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Cuvânt înainte

Statutul funcționarilor publici în dreptul administrativ român și statutul
funcționarilor europeni prezintă un deosebit interes teoretic și practic
deoarece de îndeplinirea drepturilor și obligațiilor acestora depinde în mare
măsură  respectarea drepturilor omului în relația administrație-cetățean.

Examinarea statutului funcționarilor publici este o problemă de
actualitate în condițiile crizei existente, care duce la restructurări în
administrația publică, făcându-se resimțite problemele începutului și
sfârșitului carierei funcționarilor publici și chiar ale drepturilor și
libertăților de care aceștia beneficiază. În acest context este binevenită
tratarea subiectului în mod comparativ prin prezentarea statutului
funcționarilor publici români și a celui al funcționarilor din diferite state
europene. Acest demers științific își are suportul în apartenența României la
Uniunea Europeană, în condițiile în care relațiile dintre funcționarii
români și cei ai statelor europene dobândesc o nouă configurație. 

Autoarea insistă asupra  necesității unei reforme a administrației
publice, care să pună accentul pe obiective, cum ar fi eficacitatea,
responsabilitatea, onestitatea, integritatea, dinamismul și atitudinea
nonpartizană. În acest context, în opinia Dianei Petrovszki, obiectivul
esențial, ce trebuie realizat, îl reprezintă crearea unui corp profesionist de
funcționari publici, stabil, neutru din punct de vedere politic, competent să
elaboreze strategiile și politicile privind managementul funcției publice,
care să contribuie la eficientizarea sistemului administrativ și la
îmbunătățirea relațiilor dintre administrație și societatea civilă.

Evident, la elaborarea statutelor naționale ale funcționarilor publici o
importantă sursă de inspirație a constituit-o statutul funcționarilor Uniunii
Europene. Acest statut reprezintă o generalizare a experiențelor statelor
europene în determinarea statutului funcționarilor europeni fără ca aceasta
să ducă la uniformizarea celor două nivele.

După definirea conceptului de administrație și de administrație publică,
a conceptului de serviciu public și relația dintre serviciul public, funcția
publică și funcționarul public, autoarea prezintă statutul funcționarului
public,  definește funcția publică utilizând cele două mari accepțiuni ale
acestuia, prima vizând raportarea la conceptul de autoritate publică, iar cea
de-a doua la autoritățile și instituțiile publice din sfera puterii executive.



Gestionarea funcției publice în România este privită în lucrare din
perspectiva material-funcțională, indicându-se mijloacele manageriale
deduse din lege, acestea fiind, în ordine, planul național de ocupare a
funcției publice, recrutarea, promovarea și dezvoltarea carierei și
managementul perfecționării continue la nivelul întregului sistem. Suportul
legal al problematicii funcției publice în România îl constituie Legea
188/1999 cu modificările și completările ulterioare, care definește inclusiv
gestiunea resurselor umane și a funcțiilor publice. Statutul funcției publice
este organic legat de cariera funcționarilor publici, proces în cadrul căruia
se integrează recrutarea funcționarilor publici, procedurile de organizare
și desfășurare a concursului, actul de numire a funcționarilor publici,
perioada de stagiu a funcționarilor publici debutanți și promovarea în
funcție a acestora. Pe această cale, autoarea ajunge la analiza drepturilor
și obligațiilor funcționarilor români și europeni  prezentând pe rând,
principiile care guvernează exercitarea drepturilor și obligațiilor funcționarilor
publici și funcționarilor europeni, noțiunile de drepturi și libertăți, dreptul
funcționarilor publici români și europeni, obligațiile funcționarilor publici,
deontologia funcționarilor publici, etica și morala, ca valori sociale, alte
aspecte privind deontologia funcționarilor publici europeni prin prisma
dispozițiilor Codului de conduită a funcționarilor publici români și ale
Codului european de bună conduită administrativă.

După analiza drepturilor și obligațiilor funcționarilor publici, este
evidențiată în carte răspunderea funcționarilor publici, arătându-se
principiile răspunderii juridice: noțiunea de răspundere juridică a
funcționarilor europeni, formele de răspundere aplicabile funcționarilor
publici români și funcționarilor europeni, căile de atac împotriva
sancțiunilor administrativ-disciplinare. Se efectuează de asemenea și o
analiză comparativă între răspunderea funcționarilor europeni și
răspunderea funcționarilor publici români. Sunt prezentate, totodată,
modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu,
evidențiindu-se faptul că funcționarul public desfășoară o activitate utilă
societății bazată pe stabilitate în cadrul unor raporturi de serviciu. 

Lucrarea se încheie cu o serie de propuneri de natură să perfecționeze
statutul funcționarilor publici de așa manieră încât prin activitatea lor
profesională aceștia să contribuie la promovarea și protecția drepturilor
omului.

Prof. univ. dr. Irina Moroianu Zlătescu
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Introducere

Adoptarea normelor europene în materie de democraţie, stat de

drept şi economie de piaţă, are desigur repercusiuni şi asupra funcţiei

publice.

Integrarea României în Uniunea Europeană implică modernizarea

sistemului administraţiei publice, reforma gestiunii resurselor umane

şi ridicarea nivelului calificării. În acest context, apare evidentă şi

necesară reforma administraţiei publice, administraţie competentă

care trebuie să participe la redactarea propunerilor de legi şi la aplica -

rea legilor.

Reforma administraţiei publice pune accent pe următoarele

obiective: eficacitate, responsabilitate, onestitate, integritate, dinamism,

atitudine non-partizană – reprezentând un evantai de valori mult mai

mari decât în trecut. Se urmăreşte, totodată, crearea unui corp pro -

fesionist de funcţionari publici, stabil şi neutru din punct de vedere

politic, competent sa elaboreze strategiile şi politicile privind mana -

ge mentul funcţiei publice, care să contribuie la eficientizarea siste -

mului administrativ şi imbunătaţirea relaţiilor dintre admi nistraţie şi

societatea civilă, în concordanţă cu cerinţele referitoare la implemen -

tarea acquis-ului european si integrarea în Uniunea Europeană.

Elaborarea unui Statut al funcţiei publice a reprezentat o etapă

necesară în realizarea reformei funcţiei publice, întrucât funcţiile

publice asigură realizarea reformelor politice, economice şi social –

culturale, deci funcţionarea întregului sistem social.

Modernizarea funcţiei publice reprezintă un criteriu important

pentru Comisia Europeană în evaluarea performanţelor tărilor mem -

bre ale Uniunii Europene, de aceea este atent examinată legislaţia

elaborată de aceste ţări din punctul de vedere al compatibilităţii cu

normele europene şi capacitatea ţărilor respective de a pune în aplicare

politicile comune şi de a respecta dreptul european.

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, în activitatea sa de

sprijinire a democraţiei în ţările Europei Centrale şi de Est a redactat

o serie de documente principale, cu recomandări vizând crearea şi
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consolidarea instituţiilor democratice care să asigure o administraţie

publică devotată noilor idealuri şi cetăţenilor pe care trebuie să îi

servească, în sensul creşterii eficienţei şi eficacităţii în acest sector.

Este de remarcat însă, că pentru administraţia publică din România,

nu se pune problema alinierii la un model, sau a îndeplinirii ab initio,

în integralitatea lor, a tuturor standardelor europene în materie, ci se

impune gradarea de la simplu la complex a paşilor privind atingerea

acestor standarde.

Funcţionarii publici reprezintă resursele umane ale administraţiei

publice, care alături de cele materiale şi băneşti asigură condiţiile de

funcţionare a acesteia.

În exercitarea atribuţiilor, funcţionarii publici trebuie să nu uite că

sunt în slujba cetaţenilor, a interesului public, căruia să-i dea satisfacţie cu

întâietate, comportamentul lor fiind influenţat de noile reforme sociale

şi de internationalizarea crescandă a contextului în care ei lucrează.

Având în vedere amploarea şi varietatea reţelei de autorităţi şi

instituţii ale administraţiei publice şi complexitatea sarcinilor pe care

aceste autorităţi şi instituţii trebuie sa le indeplinească pentru organi -

zarea executării şi executarea legii, precum şi faptul că administraţia

publică nu este altceva decât activitatea unor oameni în raport cu alti

oameni, problematica celor care lucrează în organele administraţiei

publice şi care formează personalul acesteia capată o importanţă

deosebită.

Aşadar, se poate spune că eficienţa autorităţilor administraţiei

publice în realizarea sarcinilor care le revin depinde în mare masură

de calitatea umană şi capacitatea profesională a celor care alcătuiesc

aceste organe, fiind necesară o atenţie sporită în recrutarea, formarea

şi motivarea personalului din administraţia publică.

Prin exercitarea funcţiei publice trebuie să se contribuie la reali -

zarea puterii publice, fie într-o forma directă, în cazul funcţiilor de

decizie ce incumbă emiterea actelor juridice de putere sau de autoritate,

fie indirect prin acţiunile de pregătire, executare şi control, strâns

legate, sau în legatură

1 

cu exerciţiul autorităţii publice.
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Precizarea este necesară deoarece numai astfel distingem funcţia publică de

alte funcţii existente chiar in cadrul aceleiasi autorităţi. 



Dacă în Europa Occidentală reforma în serviciul public este

indreptată spre o creştere a eficienţei si productivităţii acestuia, în

ţările central şi est europene administraţia publică, deci implicit

serviciul public, a trebuit sa fie restructurată complet, o atenţie

deosebită acordându-se conceptului de servire a cetăţeanului. Cele

trei principii esenţiale pe care ar trebui să le regăsim în administraţia

românească sunt: permanenţă, profesionalism şi neutralitate politică.

Obiectivele principale ce trebuie urmărite în acest sens şi care

vizează direct funcţionarii publici sunt: selecţia iniţială a funcţio -

narilor publici, instruirea şi dezvoltarea profesionalismului, dez vol -

tarea carierei, atractivitatea condiţiilor de serviciu, ceea ce înseamnă

abordarea dificilei probleme a remunerării funcţionarului public, iar

în final, lupta constantă împotriva corupţiei.

Venind în întâmpinarea acestor obiective, vom aborda în

continuare aspecte cum ar fi  recrutarea funcţionarilor publici care

trebuie să se facă exclusiv pe criteriul competenţei profesionale –

competiţia deschisă şi selectarea după merit; eliminarea oricăror

forme de discriminare şi clientelism politic; egalitatea şanselor la

intrarea în corpul funcţionarilor publici şi la ocuparea funcţiilor

publice de conducere.

Problema schimbărilor frecvente, nejustificate, în rândul persoa -

nelor cu funcţii de conducere din întregul sistem al administraţiei

publice din România este una din problemele cheie care ar trebui

rezolvate. Numai funcţionarii publici stabili pot contribui la reali -

zarea unei administraţii publice capabile să joace un rol esenţial în

procesul de integrare în Uniunea Europeană şi în dezvoltarea unei

naţiuni moderne, democratice şi avansate din punct de vedere eco -

nomic şi socio-cultural.

Un program care să fie destinat tinerilor profesionişti are în vedere

recrutarea în rândurile funcţionarilor publici a persoanelor capabile,

chiar din universităţi, care au perspective pentru o carieră pe termen

lung.

Formarea profesională a funcţionarilor publici,  obiectivele acesteia,

trebuie să raspundă scopurilor principale ale modernizării serviciului

public şi anume: să furnizeze funcţionarilor publici cunoştinţele

juridice şi administrative şi tehnicile necesare pentru a-şi indeplini

funcţiile şi a moderniza administraţia; să amelioreze capacitatea de a
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lua decizii şi de a furniza mijloacele necesare analizei politicilor

publice; să sporească eficacitatea funcţiei publice; să evidenţieze clar

aspectele strategiei de dezvoltare într-un context specific; să ofere

posibilitatea de a înlătura cultura birocraţiei în sensul ei negativ,

furnizând instrumentele de analiză necesare unei planificări, organi -

zări şi gestionări a resurselor umane, creării unei imagini, unui

control si a unei evaluări moderne a rezultatelor; să dezvolte com -

petenţele în materie de gestiune; să favorizeze procesul adaptării

serviciilor publice într-un context de cooperare internatională şi inte -

grare europeană.

De precizat că administraţiile publice moderne cheltuie pe instru -

ire aproximativ 5% din costurile totale cu forţa de muncă.

Sub un alt aspect, în cadrul instituţiilor europene îşi desfasoară

activitatea funcţionari supuşi unor norme speciale, care reprezintă

dreptul funcţiei publice europene.

Instituţiile Uniunii Europene

2

nu pot fi uşor comparate cu

instituţiile statale tradiţionale la nivel naţional. Comparaţiile pot fi

făcute întotdeauna cu precauţie: Comisia Europeană nu este chiar un

Cabinet, Parlamentul European nu este chiar un organ legislativ şi

asa mai departe.

Mai mult, instituţiile nu formează un Guvern în sensul strict al

cuvântului, pentru că statele membre încă deţin majoritatea puterilor

decizionale şi sunt responsabile pentru implementarea politicilor

europene.

10
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Tratatul de la Lisabona intrat în vigoarea la 1 decembrie 2009 modifică cele

două tratate funda mentale ale Uniunii Europene: Tratatul privind Uniunea

Europeană şi Tratatul de instituire a Comunităţii Europene. Acesta din urmă este

redenumit Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. În plus, anexele la Tratat

cuprind o serie de protocoale şi declaraţii. 

Uniunea Europeană se întemeiază aşadar pe Tratatul privind Uniunea Europeană

si pe Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Aceste două tratate au aceeasi

valoare juridică şi conform lor Uniunea Europeană se substituie Comunităţii

Europene si îi succede acesteia. Tratatele respective au fost publicate în versiune

consolidată în Jurnalul Oficial C115 din 09.05.2008. Acest lucru ne determină să

înlocuim în prezenta lucrare expresia “Comunităţile Europene” cu expresia “Uniunea

Europeană”, pe cea  de „funcţie comunitară” cu aceea de „funcţie publică euro peană”

şi pe cea de “funcţionar comunitar” cu aceea de “funcţionar public european”.



Statutul funcţionarilor Uniunii Europene

3

a influențat regimul

general al funcției publice europene, deoarece după cum se susține în

mod întemeiat despre statutul funcționarilor naționali, aserțiune valabilă

și pentru funcționarii europeni, „Statutul general este un cadru global, în

interiorul căruia se integrează corpuri sau cadre de funcționari”.

Regimul funcționarilor publici europeni a împrumutat unele din

dimensiunile regimurilor naționale ale țărilor ce aparțin Uniunii Europene

în privința funcțiilor publice, peste care s-au suprapus elemente deduse

din faptul că ele se realizează într-un spațiu pe care doctrina îl denumește

teritoriu european sau spațiu administrativ european.

Regimul funcției publice a Uniunii Europene este guvernat de normele

de drept deduse din reglementările Uniunii Europene

4

și completate cu

principiile jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Există elemente care apropie, dar care și diferențiază statutele celor

două tipuri de funcționari: cel național și cel al Uniunii Europene. În

cazul funcționarului național, principiul de bază care guvernează

întreaga sa activitate este cel al supremației Constituției și a legii. Acest

principiu se află, așadar, la baza activității lor, a comportamentului lor

profesional, atât in interiorul cât și în afara funcției.

În cazul functionarilor europeni întâlnim principiul neutralității

acestora, independenței lor față de oricare stat, fie el cel din care face

parte, sau altul, aflat sau nu, în Uniunea Europeană.

Avem, în primul caz, al statutului funcționarului național, o legatură

indestructibilă cu elementul intern, national, iar în cel de al doilea caz,

11

3 

Prima etapă a reglementării în acest domeniu o regăsim prin Statutul

funcţionarilor şi regimul aplicabil altor agenţi ai Comunităţii Economice Europene

şi ai Comunităţii Economice ai Energiei Atomice, edictat de Consiliu în baza

articolelor 212 C.E.E. şi 186 C.E.E.A.(JOCE din 14.06.1962) care conţinea

prevederi derogatorii faţă de Statutul personalului C.E.C.A. din 28.01.1956.

A doua etapă a reglementării corespunde unificării normelor statutare existente,

realizată prin Regulamentul C.E.E., C.E.C.A., C.E.E.A. nr. 259/68 din 29 februarie

1968, publicat in JOCE nr. 56/04.03.1968 şi  modificat de mai multe ori.

A treia etapă este reprezentată de Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene,

adoptat prin Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 723/2004 al Consiliului din 22

martie 2004 de modificare a Statutului funcţionarilor Comunităţilor Europene ca şi

regimul aplicabil altor categorii de agenţi ai Comunităţilor, publicat în Journal Officiel

n

o

L 124 din 27.04.2004, pp. 0001-0118. Acest Statut a fost din nou modificat și

completat și ultima dată publicat în Jurnalul Oficial nr. L 127 din 15.05.2008.

4

Principalele dispoziții aplicabile tuturor functionarilor sau ansamblului

functionarilor dintr-un sector sunt cuprinse în statutul acestora, care reprezintă

natura însăși a situației funcționarului.



o situație diferită, cea a neutralității față de elementul național. Însă,

interpretarea acestor elemente dintr-un alt unghi de observatie, poate

duce la realizarea unei conexiuni, a unor elemente comune. 

În același timp neutralitatea amintită exclude orice influență de ordin

politic, iar dacă ne referim la influența politică, putem observa ca și în

cazul funcționarului național, acesta trebuie, în mod similar să-și exercite

funcția în afara oricăror influențe politice, dar supu nându-se legislației

interne, și demonstrând devotament față de statul pe care-l slujește.

Analizând regimul juridic aplicabil celor două tipuri de funcțio -

nari, regăsim un alt element comun care comportă anumite par ticu -

larități în fiecare caz. Astfel, putem spune că ambele tipuri de

funcțio  nari au un regim juridic statutar, respectiv, Statutul funcțio -

narilor publici la nivel național și Statutul funcționarilor la nivelul

Uniunii Europene. În aceste statute regăsim consacrate dimensiunile

regimului juridic aplicabil fiecarui tip de funcționar, drepturile și

obligațiile specifice care le revin, prin cipiile care guvernează activi -

tatea, consecințele care intervin în cazul încălcării prevederilor

Statutelor

5

și alte aspecte la care ne vom referi cu oca  zia analizelor

problemelor legate de funcția publică și funcționarii publici.

În cazul funcționarilor publici naționali, ordinea de drept căreia trebuie

să li se supună este constituită din toate izvoarele de drept, înțelegând prin

acestea legile fundamentale ale statelor, alte legi și norme specifice și

normele prevăzute în tratatele internaționale care, fiind ratificate, devin

parte integrantă a legislației interne, iar pentru funcționarii publici

europeni ordinea de drept este constituită din reglementări (directive,

recomandări, statute etc) ce compun dreptul Uniunii Europene.

Cu toate că avem în vedere prezența anumitor deosebiri de la țară la

țară, există totuși, o dimensiune europeană a funcției publice, și anume,

necesitatea existenței unui corp de funcționari publici în care politicienii

pot găsi specialiști ale caror calități au fost selectate si testate riguros.

În vederea tratării adecvate a problemelor complexe privind funcția

publică și funcționarii publici din România și din Uniunea Europeană,

în dezvoltarea temei s-a avut în vedere, în principal, sistematizarea

efectuată de legiuitorul român în Statutul funcționarilor publici și de

legiuitorul european în Statutul funcționarilor Uniunii Europene.

12

5

În aceeași categorie includem și anexele statutelor, care în conformitate cu

principiul general și universal de drept, fac parte integrantă din actul juridic pe care

il vizează.



CAPITOLUL I – ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ 

ŞI SERVICIUL PUBLIC

1. �oţiunea de administraţie publică

Termenul de administraţie îşi are originea în limba latină, derivând

din cuvântul „administer”, format din prepoziţia ad(spre, la) şi

minister(servitor, supus, mai mic) traducându-se prin agent, ajutător,

servitor sau instrument. De precizat că şi cuvântul ministro înseamnă

a servi, a sluji

6

.

În limba română a administra are ca sinonime verbele a conduce,

a cârmui, a gospodări o întreprindere, o instituţie

7

, iar prin administraţie

se înţelege totalitatea organelor administraţiei unui stat.

Conceptul de administraţie în limbajul curent comportă mai multe

sensuri:  

– conţinutul principal al activităţii puterii executive a statului;

– sistemul de autorităţi publice care înfăptuiesc puterea executivă;

– conducerea unui agent economic sau instituţii social-culturale;

– un compartiment(direcţie, sector, secţie, serviciu, birou) din unităţile

direct productive sau instituţii social-culturale, care nu desfăşoară

nemij locit o activitate direct productivă

8

.

Administraţia publică are ca obiect realizarea valorilor politice

care exprimă interesele generale ale societăţii organizate în stat şi care

sunt formulate în legi de către organele puterii legiuitoare, precum şi

executarea hotărârilor judecătoreşti, date în temeiul legii.

13
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Gheorghe Guţu, Dicţionar latin-român, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică,
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Dicţionarul explicativ al limbii române, Academia Română, Institutul de
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Ioan Alexandru, Administraţia publică, teorii, realităţi, perspective, ediţia a IV-

a, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2007, p. 66; Ion Imbrescu, Elemente de ştiinţa

administraţiei, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2008, p. 18. 



Caracterizând administraţia publică drept o activitate în principal

organizatorică, desprindem poziţia sa de intermediar între planul

conducerii politice şi planul în care se realizează valorile politice,

deciziile politice.

Din analiza dispoziţiilor constituţionale şi a literaturii de specia litate

pot fi desprinse următoarele caracteristici generale ale administraţiei

publice

9

:

a) Administrația publică constituie un corp intermediar, creat  în

vederea acțiunii.

În calitate de corp intermediar creat pentru acțiune, administrația

publică este subordonată dreptului, legii, care îi stabilește obiectivele,

îi fixează limitele, îi impune respectul unor garanții și depinde de

Guvern care, potrivit dispozițiilor art. 102 alin. 1 din Constituție,

exercită conducerea generală a administrației publice.

b) A doua caracteristică pe care o prezintă administrația este aceea

de a fi ierarhizată și ordonată.

Administrația este ierarhizată, adică divizată pe verticală și în

tranșe orizontale, în grade sau etaje. Organul ierarhic superior exercită

o autoritate asupra organelor situate la etajele inferioare.

Ierarhia administrativă, care imită ierarhia militară, este un proce -

deu menit să asigure coeziunea și disciplina administrației. Ea permite

Guvernului să conducă administrația iar, în interiorul admi nistrației,

facilitează transmiterea dispozițiilor, repartizarea responsa bilităților

și supravegherea executării.

În cadrul ierarhiei se exercită puterea de comandament, de control

și disciplină, în special asupra funcționarilor numiți.

c)  Administrația publică este remunerată, civilă, laică și egalitară.

Administrația este remunerată. Există doar puțini agenți ai admi -

nistrației care nu primesc o retribuție, un salariu din bugetul public.

Funcțiile publice gratuite sunt o excepție.

14
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Administrația este în mare parte civilă. Există, însă, în toate țările

o armată și o administrație militară, acestea servind sarcinilor speciale

pe care le are armata.

Nevoile publice, altele decât cele pe care le implică forțele armate,

sunt rezolvate prin administrația civilă. 

De asemenea, unii militari pot fi însărcinați cu funcții civile, în

special în funcții de autoritate, în perioadele de criză sau de dictatură.

Administrația este laică, pentru că ea folosește un personal care

nu aparține bisericii și care nu intervine direct pentru asigurarea unor

nevoi religioase.

Administrația este egalitară, în sensul că ea furnizează servicii

tuturor, fără a face distincție de origine, de rasă, de partide politice,

principiu care nu este întotdeauna și pretutindeni aplicabil.

d) Administrația publică este formalistă, scrisă și birocratică.

Administrația acționează după anumite proceduri, conform unor

precedente. Există un tradiționalism administrativ care poate antrena

rutina și care poate duce la un ritm lent.

Administrația este scrisă, ea are la bază documente, fapte, decizii,

păstrate, de regulă, în arhivă.

Administrația acționează din birourile sale, adică din interiorul

sediului unde se află și unde personalul său este instalat în mici

grupuri, denumite birouri. Formalismul și birocratismul sunt proprii,

fie că vrem sau nu, oricărei administrații dezvoltate. Este variabil

numai gradul și trebuie evitate exagerările care au ca rezultat instau -

ra rea unui regim birocratic.

e) Administrația  este  permanentă,  ea  necesită, din ce în ce mai

mult, cunoaștere, tehnicitate și progres.

Administrația face loc reprezentanților aleși ai populației, ea

folosește auxiliari, agenți temporari, dar folosește, mai ales, funcțio -

nari publici permanenți, constituiți în corpuri ale funcționarilor

publici. Prin această permanență a funcționarilor, administrația are o

continuitate.

Deoarece sarcinile administrației au devenit din ce în ce mai

complexe, necesitatea cunoașterii, a competenței, a tehnicității speciale

este imperioasă. 

Administrația, cu multiplele sale specialități, trebuie să folosească

veritabili tehnicieni cum ar fi inginerii, medicii, juriștii, economiștii,

15



psihologii ș.a., dar chiar personalul pur administrativ trebuie să aibă,

cel puțin la eșaloanele superioare, o formație extrem de solidă și

trebuie să-și însușească în serviciul pe care îl ocupă o parte din

tehnicitate.

f)  Administrația publică este într-o continuă  dezvoltare

10

.

Alături de aspectele esențiale ale administrației publice însăși, se

produce un fenomen de ordin general: administrația se dilată, ea este

în expansiune, se dezvoltă în mod continuu.

De peste o jumătate de secol, în toate țările lumii, administrația se

dezvoltă, în special prin creșterea numărului serviciilor publice. 

Au apărut noi servicii sociale și servicii economice și alături de

serviciile publice ale statului, există numeroase servicii ale colectivi -

tăților locale. 

Expansiunea administrativă rezultă dintr-o tendință internă a

administrației, o tendință naturală de a se extinde, de a prolifera.

Dezvoltarea serviciilor publice are consecințe majore. Numărul

agenților, numărul funcționarilor a crescut. Cheltuielile pentru servicii

au crescut și, deci, trebuie găsite resurse, trebuie extinse ser vi ciile

financiare

11

.

În consecință, se caută căi de perfecționare a modului de organi -

zare și funcționare a administrației publice

12

.

Administrația publică are ca obiectiv și rațiune de a fi, satisfa -

cerea unor interese de ordin general, interese publice, fără a urmări

un profit material implicit. În raport cu aceasta administrația parti -

culară își propune să realizeze avantaje personale sau de grup, câștiguri

materiale.

Scopul administrației publice îl reprezintă satisfacerea interesului

public

13

.

Administrația publică are un rol tot mai important în cadrul

societăților moderne, ca principală pârghie în realizarea obiectivelor

pe care și le propune statul. Ea este aceea care vine să transpună în

16
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practică, prin organizare a executării, dar și de executare, valorile

politice exprimate prin acte normative.

Folosirea teoriilor și proceselor manageriale, politice și juridice în

vederea realizării mandatelor de guvernare, definește la modul general

administrația publică în complexitatea ei, cu rolul de a asigura

reglementările și serviciile pentru societate în ansamblu cât și pentru

segmentele acesteia.

Prin activitatea lor, autoritățile administrației publice trebuie să

asigure deplina egalitate în toate domeniile vieții economice, politice,

juridice, sociale și culturale pentru toți cetățenii țării fără deosebire

de rasă, naționalitate, origine etnică, sex, limbă, religie, opinie, aparte -

nență politică, avere sau origine socială și să garanteaze posibilitatea

participării tuturor cetățenilor la viața politică, economică, socială și

culturală.

Promovarea tuturor acestor drepturi, duce la aplicarea principiului

conform căruia nimeni nu este mai presus de lege (art. 16 din Constituție).      

Activitatea administrației presupune un mecanism complex de

previziune, programare, comandă sau luare a deciziilor, coordonare a

procesului de execuție, dar și de control al acestuia

14

.

