nu permite intrarea
României în Spaţiul Schengen.
„Comisia Europeană vrea să ridice
MCV în cazul Bulgariei, dar îl menţine
pentru România. Ai zice că Bulgaria
şi-a reformat justiţia. Da’ de unde!

Presa bulgară ne
spune că la ei se
închid zilnic 188
de cazuri penale,
iar în ultimul an 1
milion de astfel de
dosare s-au clasat
pentru că s-au
prescris faptele.
Sunt 9 bulgari
încarceraţi în
prezent pentru
corupţie, dintre
care, cei mai mulţi
pentru că au vrut
să dea între 5 şi
25 de leva ca să
scape de o

amendă de circulaţie. Deci nu
reformele şi lupta anti-corupţie sunt
motivele pentru care Bulgaria e
lăudată, iar România e criticată. Vina
este a noastră, a românilor! În
Bulgaria, nimeni nu a îndrăznit
vreodată să ceară public menţinerea
MCV. La noi, însă, e o întreagă
pleiadă de indivizi, în frunte cu Monica
Macovei, Cristian Preda, Siegfried
Mureşan şi alţi europarlamentari PNL
şi USR, care cer cu ochii injectaţi să
se menţină MCV pentru România! Ce
nu înţeleg aceşti «români», care îşi
denigrează ţara în afară, e că
rapoartele MCV sunt invocate pentru a
ţine România în afara Spaţiului
Schengen, împiedicându-ne astfel să
devenim o rută comercială între Marea
Neagră şi vestul Europei. Iar asta
înseamnă bani mulţi pierduţi de ţara
noastră!”, a scris, miercuri, pe
Facebook, secretarul general al PSD
Mihai Fifor.

Negocieri eşuate. 

Pro România nu va vota în
Parlament pentru Guvernul PNL

Victor Ponta: ”Nu vom vota acest Guvern al domnului Orban,
PNL, şi probabil că şi de data asta vom avea dreptate”


