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COMUNICAT DE PRESĂ
Asociația Înalților Funcționari Publici-Inspectori Guvernamentali, organizație
profesională constituită în conformitate cu prevederile art. 40 din Constituția României,
Ordonanța de guvern nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații și Decretul nr. 31/1954
privind persoanele fizice și juridice, a transmis, în 13 septembrie 2011, o scrisoare,
președintelui Comisiei Europen José Manuel Barroso, prin care își exprimă îngrijorarea
față de intenția guvernului României de a politiza corpul înalților funcționari publici.
Categoria înalților funcționari publici, din care fac parte prefecții, subprefecții,
secretarii generali, adjuncți acestora și inspectorii guvernamentali, a fost înființată ca
urmare a negocierilor clauzelor Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, în vederea
asigurării unei neutralități a administrației publice față de factorul politic. Aceasta, după
cum se arată în Raportul OCDE prezentat în cadrul proiectului finanțat de Uniunea
Europeană prin Programul Phare (RO/2004/IB/OT/01), reprezintă o condiție
premergătoare pentru a garanta că, indiferent de orientarea politică a cetățenilor, aceștia
vor beneficia de un tratament corect și echitabil.
Din inițiativa guvernului, la parlamentul României, se află în dezbatere, proiectul
de lege pentru modificarea și completarea legii nr.188/1999 privind statutul funcționarilor
publici. Prin aceasta inițiațivă legislativă, guvernul urmărește desființarea funcției publice
de inspector guvernamental și acordarea dreptului prefecților și suprefecților în funcție,
independenți din punct de vedere politic, de a candida în alegeri pentru a ocupa funcții de
demnitate publică.
Inspectorii guvernamentali, coordonează, potrivit legii, programe complexe în
legătură cu statutul României de stat membru al Uniunii Europene și asigură continuitatea
în dezvoltarea și implementarea unor viziuni strategice la nivel central sau local, fiind
foștii prefecți și subprefecți ai guvernării 2004-2008. În esență, desființarea înaltei funcții
publice a inspectorilor guvernamentali, fără a aduce în acest sens o minimă justificare,
consitutie încălcarea dispozițiilor din Carta socială europeană, privind dreptul lucrătorilor
de a nu fi concediați fără un motiv întemeiat. De altfel, și ministerul justiției, este de
părere că, desființarea funcției de inspector guvernamental „nu se poate face decât cu
respectarea garanțiilor atașate dreptului la muncă - lato sensu - astfel cum acestea sunt
consfințite de Constituție”.
Potrivit formei actuale a legii nr.188/1999, înalții funcționari publici pot candida
pentru funcții de demnitate publică, numai după încetarea raporturilor de serviciu.
Guvernul României însă, propune prin acest proiect de lege, eliminarea acestei prevederi,
permițând înalților funcționari publici să candideze în alegeri. Dar, pentru a putea
candida, prefecții vor trebui să devină membrii ai partidelor politice, să participe la
campania electorală, concomitent cu exercitarea calității de reprezentanți ai guvernului în
teritoriu și principali responsabili cu organizarea alegerilor în județe. Astfel, principiul
neutralității și al imparțialității funcției publice ar fi încălcat.
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Asociația Înalților Functionari Publici – Inspectori guvernamentali, consideră că
această modificare legislativă ar afecta grav măsurile asumate de România în privința
depolitizarii administrației publice și a consolidării statului de drept.
Asociația solicită sprijinul societății civile pentru a determina Parlamentul
României să creeze, cât mai urgent posibil, un cadrul legislativ care să asigure stabilitatea
în funcție a funcționarilor publici, indiferent de schimbările de natură politică.
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