Așa cum s-a arătat în literatura juridică de specialitate

15

, admi -

nistrația publică este o activitate de organizare a executării  și de exe -

cutare în concret a legii, prin activități cu caracter dispozitiv și pres -

tator, activitate care se realizează, în principal, prin sistemul organelor

administrației publice, dar în subsidiar și prin alte organe situate în

alte sisteme de organizare a puterii statului-sistemul puterii legiui -

toare și sistemul puterii judecătorești-precum și în cazul unor

organizații particulare care îndeplinesc activități de interes public și

care dobândesc, în aceste împrejurări, calitatea de autorități admi -

nistrative, opinie la care ne raliem

16

17
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I. Alexandru, op. cit., p. 67.
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Al. Negoiță, op. cit., p. 13-14.
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2. �oțiunea și trăsăturile serviciului public

Definite în sens larg serviciile publice sunt ansambluri de persoane

și lucruri create în vederea satisfacerii unei nevoi publice de către o

colectivitate publică, supusă autorității și controlului acesteia.

Serviciile urbane, de exemplu, sunt acelea pe care colectivitatea

este chemată să le furnizeze cetățenilor datorită imposibilității de a fi

realizate individual: comunicațiile, transporturile, serviciile poștale,

locuințele, energia, educația și cultura, sănătatea, sportul etc.

Principiile organizării și funcționării serviciilor publice sunt urmă-

toarele: descentralizării, egalității, eficienței, neutralității, cuanti -

ficării, continuității și adaptării.

Organizațiile care pot presta servicii publice sunt organele admi -

nistrației publice, instituțiile publice și regiile autonome de interes

public, organizate la nivel național sau local.

Pentru a fi în prezența unui serviciu public sunt necesare urmă -

toarele condiții:

– să satisfacă cerințele membrilor societății; 

– înființarea lor să se facă prin acte de autoritate;

– activitatea lor se desfășoară în realizarea autorității publice, iar o

parte din personal are calitatea de funcționar public;

– sunt persoane juridice având toate drepturile și obligațiile specifice

acestora;

– mijloacele lor materiale să fie asigurate prin subvenții bugetare

sau venituri proprii

17

.

Activitatea serviciilor publice trebuie să fie atât de importantă

încât să funcționeze în mod regulat și continuu.

Înființarea unui serviciu public fiind legată organic de coexistența

celor 2 elemente, anume cerința socială (interes general) și lege

(actul de voință a autorităților legiuitoare), presupune însă, în afara

condițiilor de fond și de formă, și respectarea a patru principii de

bază ale organizării și funcționării sale, care sunt unanim admise în

dreptul public, după cum urmează:

– principiul continuității (în legătura cu permanența serviciului

public);

18
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Ioan Alexandru, op. cit.(2008), p. 319.



– principiul adaptabilității (necesitatea adaptării permanente a

serviciului public la schimbările și exigențele interesului general);

– principiul neutralității;

– principiul egalității

18

.

Atunci când se ivesc nevoi sociale noi, se pot crea servicii publice

care să vină în sprijinul satisfacerii acelor necesități sau se vor adapta

serviciile deja existente la exigențele noilor solicitări. Serviciile

publice pot, prin abilitări legale, să-și stabilească ele însele propriile

statute și regulamente de organizare și funcționare.

Cheltuielile și costurile funcționării serviciilor sunt de obicei

suportate de către colectivitatea care a instituit și inițiat acel serviciu,

dar acestea mai pot fi acoperite, atât total cât și parțial, din veniturile

provenite din funcționarea serviciului sau cu concursul particularilor

și se află mereu sub tutela și dependența colectivității care le-a creat. 

3. Relația serviciu public – funcție publică – funcționar public

Rolul primar al investițiilor publice este în primul rând acela de a

oferi un serviciu beneficiarului. Serviciul oferit publicului poate fi legat

de plăți (efectuarea sau primirea acestora), consultanță sau informare,

precum și de domeniul sănătății, educației sau transpor turilor.

În cadrul serviciilor publice există funcții publice. În literatura

românească

19

, s-a arătat că „funcția publică este complexul de compe -

tențe, organizat de lege pentru satisfacerea unui interes general,

destinată a fi ocupată, în mod temporar, de unul  sau mai mulți titulari,

persoane fizice, care exercită atribuțiile în limitele compe tenței legale,

urmărind realizarea scopului pentru a care a fost creată funcțiunea”.

Factorul comun și definitoriu pentru toate funcțiile publice  este

existența unui complex de atribuții (drepturi și obligații) prevăzute de

lege, pe care unii îl denumesc situație juridică obiectivă

20

.

Aceste atribuții reprezintă de altfel competența unei anumite autorități

sau instituții publice, într-un anumit domeniu al activității de organizare a

executării și de executare a legii și a celorlalte acte normative.
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Atribuțiile stabilite prin lege sau potrivit legii dau competența

celor care îndeplinesc funcțiile respective, ca în regim de drept admi -

nis trativ sa facă acte juridice, operațiuni administrative sau materiale

în mod legal.

21

Sub un alt aspect, atribuțiile cu care sunt dotate funcțiile publice

reprezintă din punctul de vedere al funcționarilor publici care le

ocupă, drepturi și obligații stabilite pentru ei prin lege sau prin acte

juridice emise în baza și în executarea legii. 

Totalitatea funcțiilor dintr-o autoritate sau instituție publică,

potrivit schemei de organizare, cu diviziunile și subdiviziunile sale

structurale componente, constituie statul de funcții al respectivei

autorități sau instituții

22

, aprobat potrivit legii.

Dimensionarea statului de funcții al unei autorități sau instituții

publice depinde atât de interesele publice care se cer satisfăcute, dar

și de mijloacele umane și materiale pe care societatea și serviciul public

respectiv le pot aloca satisfacerii acestor interese generale.

În cadrul organizării sistemului administrației publice, atribuțiile

unei funcții publice, se împart pe posturi

23

.

Postul este funcția publică individualizată, atribuțiile unei funcții

publice făcând necesară adesea organizarea mai multor posturi.

Conținutul concret al drepturilor și obligațiilor decurgând din

funcția publică și care revin titularului, se stabilesc prin fișa postului,

aceasta exprimând și diferențierile față de alte posturi similare.

În contextul amintit putem arăta că funcționarul public este

cetățeanul numit în condițiile legii într-o funcție publică, în serviciul

unei autorități publice centrale sau locale ori, după caz,  într-o insti -

tuție publică aflată sub autoritatea organelor centrale ale admi -

nistrației publice sau a consiliilor județene ori locale. 

Acestor funcționari li se aplică regimul prevăzut de dreptul public

și sunt salarizați pentru activitatea depusă, exercitându-și sarcinile în

vederea realizării competenței, a atribuțiilor specifice serviciului

public în care sunt încadrați.
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21

Al. Negoiță, Drept administrativ, Editura Sylvi, București, 1996, p. 42.
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CAPITOLUL II – FUNCŢIA PUBLICĂ. NOŢIUNE,

TRĂSĂTURI, CATEGORII

1. �oţiunea şi trăsăturile funcţiei publice

Funcţia publică a fost definită ca un „complex de puteri şi de

competenţe, organizat de lege pentru satisfacerea unui interes general,

în vederea ocupării, în chip temporar, de un titular(sau mai mulţi),

persoană fizică, care, executând puterile în limitele competenţei,

urmăreşte realizarea scopului pentru care a fost creată funcţiunea”

24

.

În sensul precizat, caracterele funcţiei publice sunt următoarele:

– este instituită într-un mod unilateral de către o autoritate

publică; 

– realizează atribuţii de stat;

– se desfăşoară continuu;

– se corelează cu sistemul ierarhizat de funcţii.

Conceptul de funcţie publică are două accepţiuni:

1. Într-o primă accepţiune, funcţia publică se identifică printr-o

raportare la conceptul de autoritate publică, incluzând persoanele

investite cu prerogative de putere publica, în cadrul autorităţilor din

sfera clasicelor puteri în stat (parlamentari, magistraţi, miniştri), dar si

din cadrul unor autorităţi publice care exced celor trei clasice puteri.

2. Într-o a doua accepţiune, funcţia publică se defineşte prin

raportare la instituţiile publice din sfera puterii executive, ea evocând

statutul oricărei persoane care exercită prerogativele unei funcţii sau

demnităţi în stat, indiferent de tipul învestiturii, de tipul organului sau

de nivelul la care se exercită.

Conceptul de funcţie publică îl regăsim în Franţa şi în sistemul

francofon prin sintagma „fonction publique”, în Regatul Unit prin

„civil service”, iar în Germania prin „affentlicher dienst”. Acestora le

corespund, de asemenea, denumiri specifice pentru personalul care

îndeplineşte o funcţie publică, respectiv „fonnctionaires” în Franţa si

Luxemburg, „civil servants” în Anglia şi în Irlanda, „beamter” în

Germania, „funcionario” în Spania şi în Portugalia, „tjenestemaend”

21

24

Paul Negulescu, op.cit., p. 571.



în Danemarca, „impiegato civile dello stato” în Italia, „ambtenaar” în

Olanda, „ypallelor” în Grecia sau „agent de l’Etat” in Belgia

25

.

Pentru o mai bună percepţie asupra sistemului funcţiei publice şi

funcţionarilor publici din România au fost operate unele modificări şi

completări de substanţă ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul

funcţionarilor publici

26

prin 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

27

şi prin Legea nr. 251/2006 pentru modificarea şi comple -

tarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

28

.

Prin Legea nr. 188/1999, republicată, modificată şi completată, au

fost redefinite noţiunile de funcţie publică şi funcţionar public.

Această modalitate de reglementare va determina o mai bună gestionare

a serviciului public şi a corpului funcţionarilor publici.

Faţă de vechea reglementare, Legea nr. 188/1999 în forma actuală

enumeră limitativ activităţile care implică exercitarea prerogativelor

de putere publică ce sunt desfăşurate de funcţionarii publici, şi

totodată, enumeră categoriile de funcţionari publici care pot beneficia

de statute speciale, ceea ce oferă posibilitatea unei gestionări unitare

şi coerente a corpului funcţionarilor publici din România.

Potrivit prevederilor art. 2 alin. 1 din Legea nr. 188/1999, modi -

ficată şi completată, funcţia publică reprezintă ansamblul atribuţiilor

şi responsabilităţilor, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării

prerogativelor de putere publică de către administraţia publică

centrală, administraţia publică locală şi autorităţile administrative

autonome.

O inadvertenţă a legii cu privire la definiţia dată funcţionarilor

publici, este aceea că enumeră distinct autorităţile administrative
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autonome deşi ele fac parte din administraţia publică centrală sau din

cea locală.

În ceea ce ne priveşte, considerăm că funcţia publică este un complex

de atribuţii specifice, prestabilite legal, cu care sunt dotate serviciile

publice, atribuţii exercitate în mod continuu de către persoane fizice

legal învestite, în scopul realizării prerogativelor de putere publică de

către administraţia publică centrală şi locală

29

.

Din definiţia menţionată pot fi identificate următoarele trăsături

ale funcţiei publice:

1. Orice funcţie publică este o totalitate de atribuţii (drepturi şi

obligaţii) din cele ce formează competenţa cu care este dotat un

serviciu public (autoritate sau instituţie publică) în vederea înfăptuirii

sarcinilor/prerogativelor acestuia de organizare a executării şi de exe -

cutare a legii,  în regim de putere publică.

Această totalitate de atribuţii trebuie să fie un ansamblu omogen,

astfel dimensionat încât să fie îndeplinite sarcinile serviciului public

în condiţii de calitate şi eficienţă maximă.

2. Atribuţiile care formează conţinutul funcţiei publice trebuie să

aibă un caracter legal, să fie prevăzute pentru fiecare funcţie publică

prin lege sau prin acte emise în baza şi în executarea legii, să fie

aşadar expresia legii.

Sub acest aspect se poate spune că funcţia publică este predeter -

minată legal, că drepturile şi obligaţiile care intră în conţinutul ei sunt

prestabilite.

De aceea, ele nu pot fi modificate, înlocuite sau suprimate, extinse

sau restrânse de titularul lor sau de către alte subiecte de drept, chiar

supraordonate, cărora legea nu le-a conferit un asemenea drept.

Modificarea sau desfiinţarea funcţiei publice se realizează aşadar

prin lege sau  de către instituţia care a înfiinţat-o prin acte juridice de

aceeaşi natură, date în baza legii.

3. Competenţa, atribuţiile ce constituie conţinutul funcţiei publice

nu pot fi stabilite printr-un contract, ci doar prin lege, sau prin acte

emise pe baza şi în executarea legii, dat fiind că prin funcţia publică,

folosindu-se prerogative de putere publică, se realizează interese
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generale, ce nu pot fi negociate între subiectele raportului de funcţie

publică, raport ce este de drept administrativ.

Competenţa administrativă este conferită, în primul rând,

organelor administraţiei publice şi, în subsidiar, celorlalte subiecte de

drept din alte sisteme, iar în baza acestei competenţe, subiectele de

drept active (inclusiv funcţionarii publici) pot face numai actele

juridice sau operaţiunile administrative şi materiale prevăzute de

normele juridice.

În dreptul administrativ competenţa funcţiei publice are un

caracter impersonal, spre deosebire de dreptul civil, unde capacitatea

civilă de folosinţă şi de exerciţiu sunt strâns legate de persoană.

Totodată, competenţa din dreptul administrativ are trei dimen -

siuni: materială, teritorială şi temporală, ceea ce nu se întâlneşte la

capacitatea juridică civilă.

4. Atribuţiile corespunzătoare funcţiilor publice se stabilesc în

raport de sarcinile specifice, de specialitate pe care fiecare serviciu

public le exercită pentru satisfacerea unui anumit interes general.

Gruparea atribuţiilor şi responsabilităţilor pe funcţii se face în

raport de sarcinile serviciului public, prin respectarea principiilor

ierarhiei compartimentelor, specializării, profesionalizării şi a rapor -

tului corespunzător între atribuţiile de conducere şi de execuţie,

fiindcă în competenţa unei funcţii publice se găsesc atât atribuţii de

conducere faţă de funcţiile inferioare cât şi atribuţii de subordonare

faţă de funcţiile superioare. Aceste duble atribuţii exprimă de altfel

regimul de drept administrativ, creat pe baza legii în activitatea de

organizare a executării şi de executare a legii

30

.

Această subordonare este expresia faptului că organele admi -

nistraţiei publice, considerate într-o ordine de succesiune, se consti -

tuie într-o ierarhie administrativă, iar fiecare funcţionar, în limitele

competenţei sale, reprezintă legea şi autoritatea publică.

Rezultă astfel că funcţia publică are un caracter propriu, în sensul

că prin conţinutul şi limitele ei contribuie în mod distinct la realizarea

competenţei instituţiei în conformitate cu atribuţiile stabilite în actul

normativ.
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Fiind vorba de exercitări de competenţă bine stabilite, distincţia

între funcţii, chiar similare, se face prin delimitări de ordin material,

teritorial, personal sau temporal.

O funcţie nu epuizează întreaga sferă de atribuţii a unei instituţii,

decât în mod excepţional, în cazul organelor unipersonale.

În celelalte cazuri, corespunzător diversităţii de sarcini ale unei

instituţii, vor trebui exercitate mai multe funcţii şi numai din

ansamblul realizării lor se înfăptuieşte competenţa instituţiei publice

sau a unei structuri interne a acesteia

31

.

5. Prin exercitarea funcţiei publice trebuie să se contribuie la

realizarea puterii publice, fie într-o formă directă, în cazul funcţiilor

de decizie, care presupun emiterea actelor juridice de putere, de

autoritate, fie într-o formă indirectă, prin acţiunile de pregătire,

executare şi control strâns legate, sau în legătură cu exerciţiul autorităţii

publice.

Datorită acestei caracteristici distingem funcţia publică de alte

funcţii existente chiar în cadrul aceleiaşi instituţii, deoarece mai ales

la nivelul structurilor funcţionale interne (ex. secretariat) menite a

asi gura doar buna funcţionare a instituţiei, există numeroase funcţii

nelegate de exerciţiul propriu-zis al puterii publice.

Prin urmare, în funcţia publică se reflectă în mod esenţial trăsă -

turile activităţii de bază, constând în exercitarea puterii de către auto -

ritatea (instituţia) publică în care se integrează funcţia respectivă.

6. Funcţiile publice sunt create pentru a da satisfacţie intereselor

generale, iar nu în mod direct intereselor individuale.

7. Funcţia publică există înainte de a fi numit pe postul respectiv

viitorul funcţionar public, neputându-se pune problema declanşării

concursului doar pe ideea că funcţia publică respectivă urmează a se

înfiinţa. 

O situaţie specială o constituie transformarea funcţiei de execuţie

de nivel mediu într-o funcţie superioară pentru a fi ocupată prin

examen de promovare, de funcţionarul care o ocupă şi care între timp

a absolvit studii superioare.

Crearea funcţiei publice se face, de regulă, odată cu înfiinţarea

serviciului public şi rareori, ulterior, în raport de noile interese publice,

naţionale sau locale.
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Aşa cum arăta şi M. Hauriou

32

“situaţia funcţionarului este o

situaţie juridică legală, guvernată de dreptul obiectiv şi supusă

variaţiunilor acestui drept. Ea nu este creată prin actul de numire.

Numirea are drept scop aplicarea unei situaţii existente, respectiv,

funcţia, unui individ oarecare”.

8. Funcţiile publice au caracter continuu, în sensul că sunt create

pentru a da satisfacţie intereselor generale pe toată perioada existenţei

lor (şi activitatea serviciului public este continuă).

Aceasta nu înseamnă că activitatea prin care se realizează funcţia

publică nu ar putea fi exercitată intermitent, o singură dată sau

niciodată, în funcţie de situaţie.

Cu privire la acest aspect, prof. Romulus Ionescu 

33

arăta că nu

trebuie confundată existenţa funcţiei cu realizarea ei, în conformitate

cu specificul ei.

Sub un alt aspect, continuitatea funcţiei nu este acelaşi lucru cu

stabilitatea în funcţie, care priveşte persoana funcţionarului public,

numit legal într-o funcţie publică şi care nu poate fi despărţit de

aceasta decât în cazurile strict prevăzute de lege.

Considerăm, totodată, că nu trebuie confundat caracterul de

continuitate al funcţiei publice cu cel de permanenţă, care însem -

nează existenţa ei pe o perioada nedeterminată.

Din câte se cunoaşte, în raport de interesele publice, un serviciu

public poate fi înfiinţat şi pentru o perioadă de timp prestabilită

34

şi

astfel şi funcţiile publice din acest serviciu sunt înfiinţate pe această

durată limitată.

Caracterul continuu al funcţiei publice, indiferent că este înfiin -

ţată pe durată nedeterminată sau determinată presupune exercitarea ei

cu continuitate, ori de câte ori este necesar, pe întreaga durată de

existenţă a funcţiei publice.
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9. Funcţia are caracter obligatoriu, aşa cum a arătat şi I. Santai

35

,

în sensul că drepturile şi obligaţiile ce-i alcătuiesc conţinutul trebuie

exercitate, existând o îndatorire în acest sens şi nu o facultate, o

posibilitate, de genul dreptului subiectiv conferit persoanelor fizice

sau juridice şi faţă de care există latitudinea de a intra sau nu, după

propria voinţă, în raporturi juridice conform interesului propriu.

S-a arătat astfel, în ceea ce priveşte funcţia publică administrativă,  că

aceasta trebuie exercitată în orice împrejurare care-i solicita acţiu nea,

chiar dacă, faţă de o anumită atribuţie, autoritatea în cauză are un

drept de apreciere sau de alegere în soluţionarea acesteia.

Această îndatorire de rezolvare sau de pronunţare chiar faţă de o

solicitare care nu impune neapărat intervenţia de drept a autorităţii

sau instituţiei publice, operează în mod permanent, deoarece neexpri -

marea sau neluarea de poziţie din partea unei autorităţi sau instituţii

publice – prin nesoluţionarea în termen sau prin refuzul nejustificat

de soluţionare a unei cereri privitoare la un drept recu noscut de lege –

permit declanşarea procedurii judiciare pe calea contenciosului admi -

nistrativ, care se poate finaliza cu tragerea la răspundere a autorităţii

sau instituţiei publice şi implicit a funcţio narului public vinovat prin

obligarea la plata unor daune materiale sau morale.

10. Prin exerciţiul efectiv al funcţiei se realizează competenţa

autorităţii sau instituţiei publice conform atribuţiilor de specialitate,

legal stabilite.

Pentru realizarea acestui lucru, funcţia trebuie încredinţată unei

persoane fizice, care are capacitatea fizică şi psihică necesară şi care

îndeplineşte şi celelalte condiţii prevăzute de lege pentru ocuparea

unei funcţii publice, conform art. 54 din Statutul funcţionarilor

publici.

În anumite momente pot exista şi funcţii neocupate de titulari, iar

uneori chiar funcţii neexercitate, dar aceasta nu afectează realizarea,

în ansamblu, a atribuţiilor instituţiei, ci doar integralitatea îndeplinirii

acestora.

36

11. Fondurile pentru finanţarea funcţiilor publice sunt asigurate de

la bugetul de stat sau de la bugetele locale.
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Aşadar, factorul comun şi definitoriu pentru toate funcţiile publice

este existenţa unui complex de atribuţii (drepturi şi obligaţii)

prevăzute de lege, pe care unii îl denumesc situaţie juridică obiectivă

37

.

Aceste atribuţii reprezintă de altfel competenţa unei anumite autorităţi

sau instituţii publice, într-un anumit domeniu al activităţii de organizare a

executării şi de executare a legii şi a celorlalte acte normative.

Atribuţiile stabilite prin lege sau potrivit legii dau competenţa

celor care îndeplinesc funcţiile respective, ca în regim de drept admi -

nistrativ sa facă acte juridice, operaţiuni administrative sau materiale

în mod legal.

38

Sub un alt aspect, atribuţiile cu care sunt dotate funcţiile publice

reprezintă din punctul de vedere al funcţionarilor publici care le ocupă,

drepturi şi obligaţii stabilite pentru ei prin lege sau prin acte juridice

emise în baza şi în executarea legii. 

Totalitatea funcţiilor dintr-o autoritate sau instituţie publică,

potrivit schemei de organizare, cu diviziunile şi subdiviziunile sale

structurale componente, constituie statul de funcţii al respectivei

autorităţi sau instituţii

39

, aprobat potrivit legii.

Dimensionarea statului de funcţii al unei autorităţi sau instituţii

publice depinde atât de interesele publice care se cer satisfăcute, dar

şi de mijloacele umane şi materiale pe care societatea şi serviciul

public respectiv le pot aloca satisfacerii acestor interese generale.

În cadrul organizării sistemului administraţiei publice, atribuţiile

unei funcţii publice, se împart pe posturi

40

.

Postul este funcţia publică individualizată, atribuţiile unei funcţii

publice făcând necesară adesea organizarea mai multor posturi.

Conţinutul concret al drepturilor şi obligaţiilor decurgând din

funcţia publică şi care revin titularului, se stabilesc prin fişa postului,

aceasta exprimând şi diferenţierile faţă de alte posturi similare.
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2. Clasificarea funcţiilor publice în România

41

În sensul prevederilor articolului 2 alineatul 5 din Legea nr. 188/

1999 republicată şi modificată, totalitatea funcţionarilor publici din

autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică centrală şi

locală constituie corpul funcţionarilor publici.

Tot despre corpul funcţionarilor publici se menţionează şi în

articolul 21 alineatul 1 din lege, prin care se stabileşte rolul Agenţiei

Naţionale a Funcţionarilor Publici de a crea un corp de funcţionari,

profe sionist, stabil, imparţial

42

.

Funcţiile publice se clasifică după cum urmează:

a) După caracterul lor, se clasifică în funcţii publice generale şi funcţii

publice specifice.

Funcţiile publice generale reprezintă ansamblul atribuţiilor şi

responsabilităţilor cu caracter general şi comun, tuturor autorităţilor

şi instituţiilor publice, în vederea realizării competenţelor lor generale.

Lista funcţiilor publice generale este cuprinsă în anexa la Legea

nr. 188/1999 republicată, ea putând fi completată cu denumirile altor

funcţii publice generale care se stabilesc cu avizul conform al Agenţiei

Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Funcţiile publice specifice reprezintă ansamblul atribuţiilor şi

responsabilităţilor cu caracter specific unor autorităţi şi instituţii

publice, în vederea realizării competenţelor lor specifice.

Ca  şi în cazul funcţiilor publice generale, lista funcţiilor publice

specifice aflată în anexa la lege poate fi completată cu alte funcţii

publice specifice care se stabilesc de autorităţile şi instituţiile publice

cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Lista cuprinzând categoriile de funcţii publice (generale şi

specifice) şi a funcţionarilor publici care le ocupă, este prezentată

mai jos, după cum urmează:
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43

Anexa la Legea nr. 188/1999.

Categoria funcţiei publice

Funcţionarii publici care ocu pă funcţiile publice generale 

şi specifice conform anexelor la Statut

Funcţii publice

generale

43

secretar general al Guvernului; secretar general adjunct

al Guvernului; 

secretar general din ministere şi alte organe de

specialitate ale administraţiei publice centrale;

secretar general adjunct din ministere şi alte organe de

specialitate ale administraţiei publice centrale

inspector guvernamental

prefect

subprefect

director general din cadrul autorităţilor adminis trative

autonome, al ministerelor şi al celorlalte organe de

specialitate ale administraţiei publice centrale;   

director general adjunct din cadrul autorităţilor

administrative autonome, din aparatul ministerelor şi al

celorlalte organe de specialitate ale administraţiei

publice centrale;

secretar al judeţului şi al municipiului Bucureşti;

director din cadrul autorităţilor administrative

autonome, din aparatul ministerelor şi al celorlalte

organe de specialitate ale administraţiei publice centrale,

precum şi director executiv în cadrul instituţiei

prefectului, în cadrul autorităţilor administraţiei publice

locale şi al instituţiilor publice subordonate acestora;

director adjunct din cadrul autorităţilor administrative

autonome, din aparatul ministerelor şi al celorlalte

organe de specialitate ale administraţiei publice centrale,

director executiv adjunct din cadrul instituţiei

prefectului, în cadrul autorităţilor administraţiei publice

locale şi al instituţiilor publice subordonate acestora;

secretar al municipiului, al sectorului municipiului

Bucureşti, al oraşului şi comunei;

şef serviciu; şef birou

consilier, consilier juridic, auditor, expert, inspector;

referent de specialitate;

referent.



b) După apartenenţa şi nivelul teritorial al autorităţilor şi

instituţiilor publice, funcţiile publice se clasifică în funcţii publice de

stat, funcţii publice teritoriale şi funcţii publice locale.

Funcţiile publice de stat sunt funcţiile publice stabilite şi avizate,

potrivit legii, în cadrul ministerelor şi altor organe de specialitate ale

administraţiei publice centrale.

Funcţiile publice teritoriale sunt funcţiile publice stabilite şi

avizate, potrivit legii, în cadrul instituţiei prefectului, serviciilor

publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale

administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale.

Funcţiile publice locale sunt funcţiile publice stabilite şi avizate,

potrivit legii, în cadrul aparatului propriu al autorităţilor administra ţiei

publice locale şi al instituţiilor publice subordonate acestora.

c) În raport cu nivelul studiilor necesare ocupării funcţiei publice

întâlnim funcţii publice din clasa I, funcţii publice din clasa a II-a şi

funcţii publice din clasa a III-a.

Clasa I  cuprinde funcţionarii publici care au absolvit studii

superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

Clasa a II-a cuprinde funcţionarii publici care au absolvit studii

superioare de scurtă durată cu diplomă.

Clasa a III-a cuprinde funcţionarii publici care au absolvit studii

medii liceale cu diplomă.

31
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Idem.

Funcţii publice

specifice

44

arhitect -şef;

inspector de concurenţă

inspector vamal

inspector de muncă

controlor delegat

Comisar

expert în tehnologia informaţiilor şi a telecomu nica -

ţiilor



În ceea ce priveşte studiile, este vorba de studiile  care sunt cerute

pentru ocuparea unei funcţii publice şi nu acelea pe care le are persoana

fizică.

De pildă, o funcţie pentru care se cer studii medii poate fi ocupată

de o persoană care posedă studii superioare, însă acea persoană nu

poate pretinde un salariu mai mare ca cel al funcţiei pe care o ocupă.

Lista cuprinzând categoria funcţiilor publice de execuţie şi

funcţio narii care ocupă funcţiile de diferite clase este redată mai jos,

după cum urmează:

32

Categoria funcţiei publice de execuţie

Funcţionari publici care ocupă funcţiile

publice de diferite clase

Clasa I

expert

consilier

inspector

consilier juridic

auditor 

Clasa a II-a referent de specialitate

Clasa a III-a referent

În conformitate cu dispoziţiile articolului 15 din Statut, funcţiile

publice de execuţie sunt structurate pe grade profesionale, după cum

urmează:

–  superior, ca nivel maxim;

–  principal;

–  asistent;

– debutant.

Trebuie menţionat faptul că funcţionarii publici numiţi în funcţiile

publice din clasele a II-a şi a III-a pot ocupa numai funcţii publice de

execuţie, cu excepţiile prevăzute de legile speciale.

d) Conform dispoziţiilor articolului 11 din Legea nr. 188/1999

republicată, modificată şi completată, funcţiile publice se mai pot

cla  si fica după  gradul de acces la funcţia publică, în funcţii ocupate

de funcţionari publici debutanţi sau de funcţionari publici definitivi.

Funcţionari publici debutanţi sunt persoanele care au promovat

concursul pentru ocuparea unei funcţii publice, însă  nu îndeplinesc

condiţiile prevăzute de lege pentru ocuparea unei funcţii publice

definitive.



Funcţionarii publici definitivi sunt funcţionarii publici care au

efectuat perioada de stagiu prevăzută de lege şi au obţinut rezultate

corespunzătoare la evaluare, persoanele care intră în corpul funcţio -

narilor publici prin concurs şi care au vechimea în specialitatea

cores pun zătoare funcţiei publice, de minim 12 luni, 8 luni şi

respectiv 6 luni, în funcţie de nivelul studiilor absolvite, precum şi

persoanele care au promovat programe de formare specializată în

administraţia publică pentru numirea într-o funcţie publică definitivă.

e) Cel mai important criteriu de clasificare a funcţiilor publice,

conform Statutului este după natura atribuţiilor stabilite în realizarea

competenţei unei autorităţi sau instituţii publice .

Sub acest aspect,  funcţiile publice se împart în trei categorii: 

–  funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari

publici,

– funcţii publice corespunzătoare categoriei funcţionarilor publici

de conducere şi 

– funcţii publice corespunzătoare categoriei funcţionarilor publici

de execuţie. 

Funcţiile publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari

publici sunt: secretar general al Guvernului,  secretar general adjunct

al Guvernului, secretar general din ministere şi alte organe de specia -

litate ale administraţiei publice centrale, secretar general adjunct din

ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice

centrale, prefect, subprefect şi inspector guvernamental.

Instituţia  înalţilor funcţionari publici, ca elită a serviciului public, este

întâlnită şi în state precum Franţa, Marea Britanie, Germania şi Belgia.

Această instituţie reprezintă un sistem structurat şi recunoscut al

managementului de personal destinat celor mai înalte poziţii non-

politice din cadrul Guvernului şi altor autorităţi. Această instituţie

trebuie să reprezinte un serviciu public de carieră, având ca scop

asigu rarea stabilităţii şi a profesionalismului nucleului de “top-

manageri”, oferind concomitent şi flexibilitatea necesară pentru a

face faţă schimbărilor în componenţa Guvernului

45

.
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Conform dispoziţiilor art. 16 alin. 2 din Legea nr. 188/1999,

pentru a ocupa o funcţie publică corespunzătoare categoriei înalţilor

funcţionari publici persoana trebuie să îndeplinească cumulativ

următoarele condiţii:

a) cele prevăzute la art. 54, pentru orice funcţionar public;

b) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv

studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau

echivalentă;

c) cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare

exercitării funcţiei publice;

d) să fi absolvit programele de formare specializată pentru

ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor

funcţionari publici ori a exercitat un mandat complet de parlamentar;

e) a promovat concursul naţional pentru intrarea în categoria

înalţilor funcţionari publici.

Corpul înalţilor funcţionari publici constituie un mijloc de

asigurare a continuităţii şi coerenţei deciziilor administrative

necesare implementării politicilor publice, precum şi existenţa unei

voinţe clare şi constante la nivelul superior al serviciului public.

46

Cât priveşte funcţiile de conducere şi funcţiile de execuţie

distincţia dintre acestea constă  în gradul diferit de răspundere şi

independenţă

47

. 

Pentru prima categorie, întâlnim funcţionari de decizie şi control.

Putem preciza că funcţiile de conducere înţelese în sensul larg al

conducerii (prevedere, organizare, coordonare, îndrumare şi control)

sunt în acelaşi timp şi funcţii de decizie.

Este posibil ca unele funcţii de conducere să privească, în mod

preponderent, anumite atribute ale procesului decizional (organizare,

coordonare, control etc.), în funcţie de competenţa materială a

organului administrativ respectiv.

Funcţii publice de conducere sunt: director general din cadrul

autorităţilor administrative autonome, al ministerelor şi al celorlalte

organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, director
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general adjunct din cadrul autorităţilor administrative autonome, din

aparatul ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale

administraţiei publice centrale, secretar al judeţului şi al municipiului

Bucureşti, director din cadrul autorităţilor administrative autonome,

din aparatul ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale

administraţiei publice centrale, director executiv în cadrul serviciilor

publice deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe de

specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi în cadrul

autorităţilor administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice

subordonate acestora, director adjunct din cadrul autorităţilor

administrative autonome, din aparatul ministerelor şi al celorlalte

organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, director

executiv adjunct în cadrul serviciilor publice deconcentrate ale

ministerelor şi ale altor organe de specialitate ale administraţiei

publice centrale, precum şi în cadrul autorităţilor administraţiei

publice locale şi al instituţiilor publice subordonate acestora, secretar

al municipiului, al sectorului municipiului Bucureşti, al oraşului şi

comunei, şef serviciu şi şef birou.

f) Categoria funcţiei de manager public.

Prin derogare de la dispoziţiile Legii nr. 188/1999, Ordonanţa de

Urgenţă nr. 92/2008 reglementează statutul special al funcţionarilor

publici numiţi într-o funcţie publică specifică de manager public

48

. 

În exercitarea funcţiei publice specifice, managerul public are

rolul de a asigura sprijin pentru politicile de reformă ale Guvernului

României în ceea ce priveşte proiectarea şi implementarea de la

nivelurile strategice la cele operaţionale a procedurilor şi activităţilor

vizând accelerarea reformei administraţiei publice centrale şi locale.

În îndeplinirea rolului lor, managerii publici au responsabilităţi ce

privesc coordonarea de programe, proiecte şi activităţi menite să

dezvolte capacitatea administrativă, să promoveze descentralizarea

competenţelor şi să modernizeze administraţia publică centrală şi

locală, cu scopul de a creşte calitatea actului administrativ şi a

serviciilor publice furnizate cetăţeanului.
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Autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică

identifică nevoile privind angajarea de manageri publici şi profilurile

acestora şi le comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică înfiin -

ţează, în condiţiile legii, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţio -

narilor Publici, posturile corespunzătoare funcţiilor publice specifice

de manager public, pe baza Planului de repartizare.

Posturile menţionate se înfiinţează prin transformarea funcţiilor

publice vacante în funcţii publice specifice de manager public sau

prin crearea de noi posturi, în condiţiile legii.

Autorităţile şi instituţiile publice colaborează, în condiţiile legii,

cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în vederea asigurării

managementului funcţiilor publice specifice de manager public şi

persoanelor care ocupă aceste funcţii şi transmit acesteia, în termen

de 10 zile lucrătoare, orice modificare intervenită în derularea

raporturilor de serviciu ale managerilor publici.

În vederea luării măsurilor necesare recuperării debitelor pro -

venite din nerespectarea prevederilor angajamentului semnat, Agenţia

Naţională a Funcţionarilor Publici comunică de îndată Direcţiei

generale juridice din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

încetarea raporturilor de serviciu ale persoanelor care au deţinut

calitatea de manager public, cu precizarea perioadei în care acestea

au ocupat o funcţie publică, în condiţiile amintitei ordonanţe de

urgenţă.

Autorităţile şi instituţiile administraţiei publice comunică Direcţiei

generale juridice din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

date despre încheierea şi încetarea contractelor de muncă cu persoa -

nele care au deţinut anterior calitatea de manager public, în termen de

10 zile de la data încheierii, respectiv încetării acestor contracte.

Potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. 1 din O.U.G. nr. 92/2008, pot

ocupa o funcţie publică specifică de manager public, în condiţiile

acestei ordonanţe de urgenţă, absolvenţii următoarelor programe: 

a) programul de formare specializată în administraţia publică, cu

durata de 2 ani, organizat pentru obţinerea statutului de manager

public;
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b) programul de formare specializată în administraţia publică, cu

durata de un an, organizat pentru obţinerea statutului de manager

public;

c) programul Bursa specială “Guvernul României”, organizat

pentru formarea managerilor din sectorul public, cu condiţia ca

acesta să fie urmat de un program intensiv de formare specializată în

administraţia publică, în România, ca o completare a cursurilor

prevăzute la art. 32 din Hotărârea Guvernului nr. 1516/2004 pentru

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 157/2004

privind instituirea bursei speciale “Guvernul României” pentru

formarea managerilor din sectorul public

49

, cu modificările şi

completările ulterioare

50

, care să permită evaluarea absolvenţilor

acestei burse în aceleaşi condiţii şi respectând aceleaşi criterii

utilizate în cazul absolvenţilor programelor prevăzute la lit. a şi b. 

În vederea participării la programele de formare prevăzute la art. 3

alin. 1 lit. a şi b, pot fi recrutate persoanele care îndeplinesc cumu -

lativ următoarele condiţii:

a) pentru programul de formare prevăzut la art. 3 alin. 1 lit. a), să

fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de licenţă,

respectiv absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor

superioare de lungă durată;

b) pentru programul de formare prevăzut la art. 3 alin. 1 lit. b), să

fie funcţionari publici sau personal contractual din sectorul public, cu

experienţă de minimum un an în sectorul public;
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c) să aibă vârsta cuprinsă între 24 şi 35 de ani;

d) să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;

e) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

f) să aibă capacitatea deplină de exerciţiu;

g) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de

examen medical de specialitate;

h) să nu fi fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni

contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu

sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de

fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu

intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice,

cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) să nu fi deţinut calitatea de lucrător sau colaborator al securităţii,

aşa cum sunt definite în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 24/

2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii

51

;

j) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică sau să nu le fi

încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în

ultimii 7 ani;

k) să cunoască o limbă de circulaţie europeană;

l) să nu aibă restricţii de a călători în străinătate pentru acele ţări

avute în vedere de către programul de formare la care participă.

În baza dispoziţiilor art. 17 din O.U.G. nr. 92/2008, funcţia

publică specifică de manager public este structurată pe 3 grade

profesionale, după cum urmează:

a) asistent;

b) principal;

c) superior, ca nivel maxim.

Numirea în funcţia publică specifică de manager public se face

începând cu gradul profesional “asistent”.

3. Clasificarea posturilor funcţiei publice europene după

natura şi nivelul funcţiilor cărora le corespund 

Statutul funcţionarilor europeni cuprindea până la data de 1 mai

2004, patru categorii de posturi clasate, în funcţie de natura şi de

nivelul funcţiilor cărora le corespundeau, desemnate în ordine
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ierarhică descrescătoare prin literele A, B, C şi D. La acestea se mai

adaugau posturile din categoria LA corespunzătoare cadrelor din

domeniul lingvistic.

1. Posturile din categoria A erau corespunzătoare funcţiilor de

conducere (Director general; Director; Şef de divizie; Administrator

principal; Administrator ; Administrator adjunct), activităţile desfă -

şurate fiind de concepţie şi de studiu, cum ar fi cele de elaborare a

politicilor, de pregătire a proiectelor actelor juridice şi rapoartelor

precum şi de aplicare a legislaţiei europene, necesitând aşadar

cunoştinţe de nivel universitar sau o experienţă profesională de nivel

echivalent. Cele 8 grade ale categoriei A şi funcţiile corespunzătoare

erau prevăzute în Anexa 1 la Statut.

Un candidat de succes pentru o funcţie de grad A avea nevoie de

abilităţi speciale în managementul resurselor umane şi materiale,

dinamism şi, în mod necesar, imaginaţie şi spirit de iniţiativă fiind

vorba de activităţi de concepţie. Cea mai mare parte a oportunităţilor

de angajare, spre exemplu în cadrul Comisiei Europene, era în

administraţie şi management, fiind însă deschise şi multe alte

oportunităţi. Un funcţionar de categoria A putea, spre exemplu în

cadrul Comisiei, să lucreze la un proiect de lege, să ia parte la negocierile

cu o ţară candidată pentru integrarea în Uniunea Europeană sau să

ajute la realizarea politicii agricole europene.

Având în vedere natura activităţilor desfăşurate de funcţionarii ce

ocupau posturi de gradul A, putem aprecia că rolul unor astfel de

funcţionari nu era unul pur execuţional, aceştia contribuind în mod

efectiv la conturarea politicii europene.

2. Posturile din categoria B erau corespunzătoare funcţiilor de

aplicare ce necesitau cunoştinţe de nivel de învăţământ liceal, func -

ţio narii posedând o diplomă de bacalaureat sau o altă diplomă sau

certificat echivalent ce permitea accesul la învăţământul superior.

În categoria B intrau posturile acelor funcţionari care primeau şi

analizau informaţiile necesare elaborării politicii Uniunii. Din cate -

goria B faceau parte doar 5 grade corespunzătoare funcţiilor de

Asistent principal; Asistent, Asistent tehnic, Asistent de secretariat;

Asistent adjunct, Asistent tehnic adjunct, Asistent adjunct de

secretariat.
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Personalul din categoria B era, în principal responsabil pentru

sarcini executive şi putea participa în orice zonă de activitate a

instituţiei europene. 

3. Posturile de categoria C erau corespunzătoare funcţiilor de

execuţie, activitatea specifică fiind aceea de secretariat, arhivă,

necesitând aşadar o diplomă ce atesta terminarea studiilor de nivel

secundar şi o experienţă profesională de minimum doi ani în domeniul

funcţiei pe care candidau. Asemănător categoriei anterioare, 5 grade

erau corespunzătoare categoriei C, referitor la funcţiile de Secretar de

direcţie, Secretar principal, Funcţionar principal; Secretar stenodacti -

lograf, Curier; Dactilograf, Curier adjunct.

Personalul din categoria C era, în principal, responsabil de

activităţi de secretariat înţelegând prin acesta activitatea de arhivare

şi de asigurare a operativităţii activităţii administrative a instituţiilor.

4. Posturile din categoria D erau  corespunzătoare funcţiilor

manuale sau de serviciu şi necesitau doar cunoştinţe de nivel de

învăţământ primar, eventual completate de cunoştinţe tehnice.

Posturile din categoria D erau grupate în 4 grade, corespunzător

funcţiilor de Şef de grupă; Agent calificat, muncitor calificat; Agent

necalificat, Muncitor necalificat.

Personalul din categoria D era angajat, în principal, în activităţi

manuale sau de serviciu, incluzând activităţi de mesagerie, şoferii,

precum şi personalul ce desfăşura activităţi cu caracter administrativ

sau de serviciu.  

5. Posturile din categoria LA cuprindeau funcţiile de traducători şi

de interpreţi. Era o categorie ce reunea 6 grade corespunzătoare

gradelor A 3 – A 8, pentru funcţiile de Şef de secţie al unei secţii de

traduceri şi interpretări; Şef de echipă de traduceri şi interpretări,

Revizor, traducător principal, interpret principal; Traducător,

Interpret; Traducător adjunct, Interpret adjunct.

Trebuie menţionat că pentru ocuparea funcţiei de traducător în

cadrul Curţii Europene de Justiţie şi Tribunalului de primă instanţă

era necesară o diplomă în drept.

Ca urmare a extinderii Uniunii Europene la 27 de state membre,

cu o populaţie de circa 480 milioane de persoane, Consiliul Uniunii

Europene a aprobat reformele administrative cele mai radicale

propuse de Comisia Europeană încă din anul 1968, anul adoptării
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Statutului funcţionarilor Comunităţilor Europene ca şi regimul

aplicabil altor categorii de agenţi ai Comunităţilor

52

.

Gestiunea resurselor umane în cadrul instituțiilor europene nu a

urmat evoluția profilului posturilor intervenite în decursul ultimelor

decenii, în consecință, procedura gestiunii, recrutării, structura și

evoluția carierelor, evaluarea personalului, politicile sociale și

politicile de formare profesională nu mai răspundeau exigențelor

unei administrații dinamice și moderne.

Această constatare a justificat necesitatea reformării politicii de

personal, din momentul recrutării până în momentul pensionării

funcționarilor europeni. 

La 1 martie 2000 a fost adoptată Cartea Albă, document care

trasează strategiile de reformă propusă  de Comisia Europeană

53

,

exercitându-și, prin aceasta dreptul de inițiativă în materie

legislativă, acordat acestei instituții prin Tratatul de la Roma.
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Prima etapă a reglementării în acest domeniu o regăsim prin Statutul

funcţionarilor şi regimul aplicabil altor agenţi ai Comunităţii Economice Europene

şi ai Comunităţii Economice ai Energiei Atomice, edictat de Consiliu în baza

articolelor 212 C.E.E. şi 186 C.E.E.A.(JOCE din 14.06.1962) care conţinea

prevederi derogatorii faţă de Statutul personalului C.E.C.A. din 28.01.1956.

A doua etapă a reglementării corespunde unificării normelor statutare existente,

realizată prin Regulamentul C.E.E., C.E.C.A., C.E.E.A. nr. 259/68 din 29 februarie

1968, publicat in JOCE nr. 56/04.03.1968 şi  modificat de mai multe ori.

A treia etapă este reprezentată de Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene,

adoptat prin Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 723/2004 al Consiliului din 22

martie 2004 de modificare a Statutului funcţionarilor Comunităţilor Europene ca şi

regimul aplicabil altor categorii de agenţi ai Comunităţilor, publicat în Journal Officiel

nș L 124 din 27.04.2004, pp. 0001-0118. Acest Statut a fost din nou modificat și

completat și ultima dată publicat în Jurnalul Oficial nr. L 127 din 15.05.2008.
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Cele trei mari priorități stabilite de Cartea Albă au fost următoarele:

– modernizarea în profunzime a gestiunii, controlului și auditului financiar și

instituirea unui sistem de gestiune a mijloacelor financiare, întemeiat pe definirea

clară a responsabilităților;

– introducerea unui sistem de planificare strategică în care resursele să fie

armonizate cu obiectivele de îndeplinit;

– modernizarea politicii de personal în scopul utilizării, formării și motivării

personalului înalt calificat. În acest sens, Comisia a adoptat apoi, la 28 februarie 2004, o

serie de orientări care au făcut obiectul a numeroase consultări, atât interne, pe lângă

serviciile de personal, cât și pe lângă alte instituții care le-au tradus în propuneri concrete.

În ce privește această a treia prioritate, de exemplu, modificarea dispozițiilor

interne referitoare la politica de formare și la sistemul de evaluare și de promovare a

personalului au fost posibile în cadrul statutar adoptat în 2004.



Reforma administrativă a fost inițiată de Comisia europeană

pentru a reforma practicile și procedurile acumulate pe parcursul a

decenii care au limitat eficiența acestei instituții în contextul

extinderii Uniunii Europene și care nu  corespund rolului de motor al

integrării europene jucat de Comisie.  

De aceea reforma administrativă a fost declarată de Comisie ca

fiind un proiect politic de primă importanță. 

Obiectivul propus a fost constituirea unei funcții publice capabilă

să servească, în câțiva ani, aproximativ jumătate de miliard de

cetățeni europeni, o funcție publică orientată către interesele

cetățenilor și care să răspundă aspirațiilor acestora, anume o funcție

publică independentă, responsabilă, eficace, transparentă și care să

reprezinte noua formă de guvernare europeană.

Din aceste motive, păstrarea unei clasificări a funcției publice,

întemeiată pe nivelul studiilor absolvite, a devenit desuetă. 

Modificările statutare au vizat deci o redefinire a funcțiilor,

trecerea mai rapidă de la o categorie la alta, atribuirea unei importanțe

mai ridicate experienței profesionale deținute de funcționari. 

În același timp s-a urmărit realizarea unei corelări mai bune a

remunerației cu munca prestată. 

Propunerea de modificare a Statutului a fixat o perioadă de tranziție

de 2 ani de la data intrării în vigoare, la 1 mai 2004 până la 30 aprilie

2006, perioadă în care s-au menținut categoriile de funcții existente cu

următoarea structură: categoria A cuprindea 12 grade (A5-A16);

categoria B cuprindea 9 grade (B3-B11); categoria C cuprindea 7 grade

(C1-C7), iar categoria D cuprindea 5 grade (D1-D5). 

Începând cu 1 mai 2004, posturile sunt clasificate, în raport cu

natura și nivelul funcțiilor cărora le corespund, într-un grup de funcții

de „administratori”, numit „AD” și un grup de funcții de „asistenți”,

numit „AST”. 

1. Categoria de funcții AD comportă 12 grade ce corespund

funcțiilor de direcție, de concepție și de studiu, precum și funcțiilor

lingvistice sau științifice.

Candidații pentru un post de administrator, (fosta categorie A) în

cadrul instituțiilor europene, trebuie să dea dovadă de dinamism,

inițiativă și competență în gestionarea resurselor umane și materiale. 
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Perspectivele de carieră pentru un funcționar din această categorie

sunt stimulative. 

Cea mai mare parte a posturilor aparținând acestei categorii sunt

posturi de administrare și gestiune în sens larg și multe dintre acestea

sunt deschise absolvenților diferitelor specializări. 

Un funcționar poate exercita atribuții în domenii variate. De

exemplu, poate participa la procesele legislative și bugetare ale

Uniunii Europene sau la coordonarea politicilor economice generale

ale statelor membre ori la asigurarea respectării și  interpretării

uniforme a dreptului european.

Există, de asemenea, posturi în domenii precum cel al mediului

înconjurător, al negocierii cu alte țări sau punerea în aplicare a

politicii agricole comune.

Marea diversitate a activităților Uniunii Europene oferă posibilitatea

funcționarilor de a avea o carieră motivantă. 

Posturile de natură lingvistică din categoria AD  reunesc

traducători și interpreți, funcționari ale căror cunoștințe lingvistice

sunt, bineînțeles motivul pentru care au fost angajați.

Candidații pentru astfel de posturi trebuie să justifice calitățile

lingvistice și trebuie să fie titularii unei diplome universitare.

Pentru numirea în  gradele 5 și 6 ale categoriei de funcții AD

54

(fostele grade A5 și A6) este necesar un nivel de studii corespunzător

unui ciclu complet de studii universitare de 3 ani cel puțin, atestate

printr-o diplomă sau dacă interesul de serviciu o justifică, o formație

profesională de nivel echivalent. 

În vederea numirii în gradele de la 7 la 16  ale categoriei de funcții

AD

55

(fostele grade A7– A16) este necesar un nivel de studii

corespunzător unui ciclu complet de studii universitare de 4 ani cel

puțin, atestate printr-o diplomă sau un nivel de studii corespunzător

unui ciclu complet de studii  universitare atestat de o diplomă și de o

experiență profesională corespunzătoare de cel puțin un an, în cazul

în care durata studiilor este de cel puțin 3 ani ori dacă interesul de

serviciu o justifică, o pregătire profesională de nivel echivalent. 
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În conformitate cu dispozițiile articolului 5 alineat 3, litera b din Statutul

funcționarilor Uniunii Europene.
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În conformitate cu dispozițiile articolului 5 alineat 3, litera c din Statutul

funcționarilor Uniunii Europene.



2. Categoria de funcții AST comportă 11 grade ce corespund

funcțiilor de aplicație, de natură tehnică și de execuție.

Candidații pentru posturile din categoria AST (fosta categorie B*)

sunt însărcinați cu atribuții de execuție, acoperind toate domeniile

activității Uniunii Europene.

Aceștia pot, de asemenea, juca un rol important în administrația

internă a instituțiilor, în special în domeniul bugetar și financiar sau

în gestiunea resurselor umane, în informatică sau în documentare. 

Pentru a candida pe un post din categoria AST persoanele trebuie

să aibă o experiență profesională în domeniul funcției pentru care

candidează.

Funcționarii din categoria AST (fosta categorie C) îndeplinesc

sarcini de secretariat și de birou, arhivare și au grijă de bunul mers al

unei structuri administrative.

Având în vedere specificitatea atribuțiilor de secretariat și pentru a

asigura o gestiune mai eficientă a personalului, concursurile pentru

recrutarea personalului de secretariat pot fi organizate separat, pentru

fiecare limbă .

Pentru numirea într-o funcție din categoria AST sunt necesare

56

:

– studii superioare, atestate printr-o diplomă universitară, sau

– studii medii atestate printr-o diplomă care oferă accesul la

învăţământul universitar şi o experienţă profesională în domeniu de

cel puţin 3 ani, sau

– dacă interesul de serviciu o justifică, o formaţie profesională sau

o experienţă profesională de acelaşi nivel.

Situaţia actuală a posturilor tipice ale fiecărei categorii în

conformitate cu dispoziţiile articolului 5 alineatul 3 din Statutul

funcţionarilor Uniunii Europene este menţionată în anexa nr. 1 a

prezentei lucrări.

Situaţia reprezentând împărţirea categoriilor de funcţii publice

europene pe grade şi eşaloane, este menţionată în anexa nr. 2.
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funcționarilor Comunităților Europene.



CAPITOLUL III – Funcţionarul public

1. �oţiunea şi trăsăturile funcţionarului public

Pornind de la conţinutul funcţiei publice, funcţionarul public a

fost definit în literatura de specialitate

57

“ca reprezentând persoana

fizică ce face parte dintr-o autoritate sau instituţie publică aflată în

raporturi ierarhice şi care a fost legal învestită cu exerciţiul unei

funcţii publice executive, de regulă pentru o perioadă de timp

nedeterminată, fiind salarizată pentru activitatea depusă

58

“.

Sub imperiul dispoziţiilor art. 2 alin. 2 din Legea nr. 188/1999,

republicată, putem spune că funcţionarul public este cetăţeanul numit

în condiţiile legii într-o funcţie publică, în serviciul unei autorităţi

publice centrale sau locale, ori, după caz, într-o instituţie publică

aflată sub autoritatea organelor centrale ale administraţiei publice sau

a consiliilor judeţene ori locale

59

. 

Persoana căreia i-a încetat raportul de serviciu din motive

neimputabile îşi păstrează calitatea de funcţionar public, continuând

să facă parte din corpul de rezervă al funcţionarilor publici.

S-a mai arătat că funcţionarii publici desfăşoară activităţi ce

implică exercitarea prerogativelor de putere publică.
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I. Santai, op. cit. p. 98. Înainte de a preciza elementele ce definesc

funcţionarul public administrativ, în sensul amintit facem precizarea că în prezent,

pentru funcţia publică ce a fost cunoscută tradiţional ca “executivă”, este preferabil

termenul de funcţie publică administrativă, iar locul “autorităţii de stat”, trebuie luat

de noţiunea de “autoritate publică”, folosită de Constituţie şi care este acoperitoare

şi pentru autorităţile administraţiei publice locale autonome.
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Pentru alte definiţii A. Iorgovan, V. Gilescu, Drept administrativ şi ştiinţa

administraţiei. Partea introductivă. Funcţia publică din administraţia de stat,

Tipografia Universităţii din Bucureşti, 1986 p. 224.
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Înainte de apariţia Legii nr. 188/1999, Al. Negoiţă a arătat că  întotdeauna

directorii şi contabilii şefi ai oricăror regii autonome şi societăţi comerciale cu

capital de stat sunt funcţionari publici (op. cit., 1996, p. 89, 90).



Din definiţiile prezentate şi din prevederile legii, putem reţine

următoarele elemente

60

, unele explicite, altele care se subînţeleg şi anume:

1. Funcţionar public român poate fi cetăţeanul român cu

domiciliul în ţară pentru că potrivit disp. art. 16 pct. 3 din Constituţie

“funcţiile şi demnităţile publice civile sau militare pot fi ocupate de

persoanele care au cetăţenie română şi domiciliul în ţară”.  

Aşadar, o funcţie publică nu poate fi încredinţată unui apatrid sau

unei persoane cu domiciliul în străinătate.

2. Funcţionar public este doar cetăţeanul numit într-o funcţie

publică vacantă din cadrul unui serviciu public, nu şi cel ales.

În definiţie s-a evitat folosirea expresiei “învestire în funcţie” pentru

că aceasta presupune nu numai numirea, ci şi repartizarea, alegerea etc.

Învestirea în funcţie se face prin numire, pentru că aceasta

presupune integrarea funcţionarului public într-o ierarhie ce ţine de

natura administraţiei publice, în regim de putere publică.

Prin numire sau, altfel spus, titularizare de către autoritatea

competentă, i se conferă persoanei calitatea de funcţionar public şi

este integrat în ierarhia administrativă.

Totodată, prin actul de numire funcţionarul public devine parte într-

un raport de funcţie publică ce presupune fidelitate, aspect care de altfel

relevă regimul de drept public, atras de actul de numire în funcţie.

Aşa cum arăta şi E. Tarangul, urmare actului de numire în funcţie,

funcţionarul public dobândeşte o situaţie juridică obiectivă, deoarece

statul determină pe cale generală şi impersonală toate drepturile şi

obligaţiile funcţionarului. Datorită acestui lucru, doar statul pe cale

unilaterală poate modifica statutul funcţionarului public, pe cale

contractuală neputându-se deroga de la drepturile şi obligaţiile stabilite.

Cât priveşte funcţia publică în care va fi numit cetăţeanul, aceasta

trebuie să fie vacantă, pentru că, în caz contrar, numirea este nelegală

şi  prin urmare actul de numire poate fi anulat.

3. Numirea funcţionarilor publici are loc în condiţiile legii, ceea

ce presupune că cel numit trebuie să îndeplinească toate condiţiile

generale şi speciale prevăzute de lege pentru accesul la ocuparea unei

funcţii publice.

Viitorul funcţionar public va fi recrutat şi promovat după criterii

obiec tive şi echitabile, după competenţă şi pregătire practică
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I. Popescu-Slăniceanu ş.a., op. cit.(Drept administrativ, vol. II), p. 25 şi urm.



profesională, condiţie sine qua non pentru încredinţarea funcţiilor

superioare .

Numirea în condiţiile legii presupune ca viitorul funcţionar să

posede studii în specialitatea funcţiei publice, o experienţă exprimată

adesea într-o anumită vechime în funcţie, să aibă vârsta de 18 ani

împliniţi, dacă legea specială nu cere o vârstă mai mare, numirea să

se facă în urma promovării unui concurs organizat în condiţiile legii,

să nu existe o stare de incompatibilitate, iar după numire să îşi

declare averea, să depună un jurământ etc.

4. Numirea în funcţia publică trebuie făcută, de regulă, pe o

perioadă nedeterminată fiindcă acest element asigură funcţionarului

public stabilitatea în funcţie şi eventual inamovibilitatea. 

Numai cetăţeanul numit într-o funcţie publică pe o perioadă

nedeterminată, o poate exercita ca pe o profesie, poate face din exer -

ciţiul funcţiei publice o carieră.

Sunt însă şi cazuri în care exercitarea unei funcţii poate avea

caracter temporar, când însuşi organul din care face parte funcţia are

caracter temporar.

Potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 republicată,  regula pentru

regimul juridic al funcţiei publice o reprezintă exercitarea raporturilor

de serviciu pe o perioadă nedeterminată dar, prin excepţie, în condiţiile

legii, regula poate fi abandonată

61

.

Numirea pe o perioadă nedeterminată nu poate avea loc decât într-

o funcţie publică cu caracter permanent, în sensul de a fi înfiinţată pe

o durată nedeterminată şi nu prestabilită.

Evident că pe parcursul carierei funcţionarului public pot fi

momente când el este trecut temporar şi în unele funcţii cu caracter

predeterminat, dar nu ca o regulă şi nu cu scopul vădit de a-i încălca

stabilitatea în funcţie.

Cât priveşte stabilitatea şi inamovibilitatea pe care o au funcţionarii

publici, aceste noţiuni vor fi lămurite într-o altă parte a lucrării.

5. Funcţionarii publici au reglementate drepturile şi obligaţiile,

răspunderea, incompatibilităţile şi în general regimul de ocupare şi

exercitare a funcţiei, într-un statut special, expresie a situaţiei juridice

a acestora.
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A se vedea art. 4 din Legea nr. 188/1999.



Fiind vorba de un regim de drept public, în speţă de drept

administrativ, ce derogă de la dreptul comun, acesta presupune şi

drepturi şi obligaţii speciale care au în vedere că funcţionarii publici

sunt exclusiv în serviciul interesului public şi că trebuie să pună

înaintea oricăror interese personale sau de partid, interesele publice,

generale, căutând pe toate căile să înlăture aspectele birocratice din

regimul funcţiilor publice, cu care sunt dotate serviciile

administraţiei statului şi ale colectivităţilor locale.

Cât priveşte drepturile, acestea nu reprezintă avantaje create în

reprezentarea funcţionarului public, ca persoană, ci în vederea

exercitării în bune condiţii a funcţiei în care a fost numit.

Acest statut, care concretizează regimul juridic administrativ la care

sunt supuşi funcţionarii publici, este reglementat conform disp. art. 73

alin. 3, lit. j) din Constituţie printr-o lege-cadru, Legea nr. 188/1999,

republicată, modificată şi completată, pentru anumite categorii de

funcţionari publici putând fi stabilite statute speciale (oricum,

respectivele acte normative trebuie să fie de nivelul legii organice).

Potrivit art. 5 alin. 1 din Legea nr. 188/1999, pot beneficia de

statute speciale funcţionarii publici care îşi desfăşoară activitatea în

cadrul următoarelor servicii publice:

– structurile de specialitate ale Parlamentului României;

– structurile de specialitate ale Administraţiei Prezidenţiale;

– structurile de specialitate ale Consiliului Legislativ;

– serviciile diplomatice şi consulare;

– autoritatea vamală;

– poliţia şi alte structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor;

– alte servicii publice stabilite prin lege.

Potrivit art. 6 din Legea nr. 188/1999 republicată, prevederile ei nu

se aplică:

– personalului contractual salariat din aparatul propriu al autori -

tăţilor şi instituţiilor publice, care desfăşoară activităţi de secretariat,

administrative, protocol, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de

deservire, pază, precum şi altor categorii de personal care nu exercită

prerogative de putere publică. Persoanele care ocupă aceste funcţii nu

au calitatea de funcţionar public şi li se aplică legislaţia muncii;

– personalului salariat încadrat, pe baza încrederii personale, la

cabinetul demnitarului;
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– corpului magistraţilor;

– cadrelor didactice;

– persoanelor numite sau alese în funcţii de demnitate publică.

Conform Statutului, funcţionarii publici constituiţi în ierarhie

administrativă, în raporturi de subordonare, sunt supuşi unei

răspunderi disciplinare deosebite fiind, de regulă, sancţionaţi mai

sever decât alte categorii de funcţionari, şi uneori pentru fapte pentru

care alţi funcţionari nu sunt sancţionaţi.

Totodată, funcţionarilor publici le este recunoscut dreptul la

apărare, ca oricăror persoane supuse unei acţiuni disciplinare.

Pentru exercitarea în bune condiţii a funcţiei publice, funcţionarii

publici beneficiază şi de alte garanţii speciale prevăzute în lege, inclusiv

de cele menţionate în Convenţia Europeană a Drepturilor Omului

62

.

6. Funcţionarii publici îşi exercită sarcinile în vederea realizării

competenţei, a atribuţiilor specifice serviciului public respectiv.

Avem astfel în vedere, acele atribuţii de putere publică, prin care

fiecare serviciu public îşi exercită o anumită competenţă specifică,

proprie, cu care a fost investit prin lege sau prin acte juridice date în

baza şi în executarea legii.

7. Fiind vorba de servicii publice, funcţiile publice sunt alimentate

din fonduri publice şi prin urmare funcţionarii publici sunt salarizaţi

din fonduri publice, de la bugetul de stat sau bugetele locale.

2. Rolul funcţionarilor publici şi regimul juridic al activităţii

acestora

Administraţia publică presupune acţiunea neîntreruptă care are

drept scop asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea ritmică a vieţii

statului, fiind un proces continuu şi fiind supusă regulilor actualizării

funcţiilor, ca o garanţie a adaptării sale la condiţiile permanent

dinamice oferite de mediul social”

63

. 

Având în vedere că administraţia înseamnă a conduce cu oameni o

acţiune determinată în favoarea altor oameni şi că valoarea unei
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A se vedea Vincent Berger, Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor

Omului, RA “Monitorul Oficial”, Bucureşti, 1998, p.439-443.
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Ioan Alexandru, Ştiinţa admnistraţiei, Editura Economică, Bucureşti, 2001.



administraţii şi eficienţa ei depind de valoarea şi productivitatea

oamenilor ce o compun, se are în vedere necesitatea unei formări, a

unei pregătiri cât mai complete a acestora, profesional-teoretică,

performantă şi diferenţiată pe ramuri sau domenii de acţiune.

Politica de personal în administraţia publică trebuie să ţină seama

de coordonate cum ar fi: să aibă un rol funcţional, scopul ei să se

regăsească în înfăptuirea optimă a sarcinilor administraţiei publice;

să se desfăşoare cu respectarea fermă a criteriilor etico-morale şi

profesionale de aprecieri; să aibă un caracter unitar pentru toate

autorităţile administraţiei publice.

Funcţionarii publici îşi exercită sarcinile în vederea realizării

competenţei, a atribuţiilor specifice serviciului respectiv, iar activităţile

pe care le desfăşoară, ce implică exercitarea prerogativelor de putere

publică sunt, potrivit art. 2 alin. 3 din Legea nr. 188/1999, următoarele:

– punerea în executare a legilor şi a celorlalte acte normative;

– elaborarea proiectelor de acte normative şi a altor reglementări

specifice autorităţii sau instituţiei publice, precum şi asigurarea

avizării acestora;

– elaborarea proiectelor politicilor şi strategiilor, a programelor, a

studiilor, analizelor şi statisticilor necesare realizării şi implementării

politicilor publice, precum şi a documentaţiei necesare executării

legilor, în vederea realizării competenţei autorităţii sau instituţiei

publice;

– consilierea, controlul şi auditul public intern;

– gestionarea resurselor umane şi a resurselor financiare;

– colectarea creanţelor bugetare;

– reprezentarea intereselor autorităţii sau instituţiei publice în

raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau

privat, din ţară şi străinătate, în limita competenţelor stabilite de

conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, precum şi repre -

zentarea în justiţie a autorităţii sau instituţiei publice în care îşi

desfăşoară activitatea;

– realizarea de activităţi în conformitate cu strategia de infor ma -

tizare a administraţiei publice.

Pentru ca funcţionarii publici să poată servi mai bine interesele

generale în mod obiectiv, imparţial, fără discriminare s-a preconizat

pentru aceştia următorul regim juridic:
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– scoaterea lor de sub influenţa politicului prin instituirea stabi li -

tăţii sau inamovibilităţii şi prin profesionalizarea lor (li se cere o

anumită pregătire şi ocupare prin concurs a funcţiilor publice);

– asigurarea independenţei economice faţă de alte surse;

– existenţa unui control specializat, eficient, inclusiv al societăţii

civile asupra funcţionarilor publici;

– un regim exigent faţă de cauzele şi condiţiile care ar genera

coruperea funcţionarilor publici;

– un regim mai sever de disciplină profesională şi de răspundere,

dată fiind ierarhia din administraţia publică sub aspectul

reglementării stricte a competenţelor şi controlului ierarhic;

– solicitarea mai pronunţată de a manifesta bună credinţă în

exercitarea sarcinilor şi fidelitate;

– datorită riscurilor asumate, funcţionarii beneficiază de o

protecţie deosebită prin incriminarea şi sancţionarea unor fapte care

lezează prestigiul, demnitatea, viaţa şi integritatea lor.

3. Funcţia publică şi funcţionarul public  

Aşa cum s-a arătat în literatura de specialitate

64

, între funcţia

publică privită, în general, ca situaţie juridică şi funcţionarul public în

calitatea sa de titular al unei astfel de funcţii există o strânsă legătură.

Astfel, funcţia publică fiind o situaţie juridică, obiectivă, o creaţie

a legii sau actelor juridice bazate pe lege, există independent de

titularul ei, funcţionarul public, pentru că există “datorită nevoilor

practice ale organizării puterii publice”.

În al doilea rând, funcţia publică nu se poate exercita fără titularul

învestit cu înfăptuirea ei şi care poartă denumirea de funcţionar

public.

În al treilea rând, funcţia publică ocupată nu epuizează întregul con -

ţinut al  atribuţiilor şi sarcinilor ce revin unui funcţionar, fiindcă acesta

mai poate primi şi alte însărcinări, legate sau diferite de funcţia deţinută,

fie în temeiul legii, fie în baza dispoziţiilor superiorilor ierarhici.
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În al patrulea rând, exercitând funcţia în baza unei învestiri legale,

funcţionarul nu poate refuza executarea atribuţiilor acesteia decât în

cazul în care este vorba de ordine vădit nelegale primite de la

superiorii săi.

Cât priveşte puterea publică cu care este învestit funcţionarul

public şi care-i conferă o autoritate proprie, aceasta nu este deţinută

de el de la persoana care l-a numit, ci de la lege sau  celelalte acte

juridice emise pe baza ei, prin care se organizează funcţia şi serviciul

public, cu atribuţiile şi obligaţiile sale.

4. Categorii de funcţionari publici

În literatura de drept public interbelică

65

funcţionarii publici au

fost clasificaţi după mai multe criterii:

– după regimul juridic aplicabil au  fost deosebiţi funcţionari care

exercitau o funcţie publică cu caracter permanent şi se supuneau unei

situaţii juridice speciale, exorbitante (funcţionari ai statului) şi agenţi

angajaţi, care nefăcând parte din cadrele permanente, desfăşurau

activităţi în baza unui contract încheiat cu serviciul public respectiv

(funcţionari contractuali);

– după caracterul funcţiei, distingeau între funcţionari de carieră

care exercitau o funcţie cu caracter permanent, ca pe o profesie şi

funcţionari politici care rămâneau în funcţie cât timp se bucurau de

încrederea autorităţii care deţinea puterea politică (Parlament,

Guvern etc.) ;

– după obiectul activităţii, se deosebea între funcţionari “de

deciziune” (cei aflaţi la conducere şi control – miniştri, prefecţi etc.);

“de preparaţiune” a deciziilor administrative şi “de execuţiune” în

practică, a deciziilor administrative

66

.

Criteriul respectiv a fost totuşi apreciat ca deficitar pentru că o

departajare rigidă între aceste trei categorii nu se poate face, fiecare

categorie făcând şi acte sau fapte care se încadrează în celelalte categorii.
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Acelaşi lucru se poate spune şi cu privire la împărţirea de către

prof. Berthlemy

67

a funcţionarilor publici în funcţionari de autoritate

(exemplu, prefectul) şi funcţionari de gestiune (exemplu, un inginer,

un arhitect).

Teoria a fost considerată imprecisă pentru că cei mai mulţi

funcţionari publici fac atât acte de autoritate cât şi de gestiune.     

Distincţia s-a bazat pe aceea care există între actul de autoritate şi

cel de gestiune, însă pe drept cuvânt Paul Negulescu

68

a arătat că nu

se poate “transporta agentului ceea ce legea zice numai despre act”.

Plecând de la noţiunea funcţionarului public în sens larg, de

persoană care concură la funcţionarea unui serviciu public, s-a făcut

distincţia între guvernanţi şi agenţi

69

.

În opinia lui Romulus Ionescu

70

patru erau criteriile după care

deosebea funcţionarii publici şi anume:

– după gradul de independenţă în exercitarea funcţiei, deosebea

între funcţionari cu munci de răspundere şi cei fără munci de

răspundere;

– după gradul de stricteţe a disciplinei, deosebea între funcţionari

civili şi funcţionari militari;

– după gradul de tehnicitate, deosebea funcţionari care exercitau

funcţii cu un pronunţat grad tehnic şi  funcţionari care exercitau

funcţii cu un grad productiv mai ridicat;

– după modul de recrutare împărţea funcţionarii în aleşi şi numiţi.

Şcoala de la Cluj reprezentată de Ilie Iovănaş

71

recunoştea trei

categorii de “funcţionari ai administraţiei de stat” în funcţie de rolul

lor în realizarea activităţii executive, anume, funcţionari de decizie,

de control şi de execuţie.

În literatura de specialitate actuală V. Prisăcaru 

72

s-a oprit la trei

criterii de clasificare:
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– după gradul de pregătire profesională, a deosebit între

funcţionari cu studii superioare de lungă durată, cu studii superioare

de scurtă durată şi cu studii medii liceale sau postliceale;

– după competenţă, a reţinut categoria  funcţionarilor de

conducere şi aceea a funcţionarilor de execuţie iar,  

– după vechimea în specialitate a deosebit între debutanţi sau

definitivi.

Antonie Iorgovan

73

a folosit pentru clasificarea funcţionarilor

publici aceleaşi patru criterii ca şi pentru clasificarea funcţiei publice

şi anume:

– după importanţa funcţiei şi preponderenţa activităţii (de

conducere şi de execuţie);

– după gradul de stricteţe al disciplinei (funcţionari civili şi

militari);

– după modul de desemnare a titularilor (funcţii care presupun

numirea titularilor şi funcţii care presupun repartizarea acestora);

– după regimul juridic aplicabil (statutul general sau statute

speciale profesionale şi/sau disciplinare).

5. �ecesitatea unui Statut al funcţionarilor publici

În literatura de specialitate

74

, s-a arătat că „existenţa unei legi-

cadru cu caracter de drept comun care să reglementeze funcţia

publică şi statutul unora dintre cei care ocupă funcţiile publice,

înlătura lipsa de unitate a reglementărilor din domeniu”. 

Legea nr. 188/1999 reglementează regimul general al raporturilor

juridice dintre funcţionarii publici şi stat sau administraţia publică

locală, prin autorităţile administrative autonome ori prin autorităţile

şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale şi locale,

denumite în continuare raporturi de serviciu.

Această lege a fost adoptată în scopul de a asigura în conformitate

cu dispoziţiile legale un serviciu public stabil, profesionist

transparent, eficient, imparţial, în interesul cetăţenilor precum şi al

autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală
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şi locală. Tot în lege se menţionează faptul că raportul de serviciu se

naşte şi se exercită pe baza actului administrativ de numire, emis în

condiţiile legii. 

Pentru respectarea principiului legalităţii administraţiei publice nu

este suficient ca atribuţiile care formează diferite funcţii publice în

cadrul structurilor administraţiei să aibă un caracter legal, fiind

necesar să fie deţinute în mod legal de cei care le exercită, în

concluzie să fie abilitaţi, investiţi legal. Funcţionarii publici sunt

investiţi prin actul unilateral de numire.

Funcţia publică este exercitată în general de către persoane fizice

care îşi fac din aceasta o carieră, fiecare funcţionar public are drept

personal la avansare în funcţie, la inamovibilitate sau stabilitate, la

salariu etc.

Prin individualizarea efectuată la numirea în funcţia publică,

dreptul la ocuparea funcţiei publice devine subiectiv, având un titular,

iar funcţionarul poate să îl apere în conformitate cu dispoziţiile

legale. Astfel de drepturi sunt publice, iar funcţionarul le deţine

temporar, doar pe durata exercitării funcţiei publice, fiind conferite în

interes general cu scopul de a acorda titularului funcţiei garanţii în

îndeplinirea atribuţiilor sale. Fiind atribuite în interes general aceste

drepturi pot fi amplificate, dimensionate sau suprimate prin lege, în

scopul creşterii eficacităţii serviciului public.

În Statutul adoptat prin lege-cadru s-au prevăzut condiţiile de

bază referitoare la funcţia publică şi care să aibă aplicabilitate la toate

funcţiile publice dintr-un domeniu. În acest Statut este reglementată

situaţia juridică a funcţionarilor publici care îşi desfăşoară activitatea

în sistemul administraţiei publice, făcând din aceasta o profesie, o

carieră.  

Statutul a adoptat standardele Uniunii Europene în domeniul

reglementat şi a urmărit crearea unui funcţionar neutru din punct de

vedere politic, capabil să îndeplinească sarcinile de serviciu într-o

structură administrativă compatibilă cu structuri similare din ţările

Uniunii Europene. 

Prevăzând numirea în funcţie printr-un act administrativ de

autoritate, s-a consacrat pentru funcţionarul public un regim statuar,

unilateral, diferit de regimul contractual de dreptul muncii aplicabil
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salariaţilor sau de regimul convenţiilor civile (cărora li se aplică

dreptul civil).

La baza elaborării Legii privind statutul funcţionarilor publici a

stat sistemul conceptual privind triada serviciu public – funcţie

publică – funcţionar public.

Pe linia consacrării caracteristicii de lege-cadru a Statutului

funcţionarilor publici se arată că dispoziţiile sale se aplică tuturor

funcţionarilor publici, cu excepţia celor care au statute proprii

aprobate prin legi speciale. Condiţiile pentru a ocupa o funcţie

publică au căutat să îmbine calităţile şi ţinuta de cetăţean şi de

specialist.

Pe linia accentului pus pe profesionalism s-a prevăzut că în caz de

incompetenţă are loc trecerea într-o funcţie inferioară sau chiar

eliberarea din funcţia publică. Pentru desfăşurarea corespunzătoare a

activităţii şi protejării funcţionarului public faţă de schimbările de

ordin politic  s-a introdus conceptul de stabilitate în funcţie.

În secţiunea consacrată îndatoririlor funcţionarului public un

accent deosebit s-a pus pe obligaţia acestora de a-şi îndeplini

sarcinile de serviciu cu profesionalism, imparţialitate şi în confor -

mitate cu legea şi să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce

prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului

funcţionarilor publici(art. 43 alin. 1).

Obligaţia de a păstra secretul de stat şi de serviciu (în condiţiile

legii) şi a confidenţialităţii în legătură cu faptele, informaţiile sau

documentele de care iau cunoştinţă în executarea funcţiei este o

îndatorire de bază, în lege fiind menţionată interzicerea transmiterii

ori comunicării către terţi a documentelor de serviciu contrare

regulamentelor. În acest sens s-a prevăzut şi faptul că funcţionarii

publici nu pot deţine două funcţii publice în acelaşi timp şi nu pot

deţine funcţii în organele de conducere ale regiilor autonome,

societăţi comerciale sau a altor unităţi cu scop lucrativ.

Pe linia prevenirii corupţiei, Legea nr. 188/1999 menţionează că

funcţionarii publici nu pot desfăşura la societăţi comerciale cu capital

privat activităţi cu scop lucrativ care au legătură cu atribuţiile ce le

revin din funcţiile publice pe care le deţin şi nu pot fi mandatari ai

unor persoane în ceea ce priveşte efectuarea unor acte în legătură cu

funcţia publică pe care o îndeplinesc.
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În aceeaşi lege, în art. 75 al Capitolului 8, privind răspunderea

funcţionarilor publici, se menţionează că încălcarea cu vinovăţie a

îndatoririlor de serviciu duce la răspunderea disciplinară

administrativă, civilă sau penală şi că formele acestei răspunderi nu

se exclud dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru

fiecare formă de răspundere. Pentru răspunderea disciplinară sunt

enumerate faptele considerate abateri disciplinare şi sancţiunile

disciplinare cum sunt suspendarea dreptului de avansare în gradele

de salarizare sau, după caz, de promovare în funcţia publică pe o

perioadă de la 1 la 3 ani şi destituirea din funcţia publică, echivalent

al desfacerii disciplinare a contractului de muncă. 

Articolul 79 din Statut prevede că în instituţiile publice se

constituie comisii de disciplină, competente să cerceteze şi să

propună sancţiunile aplicabile funcţionarilor publici din instituţiile

respective, comisii constituite prin acordul conducătorului instituţiei,

membri comisiilor desemnându-se pe o perioadă de 3 ani. Sunt

reglementate foarte riguros modificarea, suspendarea şi încetarea

raportului de serviciu, ţinând seama de interesele serviciului public şi

ale funcţionarului public.

În articolul 103 din Statut se prevede că la modificarea, la sus -

pendarea şi la încetarea raportului de serviciu funcţionarul public are

îndatorirea să predea lucrările şi bunurile care i-au fost încredinţate în

vederea exercitării atribuţiilor de serviciu.

Pentru o bună colaborare între funcţionarii publici şi autorităţile

publice Statutul instituie obligaţia ca în cadrul fiecărei instituţii publice

să se constituie o Comisie paritară compusă în număr egal din

reprezentanţi desemnaţi de către conducătorul serviciului public şi de

sindicatul funcţionarilor publici. Această comisie, având caracter

consultativ, dă aviz scris şi motivat cu privire la luarea măsurilor vizând

condiţiile de muncă, sănătate şi securitate a muncii funcţionarilor publici

în timpul exercitării atribuţiilor, pentru buna funcţionare a serviciului

public şi în oricare alte situaţii la solicitarea conducătorului unităţii.

Se are în vedere crearea şi administrarea unei baze de date infor -

matizate a serviciului public pentru menţinerea evidenţei funcţiilor

publice şi a funcţionarilor publici.

Prin garantarea în Statut a stabilităţii în funcţia publică şi a posi -

bilităţii funcţionarilor publici de a se adresa instanţei de contencios
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administrativ când le sunt vătămate drepturile legitime, se creează

baza pentru formarea unui corp profesionist de funcţionari publici,

independent politic, reprezentând un element de continuitate a

sistemului democratic în pofida oricăror schimbări politice normale,

constituţionale.

Prin statutele speciale se pot reglementa funcţii publice specifice,

drepturi, îndatoriri şi incompatibilităţi specifice, altele decât cele

prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă nr. 92/2008 ce reglementează

Statutul funcţionarului public denumit manager public

75

. Aşa cum

am mai arătat, funcţia publică există doar în cadrul serviciului public,

în raport cu sarcinile pe care acesta trebuie să le îndeplinească pentru

satisfacerea intereselor generale ale membrilor societăţii la nivel

naţional sau local şi are ca obiectiv organizarea executării şi

executarea în concret a legii în regim de drept administrativ.

În lume există două categorii importante de sisteme de servicii

publice şi anume:

a) tip “post” – construit dintr-un ansamblu de funcţii sau meserii,

definit prin nivelul şi caracteristicile postului şi 

b) tip “carieră” – bazat pe conceptul de stabilitate şi de conti nu -

itate în carieră.

Acest al doilea tip de serviciu public este astfel împărţit într-un

anumit număr de corpuri în care se intră prin concurs şi în care

funcţionarul poate rămâne pe toată durata vieţii sale active. 

Referindu-ne la impactul serviciului public asupra beneficiarului,

acesta poate fi măsurat prin elemente cum sunt: punctualitate,

cantitate, accesibilitate sau avantaje materiale, disponibilitate,

acurateţe, siguranţă, oportunitate, alături de factori des întâlniţi

precum simplitate, caracter agreabil şi simplificare administrativă.

Creşterea calităţii serviciilor poate fi condiţionată de stimularea

concurenţei, managementului calităţii totale, inovarea procesului

privind activităţile , descentralizarea procesului decizional, separarea

funcţiilor de prestare a serviciilor de cele strategice.

Serviciile publice trebuie să ofere o largă varietate de servicii

către comunitate. Calitatea, viteza de prestare, politeţea şi eficienţa
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trebuie să fie elemente de bază şi simultane. Se simte nevoia

îmbunătăţirii radicale a prestării serviciilor publice.

Schimbările produse în societate “nu se reflectă suficient în

sistemele instituţionale, nu numai în ceea ce priveşte structura lor, ci

şi funcţionarea lor zilnică, explicând astfel atitudinea cetăţenilor tot

mai pretenţioasă cu privire la informare, democraţie, transparenţă,

participare la decizie”

76

.

Administraţia publică nu este caracterizată printr-o existenţă

independentă, ci se regăseşte într-o anumită perioadă istorică, într-un

context economic şi politic specific pe care are datoria să-l gestio neze

şi să-l modeleze.

Modul în care autorităţile publice îşi îndeplinesc obligaţiile în

privinţa cetăţenilor se află în continuă schimbare, misiunile organi -

zaţiilor publice fiind îndreptate spre prestarea serviciilor pentru cetăţeni

precum şi elaborarea şi punerea în practică a politicilor publice. 

Ca mod de gândire, trebuie schimbată mentalitatea cadrelor supe -

rioare din aparatul administraţiilor, prin introducerea principiului

con form căruia nu poate fi tolerat randamentul inferior unei norme

calitative.

Guvernul va trebui să insiste în perfecţionarea reformei adminis -

trative, prin perfecţionarea funcţionarilor de nivel superior. Promo -

varea eficientă a carierei, condiţie fundamentală a succesului reformei

administraţiei publice, trebuie să aibă în vedere stabilirea anuală a

normelor de formare şi perfecţionare precum şi motivarea acestora,

investirea cu autoritate şi insistarea pe obligaţiile necesare prestării

unui serviciu public eficient. Funcţionarii publici trebuie să aibă la

bază mândria de a avea o carieră în funcţia publică, convinşi că sunt

conduşi şi perfecţionaţi în interesul lor şi al societăţii.

Tot în sarcina guvernanţilor intră şi simplificarea structurii

posturilor şi a grupurilor profesionale, reducerea palierelor de gestiune

în cadrul ministerelor şi structurii autorităţilor publice precum şi

adoptarea unui regim bazat pe principiul primirii într-un rang deosebit

în funcţia publică a celor ce urmează cursuri de perfecţionare.
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Promovarea eficientă a carierei este o condiţie fundamentală a

succesului reformei administraţiei publice, pentru a păstra încrederea

cetăţenilor.

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative are ca

obiectiv principal necesitatea formării unui corp de înalţi funcţionari

publici prin recrutarea primilor absolvenţii ai fiecărui an şi orientarea

lor către carieră.

Corpul înalţilor funcţionari publici, sau corpul de cadre superioare,

este un sistem structurat şi recunoscut de gestionare a personalului

pentru posturi nepolitice, de nivel înalt din cadrul administraţiei. Ne

referim la funcţia publică de carieră, ce furnizează şi formează persoane

experi men tate pentru numirea în posturi de conducere. Corpul înalţilor

funcţionari publici este administrat de instituţii menite să garanteze pro -

fe sionalismul şi stabilitatea grupului central de cadre superioare, ce per -

mite flexibilitatea necesară pentru a răspunde schimbărilor din guvern.  

6. Analiza comparativă a categoriilor de funcţii şi funcţionari

publici din România şi din Uniunea  Europeană

77

Dorim mai întâi expunerea individuală a sistemului categoriilor

de funcţii şi funcţionari publici în ambele sisteme de drept şi a nu ne

limita exclusiv la analiza comparativă a lor deoarece:

– în primul rând, funcţia publică europeană, fiind o funcţie

publică supranaţională, deşi inspirată din sistemele de funcţie publică

a statelor membre, are numeroase particularităţi, o organizare

reprezentată de categorii de funcţii şi funcţionari publici specifice, o

împărţire în categorii, grade şi eşaloane a funcţiilor publice care nu

se regăsesc la nivelul funcţiei publice româneşti, iar

–  în al doilea rând, am dorit să prezentăm evoluţia categoriilor de

funcţii publice europene, începând cu perioada dinaintea datei de 1 mai

2004

78

, momentul din care o nouă structură a carierei a fost aplicată,
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această perioadă constituindu-se într-o perioadă de tranziţie (care s-a

încheiat la data de 31 aprilie 2006)  ce a făcut legătura cu perioada din care

noua structură a carierei, aşa cum este reglementată de Statutul

funcţionarilor Comunităţilor Europene

79

, modificat, Statut care s-a

aplicat, sub acest aspect, începând cu data de 1 mai 2006.

Concluziile care se pot desprinde din analiza comparativă a celor

două sisteme de funcţie publică sunt următoarele:

– în ambele sisteme de drept, prin noţiunea de post definim funcţia

individualizată, este chiar locul de muncă ocupat de o persoană

anume, în condiţiile legii şi care este finanţat de la bugetul de stat sau

bugetele locale, în cazul funcţiei publice din România şi din bugetul

Uniunii Europene în ce priveşte funcţia publică europeană;

– la rândul ei, noţiunea de corp al funcţionarilor publici, care în

perioada comunistă din România era desemnată prin noţiunea de

“cadre”, grupează funcţionarii de categorii,  clase şi grade diferite

care au un anumit statut profesional şi disciplinar;

După criteriul gradului de acces la funcţia publică, atât funcţio -

narii publici români, cât şi cei europeni sunt grupaţi în funcţionari

publici debutanţi şi definitivi.

Deosebirea în cadrul acestor categorii constă în durata perioadei

stagiului, care la nivelul funcţiei publice europene este de 9 luni nedi fe -

renţiată în funcţie de categoriile de funcţii publice, iar la nivelul funcţiei

publice din România aceasta este de 12 luni pentru funcţio narii publici

din clasa I, 8 luni pentru cei din clasa a II-a şi 6 luni pentru cei din clasa

a III-a.

În ce priveşte corpul funcţionarilor publici europeni, acesta grupează

funcţionarii ce au un statut profesional şi disciplinar deosebit. Funcţia

publică europeană, spre deosebire de cea română care este clasificată în

categorii, clase şi grade, se împarte în categorii, grade, şi eşaloane,

eşaloanele reprezentând subdiviziunea românească a gradelor.

Fiind ataşat persoanei, gradul este conferit funcţionarului public

român în momentul numirii, sau dobândit pe parcursul carierei,

urmare a avansării.
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În cadrul funcţiei publice europene funcţionarul nou recrutat este

numit într-un grad la baza categoriei corespunzătoare postului pentru care

a candidat, acesta promovând apoi în eşaloanele din cadrul unui grad. 

Funcţionarul care însumează doi ani de vechime într-un eşalon din

gradul său, trece automat la eşalonul următor din cadrul aceluiaşi grad.

Funcţionarul numit într-un grad superior este clasat cel puţin la

primul eşalon al acestui grad.

La nivelul funcţiei publice europene clasificarea funcţiilor publice

s-a făcut, aşa cum am arătat, în perioada de tranziţie în 4 categorii: A,

B, C şi D, iar din data de 1 mai 2006 categoria A a fost transformată în

categoria AD(administratori), categoriile Bşi C au fost transformate în

noua categorie AST(asistenţi), în timp ce categoria D a fost desfiinţată.

Această clasificare se face în exclusivitate în raport cu nivelul

studiilor sau pregătirii necesare ocupării acestor funcţii, neexistând

ca în cazul funcţiilor publice române mai multe clasificări în funcţie

de diferite criterii.

În raport cu nivelul studiilor necesare, funcţiile publice din ţara

noastră sunt clasificate, aşa cum am arătat, în trei clase: clasa I, clasa

a II-a şi clasa a III-a.

Clasa I, ce cuprinde funcţionarii care au absolvit studii superioare

este echivalentă categoriei Administratori, gradele de la 7 la 16.

Clasa a II-a, ce cuprinde funcţionarii care au absolvit studii de nivel

colegial este echivalentă categoriei Administratori, gradele 5 şi 6.

Clasa a III-a, ce cuprinde funcţionarii care au absolvit studii

liceale este echivalentă categoriei Asistenţi.  

Categoria Administratori, gradele 13-16 poate fi echivalată cu

categoria funcţionarilor publici de conducere, în ambele categorii

regăsindu-se funcţiile de director general, director, şef birou care sunt

funcţii de conducere, de decizie şi control.

Comparaţiile pe care le putem realiza în ce priveşte clasa I com -

portă asemănări, regăsind atât la nivelul funcţiei publice europene,

cât şi al funcţiei publice române aceeaşi titulatură în cazul posturilor

de expert, consilier, inspector, acestea nefiind însă integrate, la

nivelul funcţiei publice europene în categoria funcţiilor de execuţie,

ci în aceea a funcţiilor de control, studiu şi concepţie.

Comparaţia clasei a II-a, considerată clasă cu atribuţii de execuţie cu

cea a Administratorilor, gradele 5 şi 6, din punctul de vedere al nivelului
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studiilor, nu comportă similitudini din punctul de vedere al atribuţiilor

posturilor ce corespund gradelor 5 şi 6, acestea nefiind considerate

funcţii de execuţie, ci de cercetare şi studiu şi de interpretare. 

Funcţionarii publici din clasa a III-a, ce ocupă numai funcţii

publice de execuţie pot fi asimilaţi celor din categoria Asistenţi la

nivelul funcţiei publice europene, categorie  compusă din funcţionari

însărcinaţi cu atribuţii de execuţie.

O categorie aparte de funcţionari publici europeni care nu-şi găsesc

echivalentul la nivel naţional sunt cei numiţi generic „lingvişti”,

anume traducătorii şi interpreţii care fac parte din categoria Adminis -

tratori, gradele de la 7 la 14.

Altă categorie care nu-şi găseşte echivalent, de data aceasta la

nivelul administraţiei publice europene este aceea a înalţilor funcţionari

publici.

Sub aspectul titulaturii, această noţiune există şi este atribuită

categoriei funcţionarilor publici de încadrare superioară, gradele AD

15 şi AD 16, numiţi înalţi funcţionari publici, dar noţiunea desemnează

posturile de directori generali şi nu poziţii similare celor din România,

de secretar general şi secretar general adjunct al Guvernului, secretar

general şi secretar general adjunct din ministere şi alte organe de

specialitate ale administraţiei publice centrale, prefect, subprefect şi

inspector guvernamental.

Dacă ne raportăm la clasificarea funcţiilor publice după nivelul

atribuţiilor stabilite în realizarea competenţei unei instituţii, la nivelul

funcţiei publice europene există numai funcţii publice cores pun -

zătoare categoriilor funcţionarilor publici de conducere şi de execuţie,

categoria înalţilor funcţionari neavând corespondent.

Înalţii funcţionari publici europeni care ocupă posturile de

directori generali la nivelul funcţiei publice europene, din punctul de

vedere al atribuţiilor ataşate postului, îşi găsesc corespondenţa în

categoria funcţionarilor publici de conducere care ocupă postul de

directori generali în ţara noastră.

Categoria managerilor publici la nivelul funcţiei publice româneşti

corespunde categoriei funcţionarilor europeni de încadrare inter me -

diară din categoria AD şi sunt numiţi pe postul de şef de unitate,

putând fi încadraţi între gradele AD 9 şi AD 14.
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Ambele categorii de funcţii publice sunt încadrate în categoria

funcţiilor publice de conducere.

La nivelul funcţiei publice europene, funcţia amintită presupune

conducerea permanentă şi continuă a unei unităţi administrative

80

.

Această categorie de şef de unitate, este numită stâlpul admi nis traţiei

publice europene deoarece aceşti manageri ai funcţiei publice europene

trebuie să deţină competenţe în materia managementului resurselor

umane, aptitudini de lider demonstrate în capacitatea de a defini şi de a

se concentra asupra priorităţilor unităţii pe care o conduce, de a urmări

şi evalua  progresele membrilor echipei sale, capacitatea de a-şi alege

colaboratorii apţi a duce la îndeplinire în mod eficient obiectivele

propuse, capacitatea de a delega respon sabilităţi  membrilor echipei,

capacitatea de a stimula şi motiva per sonalul aflat în subordine,

capacitatea de a comunica şi de a se exprima în mod clar şi simplu,

capacitatea de a negocia

81

. Acestea sunt considerate abilităţi principale.

Funcţionarul manager trebuie să posede cunoştinţe în domeniul

administrativ, financiar şi de control. Totodată, trebuie să cunoască

circuitele administrative şi financiare din instituţia în care lucrează.

O experienţă în acest domeniu şi cunoaşterea procedurilor aferente

acestor circuite reprezintă un atu suplimentar. 

Un grad înalt de competenţă în gestionarea resurselor bugetare

reprezintă un avantaj cheie.

Cunoştinţele specializate cuprind cunoştinţele politicilor, limbilor

şi programelor europene, în special cele legate de natura postului

pentru care se candidează.

Menirea postului de manager public în România a fost dorinţa de

a atrage şi a implica tinerii profesionişti bine pregătiţi în adminis -

traţia publică românească pentru a desfăşura activităţi specifice

programelor şi proiectelor legate de reforma administraţiei publice şi

integrarea în Uniunea Europeană. 

În ce priveşte calităţile managerului public român, prevăzute în fişa

postului, acestea se referă la posibilităţile de

82

: îndeplinire a rolului de

agent al schimbării; rezolvare eficientă a obiectivelor şi a pro blemelor;
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autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite; analiză şi

sinteză; planificare şi acţionare strategică; a lucra eficient in echipă; a

lucra eficient independent; consiliere şi îndrumare; organizare şi

coordonare; control şi depistare a deficienţelor; delegare a atribuţiilor;

gestionare a resurselor alocate; adaptabilitate; asumare a respon sabilităţii;

creativitate şi spirit de iniţiativă; abilităţi de comunicare; abilităţi în

gestionarea resurselor umane; abilităţi de mediere şi negociere. 

Cerinţele specifice postului sunt: 

– Revizuirea procedurilor şi regulamentelor curente în confor -

mitate cu standardele de calitate şi eficienţă ale Uniunii Europene; 

– Aplicarea de principii şi tehnici moderne privind: 

1. bugetarea şi managementul financiar din sectorul public; 

2. managementul operaţional, supervizarea şi controlul calităţii; 

3. managementul resurselor umane; 

4. managementul proiectelor, 

5. comunicarea şi transferul de cunoştinţe.

Competenţa managerială are în vedere următoarele: întărirea

capacităţii instituţionale, prin îmbunătăţirea sectorului de resurse

umane, precum şi a metodelor existente; evaluarea, revizuirea si

propunerea de recomandări pentru îmbunătăţirea practicilor curente;

identificarea de lacune, suprapuneri sau dublări în relaţiile orga ni -

zaţionale existente; formulări de politici, strategii şi proceduri noi,

actualizate sau îmbunătăţite; elaborarea de planuri de acţiune pentru

implementarea politicilor şi strategiilor; estimarea, asigurarea şi

gestiunea resurselor umane, financiare, tehnice, materiale; mana -

gementul sistematic al informaţiei; monitorizarea şi evaluarea imple -

mentării, după caz, de politici, strategii, programe; implementarea de

planuri şi strategii de comunicare internă şi externă; orice alte

domenii specifice instituţiei şi postului.

Alte atribuţii:

1. Revizuirea, evaluarea şi propunerea de recomandări pentru

simplificarea, modernizarea şi îmbunătăţirea interfeţei serviciilor

publice la nivelul furnizării; 

2. Propunerea şi implementarea de strategii de comunicare şi

management la nivel intra şi interinstituţional; 
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3. Conducerea de activităţi, proiecte, programe, departamente,

instituţii sau servicii publice;

4. Identificarea ariilor care ar putea beneficia de asistenţa externă

privind reforma administraţiei publice, precum şi a proiectelor core -

spun zătoare; 

5. Proiectarea de cadre de monitorizare continuă şi control al

calităţii activităţilor privind reforma administraţiei publice şi

integrarea europeană; 

6. Susţinerea de prezentări publice şi asumarea rolului de purtător

de cuvânt; 

7. Elaborarea de rapoarte privind activităţile cheie ale reformei

administraţiei publice şi integrarea europeană;

8. Analizarea si elaborarea de documente legate de afacerile

europene;

9. Îndeplinirea oricăror atribuţii în limita competenţelor dispuse

de şeful ierarhic;

10. Evaluarea personalului coordonat pe perioada derulării

proiectului sau programului.

7. Personalul contractual din sistemul public

Personalul angajat în autorităţile şi instituţiile administraţiei

publice, anume personalul contractual, formează cea mai mare parte

a personalului acestora şi nu sunt funcţionari publici. Acest personal

este angajat pe bază de contract individual de muncă şi li se aplică

dispoziţiile din legislaţia muncii, în principal din Codul muncii

83

.

Echivalentul personalului contractual care îşi desfăşoară

activitatea în cadrul instituţiilor şi autorităţilor administraţiei publice

din România îşi găseşte corespondenţa la nivelul personalului angajat

în instituţiile Uniunii Europene în unele categorii ale „agenţilor” al

căror regim juridic este reglementat atât prin „Regimul aplicabil

agenţilor Uniunii Europene”, dar şi prin diferite tipuri de contracte,

cărora le este aplicabil atât dreptul european, cât şi cel naţional.

Aceştia se împart în:

– agenţi de execuţie
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Regimul juridic al acestora este reglementat de Regulamentul

(CE) nr. 58/2003 al Consiliului din 19 decembrie 2002 şi priveşte

statutul agenţilor de execuţie care  îndeplinesc sarcinile relative la

gestiunea programelor europene

84

. 

Executând sarcini precise, precum calcularea şi lichidarea drepturilor

pecuniare individuale sau activităţi legate de gestiunea imobilelor,

grădinărit, cumpărături, inventariere, logistică sau servicii interne, aceşti

agenţi permit personalului permanent să se consacre sarcinilor esenţiale.

– agenţi temporari

Datorită multitudinii de dispoziţii ce reglementau diversele

condiţii de angajare a personalului, Cartea Albă a prevăzut adoptarea

unor reguli uniforme care să vizeze întregul personal încadrat în

instituţiile europene. De aceea reforma funcţiei publice europene a

acordat o atenţie sporită regimului aplicabil agenţilor temporari care

îşi desfăşoară activitatea în cercetare.

Comisia Europeană  doreşte, de asemenea transformarea tuturor

posturilor temporare în posturi permanente, cu excepţia posturilor

din cadrul Oficiului european de luptă împotriva fraudei.

În viitor, Comisia Europeană prevede angajarea de agenţi

temporari pe posturi permanente pentru a-şi acoperi o eventuală

penurie de personal, pentru îndeplinirea unor sarcini specifice

temporare, pentru cabinetele comisarilor, pentru  acoperirea unor

nevoi specifice în cadrul sectorului ştiinţific.

Agenţii temporari care vor ocupa posturi permanente pot avea un

contract cu o durată maximă de 6 ani.

– agenţi temporari în sectorul ştiinţific 

În cazul acestor agenţi temporari din sectorul ştiinţific, contractul

lor va fi încheiat pentru o perioadă de maxim 3 ani, pentru a  permite

recrutarea continuă a personalului specializat din mediile universitare

sau din alte sectoare ale cercetării, cum ar fi, de exemplu,  experţii

naţionali detaşaţi, aceasta cu scopul de a răspunde nevoilor specifice

sau pentru a rezolva probleme ştiinţifice urgente.

– agenţi auxiliari

Auxiliarii sunt persoane angajate pentru a înlocui temporar un

funcţionar absent din cauză de boală, de sarcină sau pentru orice alt
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motiv, ori datorită unui exces de muncă. Aceştia pot, de asemenea, să

completeze acţiunea funcţionarilor în domenii specifice, în care

experienţa specializată a acestora este necesară.

– agenţi contractuali

Agenţii contractuali sunt angajaţi în toate instituţiile Uniunii

Europene pentru a executa sarcinile funcţionarilor din fosta categorie D.

Există 2 tipuri de agenţi contractuali : 

– agenţii de tip « 3a » ce îndeplinesc sarcini care nu sunt considerate

esenţiale. Contractul acestora are o durată de maxim 5 ani, care poate fi

reînnoit o singură dată şi este susceptibil de a fi transformat într-un

contract pe durată nedeterminată. Aceştia lucrează în oficii.

– agenţii de tip « 3b » care îndeplinesc sarcini auxiliare. Contractele

acestora au o durată minimă de 3 luni şi maximă de 3 ani şi înlocuiesc

agenţii auxiliari.

– consilieri speciali

Consilierii speciali sunt personalităţi angajate în cadrul institu -

ţiilor europene datorită cunoştinţelor, renumelui şi calificării pro -

fesionale excepţionale recunoscute.

– experţi naţionali detaşaţi

Detaşarea temporară a funcţionarilor statelor membre şi în special a

statelor candidate vizează nu numai îmbunătăţirea legăturilor cu

ministerele naţionale, dar şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de politică

europeană. Altfel spus, experţii statelor membre furnizează rapid

instituţiilor europene accesul la cunoştinţe specializate care pot fi nece -

sare într-o situaţie de criză, de exemplu. În ce priveşte durata contractelor

experţilor naţionali detaşaţi aceasta a fost extinsă de la 3 la 4 ani. 

„Agenţii” angajaţi pe bază de contracte de drept privat se deosebesc

de funcţionarii publici europeni prin regimul juridic ce reglementează

raportul de muncă, cel al agenţilor fiind de natură convenţională, în

timp ce situaţia juridică a funcţionarilor este de natură statutară. 

Agenţii angajaţi pe bază de contract pe perioadă determinată sau

nedeterminată, nu au dreptul la carieră, aşa cum au dreptul funcţionarii

europeni, activitatea lor fiind necesară numai pentru a satisface unele

nevoi specifice ale instituţiei europene în care îşi desfăşoară activitatea.

Astfel, aceştia nu beneficiază de stabilitate şi le sunt aplicabile

prevederile contractelor în baza cărora au fost angajaţi, cât şi unele

dispoziţii statutare generale.
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Reforma funcţiei publice europene a permis simplificarea, sau în

anumite cazuri renunţarea la anumite categorii de agenţi.

Este vorba despre agenţii locali, angajaţi în cadrul reprezentanţelor

Comisiei Europene în statele membre ale Uniunii Europene şi agenţii

locali angajaţi în delegaţiile din exteriorul spaţiului European. Aceste

două categorii au fost înlocuite, iar sarcinile de serviciu ale acestora

au fost preluate de către agenţii contractuali.

Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu agenţii interimari, angajaţi prin

intermediul unei agenţii de recrutare. Deoarece se apreciază că în viitor se

va apela mai puţin la acest tip de  personal, aceştia vor fi autorizaţi să

lucreze în cadrul Comisiei Europene, de exemplu, doar pentru o durată

maximă de şase săptămâni pentru a răspunde la solicitări de scurtă durată.

Cu toate acestea, pentru a asigura supleţea personalului instituţiilor

europene, durata contractelor agenţilor auxiliari a fost extinsă de la 1

an la 3 ani, fapt care permite garantarea unei anumite conduite

conforme cu interesul serviciului şi folosirea mai eficientă a calificării

şi formării agenţilor auxiliari.

Puţine schimbări vor fi efectuate în ce priveşte consilierii speciali.

Ei pot fi angajaţi, indiferent că desfăşoară alte activităţi profesionale,

datorită aptitudinilor lor excepţionale. Se recurge la acest tip de

contract, de exemplu, în angajarea înalţilor reprezentaţi ai Comisiei

Europene din domeniul politicii externe a regiunilor aflate în criză.  

8. �atura juridică a raportului dintre funcţionarul public şi

serviciul public

Natura juridică a raportului dintre funcţionarul public şi serviciul

public în care îşi desfăşoară activitatea, este considerată, în

conformitate cu două curente de opinie, fie contractuală (prin contract

de locaţie de servicii, contract de mandat, contract de muncă, contract

civil nenumit, contract administrativ) fie cu caracter legal sau

regulamentar datorită faptului că actul de numire a funcţionarului

public în funcţia publică este un act unilateral de drept administrativ. 

Unii autori străini

85

consideră că izvorul raportului dintre stat şi

funcţionarul public este un contract de închiriere de servicii în baza

căruia funcţionarul prestează servicii pentru stat în schimbul
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remuneraţiei, printr-un raport contractual de drept public încheiat

între angajator şi persoana angajată în funcţia publică.

În dreptul administrativ francez din perioada interbelică, s-a

considerat că funcţia de stat are un statut legal, actul de instituire al

acesteia fiind întotdeauna un act de autoritate, iar cel ce exercită

funcţia exercită autoritatea statală şi nu drepturile decurgând dintr-o

situaţie contractuală

86

. 

Raportul dintre stat şi funcţionari are la bază statutul legal derivat

dintr-un act legal de autoritate, de numire şi nu dintr-un contract

stabilit prin acordul de voinţă al părţilor. Nici competenţa (conţinutul

funcţiei) nu se stabileşte prin acordul părţilor, ci este stabilită prin

lege, având caracter de continuitate, ritmicitate, iar numirea şi

eliberarea din funcţie a funcţionarului, are loc pe cale unilaterală

printr-un act al autorităţii administraţiei publice.

Întregul fundament juridic al relaţiei funcţie publică – funcţionar

public – serviciu public are caracter legal, ceea ce conduce la

necesitatea ca puterea, competenţa funcţionarului public de a face

acte juridice să fie stabilită în legea de organizare a serviciului în care

îşi desfăşoară activitatea, fiind caracterizată printr-un caracter

obiectiv şi impersonal fără privilegii negociabile pentru anumiţi

funcţionari. Drepturile şi îndatoririle ce revin funcţionarului public

sunt stabilite în vederea bunei funcţionări a serviciului public,

nicidecum pentru privilegiul funcţionarului, nerespectarea normelor

juridice statutare atrăgând sancţiuni disciplinare.

În literatura română de specialitate

87

, se pune accent pe teoria

statutului legal al funcţiei publice, raportul de funcţie publică având la

bază actul de numire ca act administrativ de autoritate şi se menţionează

că în cazul în care funcţionarii publici nu sunt investiţi legal cu

competenţă, actele emise de aceştia sunt lovite de nulitate absolută. 

Funcţionarul nu se poate abate de la statutul său legal, de la faptul

că drepturile sale constituie în acelaşi timp şi obligaţii şi nici nu poate

solicita modificarea situaţiei sale juridice. Acest lucru ar duce la
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modificarea legii sau a actelor juridice emise pe baza şi în executarea

legii, fapt considerat ilegal. 

Drepturile şi obligaţiile persoanei învestite în funcţia publică au

valabilitate strict pe perioada prestării funcţiei, sunt menţionate în

actul normativ de numire şi încetează în momentul încetării

raportului de serviciu, iar încălcarea lor de către angajator poate fi

contestată în contenciosul administrativ. 

La rândul său, Ion Popescu-Slăniceanu
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, expunându-şi punctul de

vedere cu privire la reglementarea legală a funcţiei publice în interesul

serviciului public, consideră că astfel se urmăreşte crearea unei situaţii

uniforme pentru fiecare categorie de funcţionari publici, neoferindu-i-

se, în acelaşi timp, posibilitatea funcţionarului să ceară modificarea

statutului său juridic, lucru ce ar duce la situaţia în care acesta să poată

cere modificarea legii sau a actelor juridice emise în baza ei.

Totodată, autorul pune accent pe faptul că funcţionarul nu poate

renunţa la drepturile care îi sunt conferite prin lege deoarece acestea

au fost prevăzute în interesul bunei funcţionări a serviciului public şi

reprezintă obligaţii corelative.

Actul de numire, devenit act-condiţie prin care se aplică unei

persoane un regim general, impersonal şi prestabilit, fiind un act de

putere publică, este opozabil tuturor după ce funcţionarul a fost

investit cu atribuţiile funcţiei. Actul-condiţie este un act intermediar

între lege sau actul juridic emis în baza legii şi actul individual prin

care funcţionarul acceptă regimul general şi impersonal.

Regimul juridic statutar aplicabil funcţionarului public a fost

reglementat pentru prima dată în ţara noastră prin Legea din

19.06.1923 intrată în vigoare la 01.01.1924, act normativ dezbătut în

acea perioadă în literatura juridică românească şi generator al unei

jurisprudenţe deosebit de diversă.

Ideea adoptării Statutului funcţionarilor publici a fost susţinută

atât înainte cât şi după Decembrie 1989, unele acte normative făcând

trimitere la acest Statut cum sunt: Legea nr. 69/1991 privind adminis -

traţia publică locală (abrogată în prezent) şi Legea nr. 94/1992

privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

89

.
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I. Popescu Slăniceanu, op. cit., (Funcţia publică), p. 103 şi urm.
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CAPITOLUL IV – GESTIUNEA FUNCŢIEI PUBLICE

1. �oţiunea de gestiune a funcţiei publice

Conceptul de gestiune a funcţiei publice poate fi analizat într-un

sens material-funcţional şi într-unul formal-organic, aşa cum de altfel

sunt analizate şi conceptele de administraţie publică, sistem al

administraţiei publice şi serviciu public.

În sens material-funcţional prin gestiunea funcţiei publice se

înţeleg actele juridice şi operaţiunile administrative şi tehnico-

materiale prin care se recrutează funcţionarii publici şi se

materializează situaţia lor profesională (notări, avansări etc.) de către

structurile organizate în acest scop.

În sens formal-organizatoric se au în vedere autorităţile, orga nis -

mele implicate în derularea operaţiunilor de gestionare a funcţiei

publice de stat sau a celei din cadrul autorităţilor adminis trative

autonome

90
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Astăzi, gestiunea funcţiei publice are în vedere că această

importantă instituţie, care este funcţia publică, reprezintă un

ansamblu de atribuţii legale, pe care funcţionarul trebuie să le

exercite în interes public şi că acestea nu constituie drepturi ale sale

patrimoniale, aşa cum în trecut ofiţerul se considera proprietarul

gradului său.

Pentru crearea şi dezvoltarea în cadrul instituţiilor publice a unui

corp de profesionişti, conform unor standarde comune, trebuie

organizată cariera funcţionarului de la debut până la înalt funcţionar

public sau la încetarea raportului de funcţie publică. Această

activitate de organizare  a carierei este cunoscută sub denumirea de

gestiunea funcţiei publice.

Potrivit prevederilor art. 2 din H.G. nr. 611/2008, cariera în

funcţia publică cuprinde ansamblul situaţiilor juridice şi efectele

produse, care intervin de la data naşterii raportului de serviciu al

funcţionarului public până în momentul încetării acestui raport, în

condiţiile legii.
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A se vedea Jean-Marie Auby, Robert Ducos Ader, Droit administratif, VII-

čme édition, Dalloz, Paris, 1986, capitolul “Gestiunea funcţiei publice”.



Aşa cum s-a arătat în literatura juridică străină ,

91

în prezent,

gestiunea funcţiei publice are la bază două principii ce sunt aparent

opuse şi care trebuie armonizate.

Este vorba de principiul autorităţii sau ierarhiei, care-l plasează pe

funcţionarul public sub autoritatea superiorului ierarhic, în ceea ce

priveşte dirijarea activităţii şi hotărârile în privinţa situaţiei lui

profesionale.

În acest caz, funcţionarul public nu poate interveni, permiţându-i-

se doar să conteste la organele jurisdicţionale competente, deciziile

pe care le consideră abuziv luate faţă de el.

Astăzi, în mai toate ţările problema subordonării, care este de

esenţă  pentru instituţia funcţiei publice, este concepută ca o

subordonare atenuată, atât în sensul limitării prerogativelor şefilor

ierarhici, cât şi în sensul acordării unor garanţii pentru funcţionarul

public, pentru a se elimina pe cât posibil arbitrariul din partea şefilor

ierarhici.

Cel de-al doilea principiu este cel al democratizării funcţiei

publice.

Fără a se renunţa la ierarhie, care este considerată de natura

funcţiei publice, prin democratizarea funcţiei publice se armonizează

dreptul superiorului ierarhic de a decide soarta profesională a

subordonatului cu dreptul acestuia din urma de a influenţa destinul

său profesional printr-o implicare efectivă în gestionarea carierei

sale.

Astfel, funcţionarul se implică în activitatea de stabilire a

condiţiilor de muncă, în modul în care sunt prevăzute şi respectate

drepturile şi obligaţiile sale etc.

Pentru o mai bună gestionare a funcţiei publice s-au impus mai

multe categorii de autorităţi cu competenţă diferită, la nivel statal,

teritorial, la nivelul diferitelor instituţii sau la nivelul unor structuri

private autorizate să presteze diferite servicii publice.

În România, gestiunea funcţiei publice, din perspectivă material-

funcţională, se realizează prin patru importante mijloace manageriale

deduse din lege, şi anume: 1) planul naţional de ocupare a funcţiei
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publice, 2) recrutarea, 3) promovarea şi dezvoltarea carierei şi 4)

managementul perfecţionării continue la nivelul întregului sistem.

Potrivit reglementărilor art. 22 din Legea nr. 188/1999

republicată, Planul de ocupare a funcţiilor publice stabileşte:

a) numărul maxim al funcţiilor publice rezervate promovării

funcţionarilor publici;

b) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi rezervate în

scopul promovării rapide;

c) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi ocupate prin

recrutare;

d) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi înfiinţate;

e) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi supuse reor -

ganizării;

f) numărul maxim de funcţii publice pe fiecare clasă, categorie şi

pe grade profesionale;

g) numărul maxim al funcţiilor publice de conducere şi al func -

ţiilor publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici.

2. Rolul Agenţiei �aţionale a Funcţionarilor Publici în

gestiunea funcţiei publice 

O prioritate majoră a Guvernului României o reprezintă realizarea

unei reforme reale prin care administraţia publică din ţara noastră să

atingă nivelul standardelor europene şi să se caracterizeze prin transpa -

renţă, predictibilitate, responsabilitate, adaptabilitate şi eficacitate. 

La intrarea în vigoare a Statutului funcţionarilor publici şi anume

în 1999, o primă problemă care se cerea rezolvată a fost, ca de altfel

în toate structurile administrative din Europa de Est, lipsa coor do -

nării şi lipsa unor standarde de management al resurselor umane din

administraţia publică.

Astfel, prin Legea nr. 188/1999 a fost înfiinţată Agenţia Naţională

a Funcţionarilor Publici, a cărei misiune constă în definirea cadrului

legal, crearea mecanismelor de implementare, precum şi

monitorizarea şi controlul efectiv al aplicării dispoziţiilor legale în

domeniul funcţiei publice.

În Statutul funcţionarilor publici, reglementat de Legea nr. 188/1999

republicată, la art. 24 se prevede că „gestiunea curentă a resurselor
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umane şi a funcţiilor publice este organizată şi realizată, în cadrul

fiecărei autorităţi şi instituţii publice, de către un compartiment

specializat în domeniu, care colaborează direct cu Agenţia Naţională

a Funcţionarilor Publici”, ce este înfiinţată în subordinea Minis te -

rului Administraţiei şi Internelor, ca organ de specialitate al adminis-

traţiei publice centrale, cu personalitate juridică. 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, organ de specialitate

al administraţiei publice centrale cu personalitate juridică s-a înfiin -

ţat, în subordinea Guvernului, conform Legii nr. 188/1999 privind

Statutului funcţionarilor publici, pentru crearea şi dezvoltarea unui

corp de funcţionari publici profesionist, stabil şi imparţial. 

Prin O.U.G. nr. 291/2000 privind stabilirea de măsuri referitoare

la organizarea şi funcţionarea unor ministere, Agenţia s-a reorganizat

şi a funcţionat ca organ de specialitate al administraţiei publice

centrale, în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Regulamentul de organizare şi funcţionare a fost aprobat prin H.G.

nr. 109/2000, iar apoi prin H.G. nr. 299/2001 de aprobare a

Regulamentului de reorganizare şi funcţionare a Agenţiei se stipula

că Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, asigură aplicarea Stra -

tegiei şi a Programului de Guvernare în domeniul managementului

funcţiei publice şi al funcţionarilor publici

92

.

Misiunea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici constă în

crearea unui corp profesionist de funcționari publici, stabil și neutru

din punct de vedere politic. În acest scop, elaborează strategiile și

poli ticile privind managementul funcției publice prin care să contri -

buie la eficientizarea sistemului administrativ și îmbunătățirea

relațiilor dintre administrație și societatea civilă, în concordanță cu

cerințele referitoare la implementarea aquis-ului european și

integrarea în Uniunea Europeană. 

Agenția este  condusă de un președinte, cu rang de secretar de stat,

numit de către primul-ministru la propunerea ministrului Adminis -

trației și Internelor și ajutat de un vicepreședinte, cu rang de subse -

cretar de stat.
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Președintele reprezintă Agenția în raporturile cu Guvernul și

autoritățile administrației publice centrale și locale, cu persoanele

fizice sau juridice române sau străine, precum și în justiție.

În exercitarea atribuțiilor sale, președintele emite ordine cu

caracter normativ și individual.

Prin modificarea Statutului funcționarilor publici adusă de Legea

nr. 161/2003, rolul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici a

crescut atât prin stabilirea dreptului președintelui acesteia de a emite

ordine și instrucțiuni cu caracter normativ, cât și prin creșterea

competențelor sale.

Potrivit prevederilor art. 3 alin. 5 din Regulament, președintele

poate delega, în condițiile legii, prin ordin, vicepreședintelui unele

din atribuțiile ce îi revin.

Pe lângă președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

se organizează și funcționează Colegiul Agenției Naționale a

Funcționarilor Publici ca organ consultativ.

Secretarul general al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

este funcționar public și este numit în funcție în condițiile legii,

exclusiv pe criterii profesionale. El trebuie să aibă studii superioare

juridice, economice sau administrative de lungă durată, absolvite cu

diplomă de licență sau echivalentă. 

Agenția Națională a Funcționarilor Publici este finanțată de la

bugetul de stat.

Potrivit dispozițiilor art. 22 din Legea nr. 188/1999, Agenția

Națională a Funcționarilor Publici are următoarele atribuții:

a) elaborează politicile și strategiile privind managementul

funcției publice și al funcționarilor publici;

b) elaborează și avizează proiecte de acte normative privind

funcția publică și funcționarii publici;

c) monitorizează și controlează modul de aplicare a legislației

privind funcția publică și funcționarii publici în cadrul autorităților și

instituțiilor publice;

d) elaborează reglementări comune, aplicabile tuturor autorităților

și instituțiilor publice, privind funcțiile publice, precum și

instrucțiuni privind aplicarea unitară a legislației în domeniul funcției

publice și al funcționarilor publici;
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e) elaborează proiectul legii privind stabilirea sistemului unitar de

salarizare pentru funcționarii publici;

f) stabilește criteriile pentru evaluarea activității funcționarilor

publici;

g) centralizează propunerile de instruire a funcționarilor publici,

stabilite ca urmare a evaluării performanțelor profesionale

individuale ale funcționarilor publici;

h) stabilește tematica specifică programelor de formare

specializată în administrația publică și de perfecționare a

funcționarilor publici;

i) întocmește și administrează baza de date cuprinzând evidența

funcțiilor publice și a funcționarilor publici;

j) realizează recrutarea și promovarea pentru funcțiile publice

pentru care organizează concurs, monitorizează recrutarea și

promovarea pentru celelalte funcții publice, în condițiile prezentei

legi;

k) realizează redistribuirea funcționarilor publici cărora le-au

încetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;

l) acordă asistență de specialitate și coordonează metodologic

compartimentele de resurse umane din cadrul autorităților și

instituțiilor administrației publice centrale și locale;

m) participă la negocierile dintre organizațiile sindicale

reprezentative ale funcționarilor publici și Ministerul Administrației

și Internelor;

n) colaborează cu organisme și cu organizații internaționale din

domeniul său de activitate;

o) elaborează anual, cu consultarea autorităților și instituțiilor

publice, Planul de ocupare a funcțiilor publice, pe care îl supune spre

aprobare Guvernului;

p) întocmește raportul anual cu privire la managementul funcțiilor

publice și al funcționarilor publici, pe care îl prezintă Guvernului;

q) constată contravenții și aplică sancțiuni, în condițiile legii.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici îndeplinește orice alte

atribuții stabilite prin lege.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici are legitimare

procesuală activă și poate sesiza instanța de contencios administrativ

competentă cu privire la:
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a) actele prin care autoritățile sau instituțiile publice încalcă legis -

lația referitoare la funcția publică și funcționarii publici, constatate ca

urmare a activității proprii de control;

b) refuzul autorităților și instituțiilor publice de a aplica preve -

derile legale în domeniul funcției publice și al funcționarilor publici.

Actul atacat este suspendat de drept.

Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici poate

sesiza și prefectul în legătură cu actele ilegale emise de autoritățile

sau instituțiile publice locale.

În situația în care Agenția Națională a Funcționarilor Publici

constată că nu sunt îndeplinite condițiile legale privind organizarea și

desfășurarea concursurilor de recrutare și de promovare în funcții

publice din cadrul autorităților și instituțiilor publice, dispune, după

caz, amânarea sau suspendarea organizării și desfășurării con -

cursului.

O instituție care pe parcursul anilor a avut un rol deosebit în

formarea specializată  și în perfecționarea pregătirii funcționarilor

publici a fost Institutul Național de Administrație

93

, înființat în 2001,

pentru a deveni o școală practică dedicată formării profesionale

pentru funcția publică. El elabora și asigura aplicarea strategiei

Guvernului privind gestiunea unitară a procesului de formare

continuă, care cuprinde perfecționarea și specializarea pregătirii
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Institutului Național de Administrație a fost înființat prin O.G. nr. 81 din 30

august 2001, publicată în Monitorul Oficial  al României, Partea I, nr. 542 din  1

septembrie 2001. Prin H. G. nr. 1373 din 18 noiembrie 2009 pentru reglementarea

unor aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare stabilite de Legea

nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea

cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru

cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional și pentru modificarea și

completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea și

funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, publicată în Monitorul

Oficial  al României, Partea I, nr. 805 din 25 noiembrie 2009, Agenția Națională a

Funcționarilor Publici se reorganizează prin următoarele modalități:

a) desființarea prin comasare prin absorbție a Institutului Național de

Administrație și preluarea activității de către o direcție nouă care se înființează în

cadrul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;

b) desființarea centrelor regionale de formare continuă pentru administrația

publică locală și preluarea activității de către instituții nou-înființate în subordinea

Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;

c) reducerea de posturi.



profesionale pentru personalul din administrația publică centrală și

locală.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici joacă un rol important

în întărirea capacității administrative a autorităților și instituțiilor

publice care au misiunea de a implementa instituțiile juridice

europene în sistemul administrației publice românești. 

Managementul funcției publice și al funcționarilor publici

urmărește dezvoltarea unui corp profesionist de funcționari publici,

stabil și neutru din punct de vedere politic, care să contribuie la creș -

terea eficienței sistemului administrativ și îmbunătățirea relațiilor

dintre administrație și societatea civilă, în concordanță cu principiile

care stau la baza exercitării funcției publice: legalitate, imparțialitate

și obiectivitate; transparență; eficiență și eficacitate; responsabilitate;

orientare către cetățean; stabilitate în exercitarea funcției publice;

subordonare ierarhică.
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Potrivit prevederilor art. 8 alin. 1 fraza a II-a din H.G. nr. 611/2008

privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, care

a abrogat dispozițiile similare din H.G. nr. 1209/2003, condițiile

specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcțiilor

publice specifice se stabilesc de autoritățile și instituțiile publice, cu

avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

În practica judiciară

95

s-a apreciat că avizul ANFP, deși are

caracterul unui aviz conform, și obligatoriu pentru autoritatea care l-a

cerut, nu a produs efecte juridice, prin el însuși, în legătură cu

ocuparea funcției publice de conducere respective.

S-a reținu că acest aviz având caracterul unui act care nu a produs

efecte juridice prin el însuși, fiind un act premergător emiterii actului

administrativ care stabilea rezultatul concursului și ocuparea funcției

publice de conducere respective, avizul emis de ANFP în condițiile

art. 8 (1) fraza a II –a din H.G. nr. 1209/2003, putea fi contestat doar

împreună cu actul administrativ producător de efecte juridice, asupra

căruia instanța putea și era datoare să se pronunțe în condițiile art. 11

din Legea nr. 29/1990 a contenciosului administrativ.
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Raport 2003”București-2004.
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I.C.C.J., secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 8355 din 18

noiembrie 2004 http://www.scj.ro.



3. Managementul funcției publice și al funcționarilor publici

Reforma administrației publice se înscrie în acțiunea Guvernului

României pentru promovarea unei societăți moderne și solidare,

deservită de o administrație apropiată de cetățeni și capabilă să

îndeplinească serviciile care i-au fost conferite prin norme de drept,

la nivelul standardelor moderne, europene.

Accelerarea reformei în administrația publică și exigențele

referitoare la integrarea României în Uniunea Europeană au adus în

prim plan necesitatea managementului funcției publice și al

funcționarilor publici, bazat pe o strategie de gestiune previzională a

resurselor umane în domeniul funcției publice. Având în vedere că, în

mare măsură, punerea în practică a deciziilor politice depinde de

funcționarea sistemului administrativ, este firească atenția care

trebuie acordată îmbunătățirii managementului resurselor umane. De

asemenea, este esențial, ca managementul resurselor umane să

asigure o mai mare deschidere, diversitate și profesionalism, într-o

administrație publică în care funcționarii acționează în mod real și

eficient pentru realizarea interesului public.

Obiectivele referitoare la funcția publică au asigurat dezvoltarea

resurselor umane, în mod evident, componenta cheie a reformei

administrației publice. Acestea, au constituit, de asemenea, suportul

pentru aplicarea măsurilor de reformă:

– pe termen mediu (2004 – 2006), dezvoltarea managementului

schimbării si

– pe termen lung (2007 – 2010), stabilizarea şi consolidarea

sistemului funcţiei publice.

De asemenea, pentru asigurarea coerenţei reformei pe termen

scurt şi lung, în cadrul strategiei, se face distincţie între măsurile ce

implică managementul resurselor umane şi cele care implică

dezvoltarea resurselor umane

96

.

80

96 

Strategia actualizata a Guvernului privind accelerarea reformei in admi -

nistraţia publica – 2004 – 2006, Cap.3.1., p. 17 aprobată prin H.G. nr. 699/2004

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542/17.06.2004.



Procesul îmbunătăţirii managementului resurselor umane în

administraţia publică este de durată şi poate fi definit prin câteva

direcţii importante:

– elaborarea la nivelul fiecărei instituţii publice a propriei strategii

a resurselor umane şi includerea acesteia în strategia instituţiei ca o

componentă prioritară;

– elaborarea strategiilor privind resursele umane de la nivelul

fiecărei instituţii în concordanţă cu principiile şi liniile directoare

înscrise în strategia cadru;

– punerea accentului pe creativitatea şi flexibilitatea în gândire şi

acţiune a funcţionarului public;

– profesionalizarea managerilor din administraţia publică pentru

asigurarea eficienţei, eficacităţii şi calităţii serviciilor publice;
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– dezvoltarea unui nou tip de cultură organizaţională în cadrul

instituţiilor publice, bazat pe încredere, stimularea colaborării intra şi

inter-instituţională

97

.

Abordările privitoare la tendinţele noii societăţi informaţionale

consideră capitalul uman o resursă strategică cel puţin la fel de

importantă ca şi capitalul financiar.

Planul anual de ocupare a funcţiilor publice constituie un

instrument managerial pentru planificarea ocupării funcţiilor publice,

precum şi de estimare şi previzionare a costurilor serviciului public

în România. Acest plan a fost introdus în legislaţia privind funcţia

publică şi funcţionarii publici de Legea nr.161/2003. Prin planul

anual de ocupare a funcţiilor publice se doreşte crearea unei politici

manageriale constante şi unitare, asigurarea continuităţii serviciului

public, cunoaşterea efortului bugetar necesar implementării unui

sistem de salarizare propriu funcţionarilor publici, toate acestea

având drept rezultat dobândirea unei capacităţi administrative reale.

Planificarea resurselor umane reprezintă un obiectiv fundamental

al managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, iar

Planul de ocupare al funcţiilor publice este instrumentul managerial

prin care Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici creează un

sistem unitar de organizare şi sistematizare a funcţiei publice şi poate

prognoza, astfel, şi dinamica funcţiilor publice în următorii ani.

Un sistem de management corespunzător pentru gestionarea

problemelor funcţionarilor publici asigură legătura funcţională între

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi celelalte autorităţi sau

instituţii ale administraţiei publice în ceea ce priveste monitorizarea

situaţiilor privind evidenţa funcţiilor şi a funcţionarilor publici,

mobilitatea carierei şi deontologia profesională.

Atribuţia principală a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,

stipulată în Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,

republicată, anume managementul funcţiei publice, presupune un

întreg complex de acţiuni şi măsuri, printre care:

– evaluarea cadrului actual al funcţiei publice;

– identificarea problemelor întâmpinate în funcţionarea sistemului;
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– soluţionarea problemelor, prin conceperea unor instrumente

adecvate;

– monitorizarea implementării măsurilor preconizate şi evaluarea

rezultatelor obţinute;

– armonizarea eforturilor pe verticală şi orizontală în cadrul

întregului sistem administrativ, în scopul evitării suprapunerii de

responsabilităţi şi a creşterii eficienţei instituţiilor publice.

Managementul funcţiei şi al funcţionarilor publici reprezintă o

preocupare constantă a autorităţilor din România, după cum dove -

desc documentele programatice existente. Astfel, Strategia actua -

lizată a Guvernului privind accelerarea reformei în administraţia

publică, 2004-2006, adoptată prin H.G. nr. 699/2004

98

, a stabilit ca

obiectiv prioritar, la acea dată, reforma funcţiei publice, alături de

reforma administraţiei publice locale, prin continuarea procesului de

descentralizare – deconcentrare, precum şi prin îmbunătăţirea

procesului de formulare a politicilor publice. 

Principalele deficienţe ale sistemului funcţiei publice identificate

prin Strategie, unele care se constată şi în prezent, se refereau la:

– insuficienta reglementare a managementului personalului din

administraţia publică, mai precis, cel căruia nu i se aplică Statutul

funcţionarilor publici;

– capacitatea instituţională limitată a Agenţiei Naţionale a

Funcţionarilor Publici, din punct de vedere al resurselor materiale şi

umane;

– dezvoltarea redusă a sistemului informaţional integrat, cuprin zând

evidenţa funcţiilor şi a funcţionarilor publici, la nivelul adminis traţiei

publice;

– lipsa unui sistem de salarizare unitară a funcţionarilor publici;

– deficienţele sistemului de recrutare, promovare şi evaluare în

funcţia publică. 

Obiectivele cheie ale reformei funcţiei publice prevăzute în

Strategie au fost:

– Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de recrutare, evaluare

şi promovare bazat pe merit şi competenţă în funcţia publică; 
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– Crearea şi implementarea unui sistem unitar de salarizare a

funcţionarilor publici motivant, simplu şi transparent, care să reflecte

importanţa şi rezultatele activităţii depuse şi să permită atragerea şi

menţinerea în sistem a funcţionarilor publici competenţi;

– Dezvoltarea capacităţii instituţionale a Agenţiei Naţionale a

Funcţionarilor Publici de a elabora, implementa, monitoriza şi

coordona aplicarea politicilor privind managementul resurselor

umane în sistemul funcţiei publice.

– Modernizarea managementului resurselor umane.

Dintre obiectivele şi acţiunile stabilite prin Strategia actualizată

au fost realizate următoarele:

Obiectiv 1: Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de recrutare,
evaluare şi promovare bazat pe merit şi competenţă în funcţia publică.

Îmbunătăţirea sistemului de recrutare, evaluare şi promovare s-a

realizat prin:

– monitorizarea şi gestionarea eficientă a concursurilor organizate

pentru ocuparea funcţiilor publice, astfel încât comisiile de concurs şi

de soluţionare a contestaţiilor să funcţioneze pe baza principiului

neutralităţii, imparţialităţii şi transparenţei;

– aplicarea consecventă a principiului angajării funcţionarilor

exclusiv pe criterii de competenţă profesională prin avizarea desfă şu -

rării concursurilor şi participarea reprezentanţilor ANFP în comisiile

de concurs pentru recrutarea funcţionarilor publici;

– standardizarea procedurilor şi asigurarea unor practici unitare,

ca urmare a elaborării a unor ghiduri practice care oferă instrumente

şi tehnici necesare în procesul de recrutare, evaluare şi promovare; 

– asigurarea transparenţei procedurilor de recrutare şi selecţie prin

publicarea pe pagina web a ANFP a concursurilor pentru care a fost

demarată procedura de organizare a concursurilor.

Obiectiv 2: Crearea şi implementarea unui sistem unitar de sala -
rizare a funcţionarilor publici motivant, simplu şi transparent, care
să reflecte importanţa şi rezultatele activităţii depuse şi să permită
atragerea şi menţinerea funcţionarilor publici competenţi.

Pentru crearea unui sistem de salarizare unitar au fost realizate

următoarele:

– studiu comparativ privind salarizarea funcţionarilor publici din

statele membre ale Uniunii Europene; 
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– analiza privind diferenţele salariale existente între funcţii

publice similare, respectiv diferenţele dintre remuneraţia în sectorul

public şi cel privat;

– elaborarea unei metodologii de evaluare a posturilor;

– elaborarea mai multor opţiuni privind sistemul de salarizare şi

estimare a costurilor financiare, împreună cu Ministerul Finanţelor

Publice, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu

consultarea partenerilor de dialog social, în final salarizarea

funcţionarilor publici făcând obiectul Legii nr. 330/2009 privind

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

99

.

Obiectiv 3: Dezvoltarea capacităţii instituţionale a Agenţiei
�aţionale a Funcţionarilor Publici de a elabora, implementa,
monitoriza şi coordona aplicarea politicilor privind managementul
resurselor umane în sistemul funcţiei publice.

În cursul anului 2004 a fost realizată de către experţii SIGMA

(Support for Improvement in Governance and Management, în tra -

ducere „Sprijin pentru îmbunătăţirea guvernării şi managementului”)

o evaluare a sistemului funcţiei publice, iar experţii DFID  (Depar -

tament for International Development, în traducere „Departamentul

pentru dezvoltare internaţională”) au realizat o evaluare a activităţii

şi a necesarului de personal, evaluare care s-a concretizat într-un

document înaintat conducerii ANFP.

– Procesul de certificare a calităţii în cadrul Agenţiei Naţionale a

Funcţionarilor Publici a fost finalizat prin încheierea auditului de

certificare, conform standardelor ISO 9001/2001.

– Personalul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici a fost

instruit în cadrul programului Phare R0. 0106.04 – „Elaborarea şi

implementarea de mecanisme pentru aplicarea Legii nr. 188/1999

privind Statutul funcţionarilor publici” pe diverse domenii specifice

funcţiei publice.

Obiectiv 4: Modernizarea managementului resurselor umane
Dezvoltarea capacităţii de planificare a resurselor umane prin:

– elaborarea unor instrucţiuni cadru privind întocmirea planului

de ocupare a funcţiilor publice;
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– instruirea personalului Agenţiei şi a responsabililor comparti -

mentelor de resurse umane din cadrul autorităţilor şi instituţiilor

publice, cu privire la gestionarea previzională a personalului;

– elaborarea planului anual de ocupare a funcţiilor publice.

Promovarea transparenţei în sistemul funcţiei publice s-a realizat

prin: 

– publicarea raportului anual privind managementul funcţiei

publice şi al funcţionarilor publici;

– realizarea şi publicarea lunară a Buletinului informativ al

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

– realizarea de reuniuni trimestriale, cu participarea principalilor

factori cu responsabilităţi în domeniul funcţiei publice;

– organizarea de dezbateri periodice cu reprezentanţii societăţii

civile, referitoare la proiectele de lege;

– publicarea pe site-ul ANFP a tuturor proiectele actelor norma -

tive elaborate în scopul lărgirii cadrului de participare a societăţii

civile la procesul decizional;

– realizarea în cadrul programului PHARE R0. 0106.04 a unui

studiu privind motivarea funcţionarilor publici

100

.

Direcţiile pe care s-a concentrat managementul funcţiei publice şi

al funcţionarilor publici au fost următoarele: 

– activitatea de strategie, reglementare şi planificare;

– activitatea de monitorizare, control şi contencios;

– activitatea de gestionare a procedurilor administrative;

– activitatea de comunicare şi programe cu asistenţă externă;

– activitatea de evidenţă, certificare şi redistribuire a funcţio na ri -

lor publici.

Rolul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici este de a aplica

politicile şi strategia Guvernului în domeniul managementului

funcţiei publice şi funcţionarilor publici, de a crea şi coordona

aplicarea instrumentelor necesare realizării unui management

eficient şi performant în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.

Obiectivul principal al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor

Publici constă în crearea şi dezvoltarea unui corp al funcţionarilor
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publici, profesionist, stabil şi neutru. Acest obiectiv se poate realiza

prin următoarele sub-obiective:

1. Consolidarea sistemului funcţiei publice prin:
– întărirea rolului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi a

compartimentelor de resurse umane;

– crearea unui cadru legislativ suplu şi eficient;

– aplicarea unitară şi coerentă a dispoziţiilor legale privind funcţia

publică şi funcţionarii publici;

– îmbunătăţirea imaginii corpului funcţionarilor publici;

– elaborarea unor politici şi strategii capabile să dezvolte şi să

menţină capacitatea instituţiilor şi autorităţilor publice de a-şi îndeplini

atribuţiile;

– colaborarea cu organizaţii interne si internaţionale in vederea

armonizării legislaţiei romaneşti cu legislaţia europeană.

2. Profesionalizarea corpului funcţionarilor publici prin:
– dezvoltarea şi monitorizarea sistemului de perfecţionare profe -

sio nală a funcţionarilor publici;

– identificarea necesităţilor de instruire, pregătire şi perfecţionare

a funcţionarilor publici;

– crearea şi implementarea unui sistem de salarizare motivant;

– implementarea Codului de conduită;

– implementarea sistemului de management bazat pe obiective şi

creş terea responsabilităţii funcţionarilor publici, ca un prim pas pentru

introducerea managementului calităţii;

– elaborarea reglementărilor comune privind funcţiile publice,

evaluarea, gradarea şi clasificarea posturilor;

– elaborarea documentelor de organizare internă în autorităţile şi

in stituţiile publice, care să conţină obiectivele, sarcinile, competen -

ţele şi responsabilităţile  funcţionarilor publici;

– dezvoltarea unei culturi organizaţionale în cadrul autorităţilor şi

institu ţiilor publice,  orientată către realizarea obiectivelor, având ca

scop obţinerea performanţei;

– crearea sentimentului de apartenenţă la corpul funcţionarilor publici.

Pentru a răspunde necesităţilor impuse de diversificarea per ma-

nentă a cerinţelor cetăţenilor şi a mediului economic, precum şi de

pro cesul de integrare, este necesară crearea şi dezvoltarea unui corp

profesionist de funcţionari publici, stabil şi neutru din punct de
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vedere politic, capabil să asigure funcţionarea unei administraţii

publice eficiente, aflată într-o continuă transformare şi adaptare.

În scopul asigurării unui act de conducere performant, manage -

mentul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici trebuie să aibă în

vedere şi gestionarea corpului înalţilor funcţionari publici învestiţi cu

o competenţă specifică.

Beneficiarii Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici sunt

următorii:

A. Funcţionarii publici prin următoarele acţiuni:

– monitorizarea eficientă a aplicării Legii nr.188/1999 şi a le gis -

laţiei secundare, astfel încât să fie respectat principiul transpa renţei

în organizarea şi dezvoltarea carierei în funcţia publică;

– planificarea posibilităţilor de carieră în funcţia publică prin

elaborarea planului de ocupare a funcţiilor publice, astfel încât să fie

asigurată respectarea principiilor egalităţii de şanse, competenţei,

competiţiei, profesionalismului şi motivării;

– crearea unor mecanisme de recompensare a performanţelor

individuale, dar şi a realizărilor colective;

– sistem eficient de redistribuire a funcţionarilor publici;

– crearea instrumentelor motivaţionale;

– asigurarea sistemului unitar de salarizare a funcţionarilor publici; 

– perfecţionarea pregătirii profesionale a funcţionarilor publici.

B. Autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice

centrale şi locale prin:

– aplicarea coerentă şi unitară a reglementărilor legale în do me -

niul funcţiei publice şi funcţionarilor publici;

– comunicarea inter-instituţională eficientă;

– coordonarea metodologică a compartimentelor de resurse umane

din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice; 

– colaborarea cu alte instituţii şi organisme similare din străinătate

în domeniul administraţiei publice.

C. Cetăţenii prin:

– implementarea Legii nr. 188/1999 cu modificările şi com ple -

tările ulterioare, în scopul asigurării unui serviciu public stabil, pro fe -

sionist, transparent, eficient şi imparţial, în interesul cetăţenilor;

– eficientizarea managementului funcţiei publice şi funcţionarilor

publici, pentru asigurarea continuităţii şi celerităţii serviciului public;
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– asigurarea unei informări eficace cu privire la obligaţiile pe care

le au funcţionarii publici în raporturile cu cetăţenii; 

– implementarea dispoziţiilor Legii pentru aprobarea Codului de

conduită a funcţionarilor publici din România.

Conform Programului de Guvernare pentru perioada 2005-2008,

valorile pe care Guvernul României şi le-a asumat şi le-a promovat au

fost „democraţia, capitalismul şi valorile europene în scopul dez vol tării

economice durabile a României, creşterii bunăstării cetăţenilor şi

redobândirii demnităţii naţionale”. 

Totodată, angajamentul a vizat realizarea actului de guvernare cu

respectarea a cinci principii fundamentale: 1) principiul comunicării şi

transparenţei, 2) principiul participării, 3) principiul responsa bilităţii,

4) principiul eficienţei şi 5) principiul coerenţei. Aplicarea res -

pectivelor principii s-a făcut cu respectarea a două „axe instituţionale”:

– proporţionalitatea între puterea deţinută de administraţia centrală

cu privire la competenţele de reglementare şi implementare a politicilor

şi cea deţinută de autorităţile locale, societatea civilă ori sec torul privat;

– subsidiaritatea, respectiv recunoaşterea competenţei de inter -

venţie a administraţiei publice centrale numai în situaţiile în care

obiectivele de dezvoltare pe plan local nu pot fi realizate în mod

eficient şi suficient de către administraţia publică şi comunitatea locală.

În prezent, în baza Hotărârii Parlamentului României nr. 39 din 

23 decembrie 2009 pentru acordarea încrederii Guvernului

101

este în

vigoare Programul de Guvernare pentru perioada 2009-2012.

În ceea ce priveşte obiectivele stabilite în domeniul reformei

administraţiei publice, în perioada 2005-2008, funcţia publică s-a

regăsit abordată în mod distinct în cadrul măsurilor privind întărirea

capacităţii instituţionale. Deşi, în timp, s-a dovedit necesară adap -

tarea obiectivelor predefinite, ideea centrală de reformare a siste -

mului de management al resurselor umane din administraţia publică,

în general, şi a sistemului funcţiei publice, în particular, a rămas

aceeaşi, ca linii directoare urmărindu-se:

– actualizarea şi adaptarea la noile realităţi socio-economice şi

administrative la cadrul normativ privind funcţia publică şi funcţio -
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narii publici, în ceea ce priveşte recrutarea, cariera, evaluarea perfor-

manţelor, formare profesională, salarizarea, regimul disciplinar şi, nu

în ultimul rând, dialogul social în relaţia autoritate sau intituţie

publică – funcţionar public;

– demonopolizarea sistemului de formare profesională a

funcţionarilor publici şi întărirea capacităţii acestuia de a răspunde

obiectivului de profesionalizare a corpului funcţionarilor publici;

– întărirea capacităţii autorităţilor şi instituţiilor publice de a

răspunde cerinţelor de etică şi integritate în funcţia publică, atât prin

actualizarea cadrului normativ privind conduita şi cel privind regimul

disciplinar, respectiv adoptarea de măsuri administrative cores -

punzătoare implementării, cât şi, în egală măsură, prin asigurarea

premiselor necesare unei creşteri a gradului de asumare a respon -

sabilităţii în ceea ce priveşte comportamentul în exercitarea funcţiilor

deţinute de către funcţionarii publici;

– instruirea funcţionarilor publici în domenii corespunzătoare

asumării de către România a statutului de stat membru UE, respectiv

în domenii în care au fost introduse măsuri de reformă;

– depolitizarea funcţiei publice, prin adoptarea de măsuri care să

aibă ca rezultat o mai bună delimitare a palierului politic de palierul

administrativ, respectarea principiilor bunei guvernări prin funda -

men tarea administrativă a deciziei politice şi, nu în ultimul rând,

refor marea sistemului de management al funcţiilor publice din

categoria înalţilor funcţionari publici.

Prin Programul de Guvernare 2009-2012, în ceea ce priveşte

reforma administraţiei publice au fost stabilite drept obiective de

guvernare:

– continuarea reformei în administraţia publică bazată pe creş -

terea autonomiei colectivităţilor locale prin realizarea atât a autono -

miei decizionale, cât şi a celei financiare şi patrimoniale, conco mi -

tent cu declanşarea reală a procesului de descentralizare, cu

res pectarea principiului subsidiarităţii; 

– restructurarea profundă a administraţiei publice centrale şi

locale, urmărindu-se realizarea unui model organizaţional eficient al

structurilor administrative, în paralel cu reducerea drastică a cheltu -

ielilor publice; 

– reducerea birocrației și eficientizarea serviciilor publice. 
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În atingerea obiectivelor de guvernare, direcțiile de acțiune

stabilite expres în domeniul gestiunii resurselor umane – funcția

publică și funcționarii publici vizează:

– adoptarea proiectului Legii privind sistemul unitar de salarizare

a funcţionarilor publici(acţiune realizată prin Legea nr. 330/2009);

– dezvoltarea şi implementarea unui sistem de recrutare, evaluare şi

promovare bazat pe merit şi competenţă în funcţia publică, în vederea

creşterii eficienţei funcţionarilor publici în prestarea serviciilor publice;

– ameliorarea imaginii funcţiei publice, prin creşterea transpa -

renţei actului administrativ şi luarea unor măsuri anticorupţie mai

ferme, vizibile pentru opinia publică.

Pe baza datelor transmise de autorităţile şi instituţiile publice

pentru a fi înregistrate în baza de date a Agenţiei Naţionale a

Funcţionarilor Publici cu titlu de planificare a resurselor umane prin

planurile de ocupare, numărul total de funcţii publice din

administraţia publică din România înregistrat la finalul perioadei de

referinţă (2009) este de 133.346. Dintre acestea, conform criteriului

apartenenţei la nivelul administrativ, pentru aparatul propriu al

instituţiilor administraţiei publice centrale şi al serviciilor publice

deconcentrate au fost înregistrate 71.078 funcţii publice, iar pentru

aparatul propriu al consiliilor judeţene, consiliilor locale şi al altor

autorităţi publice locale, 62.268 funcţii publice.

Alte date importante, tabele şi grafice cu privire la gestiunea

funcţiilor publice şi a corpului funcţionarilor publici aflate în

Raportul privind managementul funcţiilor publice şi funcţionarilor

publici pentru anul 2009

102

sunt prezentate în anexa nr. 3.

Politica de personal în ţările membre ale Uniunii Europene cu
privire la funcţia publică

Multe din ţările membre ale UE au analizat necesitatea reducerii

angajării in sectorul public pentru a reduce cheltuielile publice şi a

respecta presiunile financiare. Modalităţile de a face acest lucru au

fost diferite, depinzând de fiecare ţară. 

Într-un sondaj realizat de OECD in 1996-1997, au apărut

semnificative diferenţele în elaborarea, implementarea şi priorităţile
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modificării funcţiei publice, în ceea ce priveşte sistemul carierei, în

ţările bazate pe sistemul funcţiei publice. În sistemele bazate pe

carieră multe categorii de personal sunt protejate împotriva unor

măsuri generate de programe ce au ca scop identificarea surplusului

de personal. Destituirea este adesea utilizată şi este o măsura

disciplinară primară. Se poate spune că în ţarile cu o funcţie publică

bazată în principal pe carieră, abordarea a dus la limitarea cheltuielilor

publice mai ales prin neangajarea de personal si îngheţări de salarii. 

Situaţia de mai sus s-a regăsit în cazul Austriei, Belgiei, Germaniei,

Franţei, Spaniei, Portugaliei si Greciei unde reducerile de personal au

venit din procese de uzură naturale(de ex: pensionarea si demisia). În

aceste ţari, principala tendinţă a fost de a utiliza schemele de

reorganizare a personalului, pentru reducerea personalului şi îngheţarea

salariilor şi, în general, luarea unor măsuri pentru reducerea costurilor.

În ţările unde prevalează ca tendintă generală funcţia publică ce

are la bază postul, a fost promovată o funcţie publică orientată spre

rezultate şi spre management cu scopuri specifice. În sistemele

bazate pe funcţii au fost reduceri de personal care nu mai era necesar,

de obicei cu compensaţii sau cu alte beneficii. Acesta este cazul

Marii Britanii, Olandei, Suediei si Danemarcei. Totuşi, chiar şi în

sistemele bazate pe funcţii a fost o tendinţă de a păstra funcţiile prin

folosirea schemelor de reorganizare sau de a căuta soluţii alternative

la destituire când aveau de-a face pe o scara largă cu probleme cum

ar fi, de exemplu, schemele de pensionare timpurie.

În rezumat, putem spune ca una din principalele funcţii ale

administraţiei publice a fost şi aceea orientată către reducerea

costurilor. Principalul scop al acelui efort nu a fost să se identifice un

nou rol pentru Stat sau să redefinească dimensiunea funcţiei publice

în consecinţă, ci de a reduce mărimea si costul acesteia.

4. Modul de întocmire şi gestionare a dosarului profesional al

funcţionarilor publici

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici administrează evidenţa

naţională a funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici, pe baza

datelor transmise de autorităţile si instituţiile publice.

„Trebuie remarcat că în completarea prevederilor legale din Statutul

funcţionarilor publici cu privire la  dosarul profesional, legiuitorul a
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venit cu o completare de mare interes în dezvoltarea acestei proble -

matici şi mai ales a carierei funcţionarilor publici”

103

.

In scopul asigurării gestionării eficiente a resurselor umane

precum şi pentru urmărirea carierei funcţionarilor publici(aşa cum se

dispune în alin. 3 al art. 25 din Legea 188/1999, republicată), auto ri -

tăţile publice întocmesc dosarul profesional pentru fiecare funcţionar

public. 

Formatul standard al evidentei funcţiilor publice şi funcţionarilor

publici, precum şi conţinutul dosarului profesional, s-a stabilit prin

hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Naţionale a

Funcţionarilor Publici.

Această dispoziţie legală a fost adusă la îndeplinire prin adoptarea

H.G. nr. 432/2004

104

privind dosarul profesional al funcţionarilor

publici, modificată şi completată prin H.G. nr. 522 din 30 mai

2007

105

, care reglementează modul de întocmire a dosarelor

profesionale ale funcţionarilor publici şi registrul de evidenţă a

funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.

Art. 2 alin. 1 din HG nr. 432/2004, prevede că: „în scopul

asigurării gestionarii unitare si eficiente a resurselor umane, precum

şi pentru urmărirea carierei funcţionarului public, conducătorii

autorităţilor şi instituţiilor publice răspund de întocmirea, actuali -

zarea, rectificarea , păstrarea si evidenta dosarelor profesionale ale

funcţionarilor publici şi a registrului de evidenţă a funcţionarilor

publici”

Aşadar , autorităţile şi instituţiile publice răspund de întocmirea şi

actualizarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici şi

asigură păstrarea acestora în condiţii de siguranţă .

Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice răspund de

asigurarea condiţiilor pentru satisfacerea operativă a cererilor privind

eliberarea documentelor care să ateste activitatea profesională

desfăşurată de funcţionarul public, vechimea în munca, în specia li -

tate şi în funcţia publică.
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Art. 16 alin. 1 din H. G. nr. 432/2004 dispune că autorităţile şi

institu ţiile publice, au obligaţia ca în caz de transfer sau de încetare a

raporturilor de serviciu, să păstreze o copie a dosarului profesional

iar originalul să se înmâneze funcţionarului public, pe baza de

semnătură.

Autorităţile şi instituţiile publice au de asemenea obligaţia de a

comunica Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, orice modi fi -

care intervenită în situaţia funcţionarilor publici, în termen de 10 zile

lucrătoare.

Persoanele care au acces la datele cuprinse în evidenta naţională a

funcţiilor publice, a funcţionarilor publici şi la dosarul profesional al

funcţionarilor publici, au obligaţia de a păstra confidenţialitatea

datelor cu caracter personal, în condiţiile legii.

Întocmirea, actualizarea, rectificarea, păstrarea şi evidenta

dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici şi a registrului de evi -

dentă a funcţionarilor publici se desfăşoară potrivit alin. 2 al art. 16

din hotărârea amintită, în compartimentele de resurse umane din

cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, cu respectarea legislaţiei în

vigoare, privind protecţia datelor cu caracter personal. 

Persoanele responsabile cu întocmirea şi actualizarea dosarelor

profesionale sunt obligate să certifice înscrierile efectuate, în

termenele prevăzute de lege, prin semnătură şi prin menţionarea în

clar a numelui şi funcţiei deţinute. 

În cazul în care, autoritatea sau instituţia publică nu are un com -

par timent de resurse umane, activităţile de întocmire şi gestio nare a

dosarelor profesionale, precum şi a registrului de evidentă a func ţio -

narilor publici vor fi realizate de persoana care are prevăzute în fişa

postului, atribuţii cu privire la evidenţa personalului.

Conform art. 3 din H.G. nr. 432/2004 în vederea gestionării

unitare şi coerente, la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice, a

evidenţei dosarelor profesionale, fiecărui funcţionar public i se

atribuie un număr de referinţă. Numărul de referinţă este numărul sub

care funcţionarul public este înregistrat în registrul de evidenţă a

funcţionarilor publici şi se regăseşte în formularul „A” al dosarului

de personal al acestuia . 

Art. 4 alin. 1 din H. G. nr. 432/2004 prevede că dosarul profe sio -

nal al funcţionarului public se întocmeşte în formatul standard
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prevăzut în Anexa nr.1 şi cuprinde date cu caracter personal şi

profesional.

Pentru fiecare funcţionar public, potrivit art. 4 alin. 3 din hotărâre,

se întocmeşte un singur dosar profesional în termen de 10 zile de la

intrarea în corpul funcţionarilor publici.

Datele cu caracter personal, cele cu caracter profesional şi

celelalte documente care trebuie să se afle obligatoriu în dosarul

profesional sunt menţionate în articolul 5 din hotărârea amintită.

Documentele se îndosariază în dosarul profesional în ordinea

cronologică a emiterii acestora.

Articolele 11 si 12 din H. G. nr. 432/2004 cuprind reglementari

privind accesul la  dosarul profesional  şi la registru atât al funcţio na -

rilor publici, cât şi al altor persoane (conducătorii autorităţiilor/

instituţiilor publice, conducătorii compartimentelor, membrii comi -

siei de disciplină, funcţionarii publici din cadrul compartimentului de

resurse umane cu atribuţii în acest sens, instanţele judecătoreşti şi

organele de cercetare penală).

Art.12 alin 2 prevede că accesul la dosarul profesional al

persoanelor prevăzute la alin 1 al aceluiaşi articol, se face în prezenţa

titularului dosarului.

Articolele 13 şi 14 prevăd dispoziţii privind rectificarea şi

completarea datelor cuprinse în dosarul profesional şi în registru.

Datele cuprinse în dosarul profesional sau în registru pot fi

rectificate sau completate în următoarele situaţii :

– la solicitarea scrisă şi motivată a funcţionarului public;

– la solicitarea scrisă şi motivată a conducătorului comparti -

mentului de resurse umane sau, după caz, a persoanei care are

atribuţii cu privire la evidenţa personalului, prevăzute în fişa

postului, cu aprobarea conducătorului autorităţii sau instituţiei

publice şi cu înştiinţarea funcţionarului public în cauză;

– pe baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile.

Rectificarea sau completarea datelor din dosarul profesional se

face pe baza documentelor doveditoare prezentate în original. Docu -

mentele doveditoare se restituie titularului, iar copiile de pe acestea ,

certificate pentru conformitate cu originalul de către persoana care

are atribuţii cu privire la evidenta personalului, se păstrează în

dosarul profesional.

95



Art. 15 – 21 din H. G. nr. 432/2004 prevăd dispoziţii referitoare la

păstrarea dosarelor profesionale şi a registrului.

În vederea păstrării dosarelor profesionale şi a registrului de

evidenţă a funcţionarilor publici în bune condiţii, conducătorii

instituţiilor sau autorităţilor publice sunt obligaţi să ia măsuri pentru

organizarea în mod special a locului unde se păstrează aceste

documente. Locul trebuie să îndeplinească condiţiile necesare pentru

păstrarea corespunzătoare, în condiţii de siguranţă. 

Menţionăm faptul că reglementările din H.G. nr. 432/2004, care

privesc  registrul de evidenţă a funcţionarilor publici, au fost

aplicabile începând cu data de 01 ianuarie 2007.  Registrul devine

document oficial de la data înregistrării  şi se păstrează la sediul

autorităţii sau instituţiei publice.

În cazurile de transfer sau de încetare a raportului de serviciu al

funcţionarului public, conducătorul compartimentului de resurse

umane sau, după caz persoana care are atribuţii cu privire la evidenta

personalului, certifică valabilitatea şi exactitatea înregistrărilor. 

Funcţionarul public are obligaţia ca în termen de 5 zile de la

realizarea transferului, să predea originalul dosarului profesional

autorităţii sau instituţiei publice în care se transferă.

Dosarul profesional al funcţionarului public al cărui raport de

serviciu este suspendat în condiţiile legii, se păstrează de către

autoritatea sau instituţia publică.

În cazul desfiinţării autorităţii sau instituţiei publice şi a preluării

atribuţiilor acesteia de către o autoritate sau instituţie publică nou-

înfiinţată, dosarele profesionale ale funcţionarilor publici preluaţi de

către autoritatea sau instituţia publică nou-înfiinţată, precum şi

registrul/registrele de evidentă a funcţionarilor publici vor fi

transmise acesteia pe bază de protocol de către autoritatea sau

instituţia publică supusă reorganizării.

În cazul desfiinţării, în condiţiile legii, a unei autorităţi sau

instituţii publice, fără ca activitatea acesteia să fie continuată de o

altă autoritate ori instituţie publică, copiile de pe dosarele

profesionale, precum şi de pe registre, în baza cărora se eliberează

copii certificate şi extrase privind drepturile individuale ale

funcţionarilor publici, sunt preluate şi păstrate la casele judeţene de

pensii sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
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Articolele 22 si 23 din H. G. nr. 432/2004 prevăd dispoziţii

privind reconstituirea şi arhivarea documentelor cuprinse în dosarele

profesionale.

Copiile dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici ale căror

raporturi de serviciu cu o autoritate sau instituţie publică încetează  se

arhivează, în condiţiile legii.

Declaraţia pe propria răspundere a titularului dosarului că nu a

desfăşurat activităţi de poliţie politică, precum şi declaraţia de avere,

se arhivează în cadrul autorităţii sau instituţiei publice, după 5 ani de

la întocmirea lor.

În caz de furt , pierdere sau distrugere a dosarului profesional, se

va întocmi şi se va elibera funcţionarului public în cauză, un duplicat,

de către ultima autoritate sau instituţie publică cu care acesta a avut

raporturi de serviciu.

Articolul 24 din H. G. nr. 432/2004, prevede contravenţii şi

sancţiuni pentru următoarele fapte:

a)  nerespectarea dispoziţiilor art.2 alin 1 si ale art. 4 alin 3;

b) fotocopierea şi/sau transmiterea unor fotocopii de pe

documentele aflate în dosarul profesional către terţe persoane, fizice

sau juridice în alte situaţii decât  cele prevăzute de lege;

c)  refuzul de a înscrie, la solicitarea întemeiată a funcţionarului

public şi în condiţiile legii, modificările în dosarul   profesional;

d)  refuzul de a elibera dosarul profesional la încetarea

raporturilor de serviciu sau în caz de transfer;

e)  refuzul de a elibera copii de pe fila/filele de registru la

încetarea raporturilor de serviciu în caz de transfer;

f)  refuzul accesului la dosarul profesional în condiţiile prevăzute

de lege;

g)  întocmirea defectuoasă, netransmiterea sau transmiterea cu

întârziere nejustificată temeinic a documentelor cuprinse în dosarul

profesional, solicitate  de Agenţia Naţionala a  Funcţionarilor Publici

ori de celelalte persoane fizice sau  juridice îndreptăţite, în condiţiile

prevăzute le lege.  

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către

persoanele împuternicite prin ordin al preşedintelui Agenţiei

Naţionale a Funcţionarilor Publici.
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Articolul 25 alin 2 din H. G. nr. 432/2004 prevede actele care nu

pot fi incluse în dosarul profesional şi , mai ales, semnificaţia

valorilor pe care le vizează aceste acte şi care la rândul lor se

întemeiază pe drepturi şi libertăţi fundamentale care trebuie ocrotite

şi anume : libertatea gândirii, a opiniilor, a credinţelor religioase, a

conştiinţei, care potrivit art. 29 alin. 1 din Constituţie nu pot fi

îngrădite sub nici o formă ; dreptul de asociere, garantat de articolul

40 din Constituţie, alte libertăţi, ocrotite de Constituţie.

Autoritatea sau instituţia publică este obligată să elibereze un

document care să ateste activitatea desfăşurată de funcţionarul

public, vechimea în muncă a acestuia, în specialitate şi în funcţia

publică. 

În dosarul profesional al funcţionarului public trebuie să existe

două documente importante, respectiv declaraţia de interese şi

declaraţia de avere.

Cât priveşte prima declaraţie, Legea nr. 161/2003 prevede că în

termen de 15 zile de la numirea în funcţie, funcţionarul public este

obligat să depună declaraţia de interese, pe propria răspundere, cu

privire la funcţiile şi activităţile pe care le desfăşoară, astfel:

a) calitatea de asociat sau acţionar la societăţi comerciale,

companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes

economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte

organizaţii neguvernamentale;

b) funcţia de membru în organele de conducere, administrare şi

control ale societăţilor comerciale, regiilor autonome,

companiilor/societăţilor naţionale, instituţiilor de credit, grupurilor

de interes economic, asociaţiilor sau fundaţiilor ori al altor

organizaţii neguvernamentale;

c) calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau

sindicale;

d) calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi

control, retribuite sau neretribuite, deţinute în cadrul partidelor

politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic.

Dacă apar modificări la declaraţia iniţială, funcţionarii publici au

obligaţia să actualizeze declaraţia în termen de 30 de zile, de la

producerea acestor modificări sau încetări ale funcţiilor sau

activităţilor.
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Declaraţiile de interese sunt publice. Acestea se depun de către

funcţionarii publici la compartimentul de resurse umane din cadrul

autorităţilor, instituţiilor publice sau unităţilor din care fac parte.

Declaraţiile de interese ale funcţionarilor publici se consemnează

într-un registru special numit “Registrul declaraţiilor de interese”, al

cărui model se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.

În afară de declaraţia de interese, funcţionarii publici sunt obligaţi

în temeiul Legii nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii

demnitarilor, magistraţilor, a altor persoane cu funcţii de conducere şi

de control şi a funcţionarilor publici, astfel cum a fost modificată prin

Legea nr 161/2003, să dea şi o declaraţie de avere.

Declaraţia de avere se depune la compartimentul de resurse

umane din cadrul autorităţilor, instituţiilor publice sau unităţilor din

care fac parte. 

Persoana din compartimentul de resurse umane , desemnată să

primească declaraţiile de avere, are obligaţia să primească şi să

păstreze această declaraţie, să elibereze depunătorului o dovadă de

primire şi să ia măsuri pentru publicarea acesteia.

Funcţionarii publici au obligaţia să actualizeze anual declaraţia de

avere în cazul în care dobândesc bunuri de natura celor prevăzute în

lege.

Legea nr. 161/2003 cu modificări prevede potrivit art.6 alin 3, că

persoanele numite în funcţii publice pe perioade mai mari de 4 ani

sau pe durată nedeterminată, au obligaţia să depună o declaraţie de

avere actualizată, din 4 în 4 ani. 

O.U.G. nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru

declaraţiile de avere şi de interese

106

, a modificat art.111 alin 2 din

Cartea I., Titlul IV. Cap.VI din Legea nr. 161/2003.

Nedepunerea declaraţiei de avere la 31 decembrie a fiecărui an,

sau din 4 in 4 ani, după caz, atrage după sine , declanşarea  din oficiu

a procedurii de control.

Cât priveşte dosarul personal al funcţionarului public european,

potrivit art. 26 din Statut, acesta conţine:

a) toate documentele privind situaţia sa administrativă şi toate

rapoartele privind competenţa, eficienţa sau comportamentul său;
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b) observaţiile formulate de funcţionar cu privire la respectivele

documente.

Orice document trebuie înregistrat, numerotat şi arhivat în ordine,

fără întrerupere; instituţia nu poate utiliza sau cita documentele

menţionate la litera a împotriva unui funcţionar în cazul în care

acestea nu au fost communicate funcţionarului în cauză înainte de a fi

arhivate.

Comunicarea oricărui document se certifică prin semnătura

funcţionarului sau, în lipsa acesteia, prin scrisoare recomandată

trimisă la ultima adresă comunicată de funcţionar

Dosarul personal al funcţionarului nu poate conţine nici o referire

la activităţile şi opiniile sale politice, sindicale, filozofice sau

religioase, la originea sa rasială sau etnică ori la orientarea sa

sexuală.

Fiecărui funcţionar îi poate corespunde un singur dosar personal.

Orice funcţionar are dreptul, chiar şi după încetarea raporturilor

de muncă, de a lua la cunoştinţă de toate documentele din dosarul său

şi de a face copii după acestea.

Dosarul individual este confidenţial şi nu poate fi consultat decât

la birourile administraţiei sau pe un suport electronic securizat. Cu

toate acestea, dosarul este transmis Curţii de Justiţie a Uniunii

Europene atunci când se introduce o acţiune în justiţie care îl priveşte

pe funcţionar.

Potrivit art. 26a din Statut, funcţionarul are dreptul de a lua

cunoştinţă şi de dosarul său medical, în conformitate cu normele

adoptate de fiecare instituţie.
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CAPITOLUL V

CARIERA FUNCȚIONARILOR PUBLICI ROMÂNI 

ȘI A CELOR EUROPENI

1. Sediul materiei 

Sediul materiei în ce priveşte recrutarea funcţionarilor publici

români  îl reprezintă Legea nr. 188/1999 privind Statutul

funcţionarilor publici, republicată şi H. G. nr. 611 din  4 iunie 2008

pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei

funcţionarilor publici

107

.

Sediul materiei recrutării funcţionarilor europeni îl reprezintă

Statutul funcţionarilor Uniunii Europene, mai precis Capitolul I

intitulat „Recrutarea”, din cadrul Titlului III ce reglementează

„Cariera funcţionarului” european.

Atât legiuitorul european, cât şi cel român reglementează materia

„recrutării” ca parte  integrantă a carierei funcţionarului european şi

respectiv român.

Precizăm că, în forma anterioară a Statutului funcţionarilor

publici români, condiţiile pentru ocuparea funcţiei publice erau

prevăzute la începutul legii, în articolul 6, pentru ca în prezent să se

opteze pentru soluţia ca ele să fie consacrate în capitolul care regle -

mentează recrutarea funcţionarilor publici, în aceeaşi formă pe care o

adoptă şi Statutul funcţionarilor Uniunii Europene, la începutul

capitolului respectiv.

2. Principiile recrutării funcţionarilor publici români şi

funcţionarilor publici europeni

Cât priveşte principiile recrutării funcţionarilor publici români şi

europeni acestea au fost înţelese de legiuitorul român şi european

într-o manieră distinctă, anume, legiuitorul european a ales să le

individualizeze şi să le statueze în primul articol al primului capitol

intitulat “Recrutarea” al Titlului III ce reglementează Cariera funcţio -

na rului european, sub forma principiilor recrutării funcţionarilor
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europeni, în timp ce legiuitorul român le enumeră în cadrul arti co -

lului 57 alineatul 3 din Legea nr. 188/1999 republicată şi modificată

sub forma principiilor ce stau la baza concursului pentru ocuparea

unei funcţii publice. 

Datorită faptului că în Statutul funcţionarilor publici din Uniunea

Europeană sunt tratate expres principiile recrutării, în analiza

comparativă se va începe cu acestea.

Primul principiu ce vizează recrutarea funcţionarilor europeni

priveşte selecţia celor mai competente persoane, ale căror calităţi ca

urmare a educaţiei şi instrucţiei dobândite până la data recrutării vor

oferi randamente deosebite în cadrul postului în care sunt recrutaţi.

Principiul competenţei recrutării funcţionarilor publici români se

regăseşte printre principiile ce stau la baza concursului  în articolul

57 alineatul 3.

Atât în privinţa funcţionarilor europeni, cât şi a celor români

cerinţele ce vizează competenţa profesională trebuie întotdeauna

stabilite în limitele cerinţelor necesare funcţiei publice pentru care se

organizează concursul.

Legiuitorul român înţelege să aprofundeze mai mult decât cel

european accesul la funcţia publică, incluzând printre principiile

concursului, pe cel al meritului profesional.

Meritul profesional ar trebui să determine rezultatul obţinut de

candidat, atunci când există egalitate între candidaţi şi ar trebui

realizată departajarea. 

Astfel, conceptul de merit profesional nu vizează meritul  demon -

strat până la data concursului, într-o funcţie sau într-o succesiune de

funcţii, ci meritul profesional pentru funcţia publică pentru care se

desfăşoară concursul. Privit din această perspectivă meritul implică o

gândire în perspectivă: prezintă acest candidat cea mai bună

combinaţie de aptitudini, experienţă, calităţi personale şi potenţialul

de dezvoltare care să îl facă potrivit pentru a obţine acea funcţie? 

Astfel, diferenţiem între competenţă profesională, prin care

legiuitorul român înţelege numai formarea obţinută până în

momentul concursului şi merit profesional prin care este desemnat

potenţialul candidatului de a fi potrivit postului pentru care

candidează, îndeplinirea condiţiei meritului profesional constituindu-

se în legătura dintre trecutul profesional şi viitorul profesional.
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Meritul profesional poate fi testat în cadrul interviului, ce

constituie a treia etapă a concursului în funcţia publică română,

deoarece obiectivul urmărit este ca interviul în ansamblu să

exploreze totalitatea aptitudinilor şi a potenţialului candidatului

pentru postul respectiv.

Procedura generală a concursurilor într-o funcţie publică

europeană, deşi aceasta diferă de la un concurs la altul comportă

două etape, etapa de preselecţie şi etapa de selecţie din care proba

interviului face parte.

În cadrul acestei probe este verificată conformitatea profilului

candidatul cu profilul postului pentru care acesta candidează, deci

tocmai acest “merit profesional” pe care legiuitorul român îl ridică la

rangul de principiu şi pe care legiuitorul european îl integrează

principiului competenţei profesionale.

Al doilea principiu al recrutării funcţionarilor europeni  este

reglementat de articolul 27 şi se concretizează în  selecţia acelor

persoane care să posede cele mai înalte calităţi privind integritatea

necesare dobândirii statutului de funcţionar al unei instituţii

europene.

Acest principiu al recrutării în funcţia publică europeană  nu este

prezent în legislaţia românească ce reglementează recrutarea

funcţionarilor publici români, însă integritatea morală, ca „principiu

conform căruia funcţionarilor publici le este interzis 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” guvernează conduita funcţionarilor publici

români.

Considerăm că normele româneşti în materia recrutării ar trebui să

se inspire din cele europene astfel încât să fie prevăzute printre

condiţiile sau principiile  ce stau la baza concursului în funcţia

publică românească, acest principiu al moralităţii sau integrităţii, atât

de important la nivel european, care este statuat şi în articolul 28 al

Statului funcţionarilor Uniunii Europene printre condiţiile ce trebuie

îndeplinite pentru numirea într-o funcţie publică europeană.

Trebuie să precizăm, însă, că principiul integrităţii morale este

unul din principiile care guvernează conduita  profesională a

funcţionarilor publici, aşa cum este prevăzut de articolul 3, litera f)
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din Legea 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici

români.

Integritatea morală trebuind să fie o calitate a funcţionarului

public, se impune să se constituie într-o condiţie însăşi a recrutării

viitorului funcţionar public.

Dacă, însă, justificăm principiul integrităţii sau moralităţii prin

inexistenţa cazierului judiciar, atunci putem concluziona că acest

principiu a fost integrat şi de legiuitorul român printre  principiile

accesului la funcţia publică, deoarece articolul 54 litera h) prevede că

poate ocupa o funcţie publică persoana care “nu a fost condamnată

pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului

sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care

împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau

a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă

cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a inter -

venit reabilitarea”.

Conţinutul celui de-al treilea principiu îl constituie recrutarea pe

baze geografice suficient de largi, încât să se asigure accesul la

funcţiile europene a cât mai multor resortisanţi din statele membre

ale Uniunii Europene. Astfel, pe lângă criteriile de competenţă şi

interesul serviciului, trebuie avută în vedere existenţa unui echilibru

geografic între cetăţenii statelor membre ale Uniunii.

Respectarea principiului recrutării pe baze geografice suficient de

largi trebuie asigurată  fără a încălca însă dispoziţiile principiului

conţinut în articolul 27 care dispune că „nici un post nu poate fi

rezervat resortisanţilor unui anumit stat membru”.

Cu toate acestea, asigurarea echilibrului geografic este subsidiară

competenţei şi randamentului cerut funcţionarilor europeni în scopul

asigurării optimei funcţionări a serviciului. 

„Interesul serviciului”, justifică numeroase recrutări atacate în

faţa Tribunalului de primă instanţă sau Curţii de justiţie, care au ca şi

condiţie principală, esenţială, chiar exclusivă  pentru obţinerea unui

post cunoaşterea aprofundată a unei anumite limbi europene, în

defavoarea respectării  echilibrului geografic.

Principiul recrutării pe baze geografice cât mai largi este specific

funcţiei publice europene şi aplicabil numai recrutării în funcţia

publică europeană.  
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Încercând totuşi realizarea unei comparaţii cu principiile concur -

sului funcţiei publice româneşti, considerăm principiul competiţiei

deschise ca fiind în slujba aceluiaşi scop, anume că toate concursurile

trebuie să fie deschise tuturor persoanelor care îndeplinesc condiţiile

legale de participare, încurajând în acelaşi timp diversitatea şi

reprezentarea  la nivelul funcţiei publice centrale şi locale a tuturor

regiunilor României.

Diversitatea obţinută prin această modalitate de recrutare

îmbogăţeşte corpul funcţionarilor publici cu cetăţeni din diferite

regiuni ale ţării care cunosc foarte bine realităţiile acelor regiuni,

fiind crescuţi şi educaţi în acele părţi de ţară, de ale căror cunoştinţe

se poate profita la nivel central, atunci când instituţiile şi organele

administraţiei publice centrale colaborează cu cele din teritoriu, de

exemplu.

Cel de-al patrulea principiu îl constituie nediscriminarea. În

forma anterioară a Statutului funcţionarilor Uniunii Europene,  în

vigoare pană la data de 1 mai 2004, la alineatul 2 al articolului 2a7

era prevăzut că funcţionarii sunt aleşi fără deosebire de rasă, credinţă

religioasă sau sex.  

Nediscriminarea rămâne un principiu al recrutări funcţionarilor

publici europeni şi un drept al acestora, iar protecţia funcţionarilor

împotriva discriminării reprezintă o obligaţie corelativă a instituţiilor

Uniunii Europene.

Alineatul 2 amintit a fost de fapt înlocuit cu dispoziţiile exhaus tive

ale articolului 1d alineatul 1 care vizează nu numai instituţia

recrutării, ci toate aspectele legate de funcţia publică europeană, şi

prevede: „În aplicarea prezentului statut se interzice orice discri mi -

nare, precum discriminarea bazată pe sex, rasă, culoare, origine etnică

sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convin geri,

opinii politice sau de orice altă natură, apartenenţa la o minoritate

naţională, avere, naştere, handicap, vârstă sau orientare sexuală
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”.

Pentru a promova egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi

bărbaţi, toate instituţiile europene au demarat programe de acţiune
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destinate a favoriza recrutarea şi promovarea femeilor în categoriile

profesionale în care acestea sunt mai slab reprezentate, în principal,

în poziţiile superioare cu responsabilităţi manageriale .

Încă din anul 1957, Tratatul de la Roma instituia prin articolul

119, principiul plăţii egale la o muncă egală a bărbaţilor şi femeilor, a

cărui respectare  devenea astfel o obligaţie pentru statele membre. 

Importanţa acestui articol constă, în primul rând în definirea plăţii

egale, ce înseamnă nu doar plată egală pentru muncă egală, ci şi

pentru muncă de valoare egală. În sensul acestui articol, tratamentul

echitabil implică  plata salariilor egale pentru prestarea unor servicii

diferite considerate de valoare egală 
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.

Începând cu 1975, o serie de directive au lărgit aria acestui

principiu, astfel încât el să cuprindă şi accesul la locuri de muncă,

formarea profesională şi promovarea în carieră în vederea eliminării

oricărei forme de discriminare la locul de muncă. Tratamentul egal a

fost apoi extins la asistenţa socială, fondurile de pensii statutare si

complementare. 

In anii ‘80, recunoaşterea acestui principiu a dus la promovarea

egalităţii şanselor prin intermediul unor programe multianuale.

Tratatul de la Amsterdam a completat fostul articolul 119 (actualul

articol 141), care are o aplicabilitate destul de restrânsă, referindu-se

numai la plata egală, incluzând promovarea egalităţii între bărbaţi si

femei ca una dintre sarcinile europene prevăzute în articolul 2 al

Tratatului de constituire a Comunităţii Europene . 

În februarie 1997, Parlamentul European a adoptat o rezoluţie

referitoare la  modificarea Statutului funcţionarilor Comunităţilor

Europene, ce conţinea unele amendamente. Parlamentul a cerut în

special respectarea principiului egalităţii şanselor, în momentul

recrutării funcţionarilor şi înfiinţarea unui comitet pentru egalitatea

şanselor care să aibă drept mandat controlarea respectării principiului

egalităţii şanselor. 

Ca urmare a acestor amendamente, Consiliul Uniunii Europene a

modificat Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene pentru a

transforma principiul egalităţii de şanse într-o normă statutară ce
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reglementează funcţia publică europeană şi care nu se limitează a

viza numai recrutarea funcţionarilor europeni.

Noul regulament invită, de asemenea, instituţiile europene să-şi

definească acţiunile pozitive destinate a promova egalitatea de şanse

în domeniile acoperite de Statut. 

În acest sens, în prezent, dispoziţiile Statutului modificat impun,

în sensul asigurării unei totale egalităţi între bărbaţi şi femei în ce

priveşte viaţa profesională
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, ca  „instituţiile  să menţină sau să

adopte măsuri care să faciliteze exercitarea activităţii profesionale de

sexul subreprezentat sau să prevină şi să compenseze dezavantajele

în cadrul carierei profesionale”, „în principal în sensul remedierii

inegalităţilor care afectează şansele femeilor în domeniile prevăzute

de Statut”
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.

Legiuitorul român a ales să folosească o terminologie distinctă

pentru a se referi la principiul nediscriminării integrându-l în acelaşi

timp într-un principiu mai larg, şi anume cel al egalităţii accesului la

funcţiile publice. Astfel, principiul nediscriminării nu este

individualizat şi enumerat printre principiile ce stau la baza recrutării

funcţionarilor publici români, aşa cum a ales să o facă legiuitorul

european.

Nu considerăm însă o lacună neintegrarea principiul

nediscriminării printre principiile recrutării funcţionarilor publici

români, deoarece acesta este statuat în legislaţia românească, în

prevederile privind accesul la funcţia publică.

În conformitate cu dispoziţiile articolului 27 alineatul 2 din

Statutul funcţionarilor publici „Este interzisă orice discriminare între

funcţionarii publici pe criterii politice, de apartenenţă sindicală,

convingeri religioase, etnice, de sex, orientare sexuală, stare

materială, origine socială sau de orice altă asemenea natură”.

Textul reprezintă o particularizare, în materia funcţionarilor

publici, a principiului constituţional al nediscriminării, înscris în

articolul 4 alineatul 2 din Constituţie
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.
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Potrivit Convenţiei O.I.M. nr. 111/1958, ratificată de România în

1973, termenul de discriminare evocă următoarele aspecte

113

:

– orice diferenţiere, excludere sau preferinţă întemeiată pe rasă,

culoare, sex, religie, convingeri politice, ascendenţă naţională sau

ori gine socială care au impact asupra ocupării sau exercitării unei

anumite profesii;

– orice altă diferenţiere, excludere sau preferinţă care are ase me -

nea efecte.

Diferenţierile, excluderile, sau preferinţele întemeiate pe califi -

cati vele cerute pentru o anumită profesie nu constituie discriminări.

În dreptul naţional sediul materiei îl reprezintă O.U.G. 137/2000

privind prevenirea şi sancţionare tuturor formelor de discriminare
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. 

Astfel, în articolul 1 alineatul 1 al Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000

se stipulează că în “România, ca stat de drept, democratic şi social,

demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dez vol -

tare a personalităţii umane reprezintă valori supreme şi sunt

garantate”, iar în alineantul 2 litera c, se statuează că “principiul ega -

lităţii între cetăţeni, excluderea privilegiilor şi discriminării sunt

garantate… în exercitarea drepturilor politice, şi anume drepturile

electorale, dreptul de a participa la viaţa publică şi de a avea acces la

funcţii publice”.

Acest principiu există pentru a permite competiţia fără discri mi nări

şi accesul la funcţiile publice oricărui cetăţean care îndeplineşte

condiţiile legale. Considerăm că această prevedere trebuie inter pre tată

ca un corolar al tuturor reglementărilor referitoare la discriminare. 

Cel de-al cincilea principiu îl reprezintă  transparenţa. 

Acest principiu este enumerat de legiuitorul român ca al doilea

dintre principiile ce stau la baza concursurilor pentru funcţia publică

românească în cadrul articolului 51 alineatul 3. El este prevăzut şi de

alte legi în vigoare, anume Legea nr. 544/2001 privind liberul acces
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la informaţiile de interes public

115

, precum şi Legea nr. 677/2001

pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu

caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
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.

În conformitate cu acest principiu candidaţii au anumite drepturi

de acces la documentele elaborate de comisiile de concurs,

transparenţa putând fi definită în acest context ca inexistenţa unor

procese sau elemente ascunse, responsabilitatea pentru aplicarea

acestui principiu revenind tuturor membrilor comisiei de concurs.

Principiul transparenţei administraţiei europene sau al proce -

durilor instituţiilor europene, deşi nu este enumerat printre principiile

accesului la funcţia publică europeană, este prevăzut distinct în art.

15 din Tratatul de la Lisabona şi vizează dreptul cetăţenilor Uniunii

şi al persoanelor juridice cu sediul într-un Stat membru sau

înregistrate într-un Stat membru de a avea acces la documentele

instituţiilor Uniunii, în condiţiile legii.

Particularizând la instituţia accesului la funcţia publică europeană şi

la procedura concursurilor, transparenţa se traduce prin dreptul

cetăţenilor europeni candidaţi, aflaţi în etapa de preselecţie de a obţine

la cerere, într-un termen de o lună de la data primirii rezul ta telor o copie

a foii lor de răspuns, precum şi o copie a grilei cu răspun surile exacte.

Pentru proba scrisă candidaţii pot obţine la cerere, într-un termen

de o lună de la data primirii rezultatelor, o copie a probei scrise

întocmită de ei, precum şi copia fişei de evaluare întocmită de juriu ce

conţine  observaţiile formulate de juriu în privinţa respectivei lucrări.

3. Recrutarea funcţionarilor publici români şi a funcţionarilor

publici europeni – analiză comparativă

3.1. Condiţiile recrutării funcţionarilor publici români şi a
funcţionarilor publici europeni– analiză comparativă

Sediul materiei
Sediul materiei în ce priveşte condiţiile privind recrutarea funcţio -

narilor publici români  îl reprezintă articolul 54 din Legea nr. 188/1999

privind Statutul funcţionarilor publici, republicată.
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Sediul materiei ce reglementează condiţiile recrutării funcţio na -

rilor europeni îl reprezintă articolul 28 al Capitolului I intitulat

„Recrutarea”, din cadrul Titlului III „Cariera funcţionarului” din

Statutul funcţionarilor Uniunii Europene.

În doctrina românească de specialitate
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, au fost analizate con -

diţiile prevăzute în articolul 28 literele a-f din Statutul funcţio narilor

Uniunii Europene şi anume:

– condiţia naţionalităţii;

– condiţia privind exerciţiul drepturilor civile;

– condiţia de a  fi satisfăcut obligaţiile prevăzute de legile de

recrutare în materie militară;

– condiţia privind garanţiile de moralitate;

– condiţia privind reuşita, sub rezerva dispoziţiilor articolului 29

alineatul 2, la un concurs pe baza titlurilor, pe bază de probe sau a

unui concurs pe bază de titluri şi probe, în condiţiile prevăzute de

anexa III a Statutului funcţionarilor Uniunii Europene;

– condiţia privind aptitudinile fizice cerute pentru exerciţiul

funcţiilor sale;

– condiţia ca persoana să facă dovada cunoaşterii, în mod apro -

fundat, a uneia dintre limbile Uniunii şi a unei cunoaşteri satis fă -

cătoare a unei alte limbi a Uniunii, în măsura necesară exercitării

funcţiei pe care este chemată să o îndeplinească, sunt considerate de

literatura de specialitate românească, condiţii fixe, ele fiind acelaşi

pentru toţi candidaţii, în timp ce condiţiile privind: diplomele, nivelul

de experienţă, meritul profesional, vechimea într-un anumit grad sunt

considerate condiţii variabile.

Achiesăm la această împărţire a condiţiilor accesului la o funcţie

publică europeană în fixe şi variabile numai cu luarea în seamă a

următoarelor considerente:

– apreciem că autoarele au considerat condiţiile enumerate în articolul

28 literele a-f din Statutul funcţionarilor europeni ca fiind fixe, deoarece

aceste condiţii sunt obligatorii pentru a candida pe oricare post  vacant din

cadrul instituţiilor europene, în vederea numirii ca funcţionar european.

Pentru anumite categorii de posturi însă, îndeplinirea acestor

condiţii, trebuie însoţită de îndeplinirea altor condiţii considerate de
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autoare ca fiind “variabile”, deoarece acestea variază de la un post la

altul, de la o instituţie la alta însă, pentru obţinerea acelui post, ele

sunt considerate, de fapt, condiţii “fixe”.

“În cea mai mare parte a cazurilor, este cerut candidaţilor să

deţină o experienţă profesională în specializarea postului pentru care

candidează”

118

.

– situaţia expusă mai sus se fundamentează pe faptul că aplicarea

dispoziţiilor Statutului  este completată de “reguli de aplicare”. 

Astfel, dispoziţiile referitoare la personal nu trebuie să se fondeze

în mod obligatoriu pe dispoziţiile Statutului, instituţiile europene

putând să adopte reguli administrative aplicabile personalului

instituţiei respective. 

Numai Comisia europeană a adoptat astfel de “dispoziţii generale

de execuţie” în ultimii 40 de ani.

Această practică a fost creată deoarece Statutul este considerat o

lege-cadru, ale cărui norme generale sunt puse în aplicare şi explicate

prin “dispoziţiile generale de execuţie”.

Mai mult, “dispoziţiile generale de execuţie” pot varia de la o

instituţie la alta, ele fiind adoptate de fiecare instituţie în parte şi se

aplică numai în problemele de personal ce vizează acea instituţie.

Toate Direcţiile de personal sunt obligate însă, să consulte

Comitetul Personalului şi să ia avizul Comitetului pentru Statut, în

cadrul cărora sunt reprezentate, de altfel, toate instituţiile europene,

garantându-se astfel o coordonare a politicii de personal.

Referindu-ne la condiţiile recrutării funcţionarilor europeni, ţinem

să precizăm că acestea au fost aceleaşi şi nu au suferit nici o modi fi care

pe parcursul celor 90 de modificări aduse Statutului funcţionarilor

Comunităţilor Europene din anul 1962 când prima versiune a

Statutului funcţionarilor Comunităţii Economice Europene şi

Comunităţii Europene a Energiei Atomice a intrat în vigoare

119

, statut

ce a precedat fuziunea celor trei Comunităţi realizată prin Tratatul de

fuziune din 8 aprilie 1965, al cărui articol 24 a impus stabilirea unui

regulament al personalului unic şi comun tuturor instituţiilor europene.
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1. Condiţia naţionalităţii şi a domiciliului

Condiţia “naţionalităţii”
Această condiţie este reglementată de articolul 54 litera a) din

Legea nr. 188/1999 şi de articolul 28 litera a) din Statutul

funcţionarilor Uniunii Europene ca o primă condiţie în vederea

accesului la funcţia publică română şi europeană cu unele diferenţieri.

Plasarea condiţiei cetăţeniei pe primul loc nu este o alegere

întâmplătoare a legiuitorilor român şi european, deoarece de

îndeplinirea acestei condiţii, sunt legate, de fapt toate celelalte

condiţii enumerate ulterior în cuprinsul articolelor 54 şi 28.

În ce priveşte accesul la funcţia publică românească, ne referim la

cetăţenia română, întrucât calitatea de funcţionar public este

dependentă de cea de cetăţean al statului respectiv.

Menţionăm că textul articolului 54 a fost modificat faţă de forma

anterioară care, în consonanţă cu articolul 16 alineatul 3 din

Constituţia din 1991, impunea condiţia cetăţeniei române exclusive

şi a domiciliului în România.

Modificarea condiţiei cetăţeniei exclusive cu condiţia cetăţeniei

române, permiţându-se astfel, cel puţin dubla cetăţenie, “soluţio -

nează”, pe de o parte, criticile aduse în doctrina de specialitate,

deoarece nu permitea cetăţenilor din diasporă care îşi menţinuseră

cetăţenia română, dar dobândiseră şi cetăţenia unui alt stat, accesul la

funcţia publică românească şi, pe de altă parte, atât dispoziţiile legii

organice, cât şi cele ale legii fundamentale au fost aliniate la normele

Uniunii Europene în materie.

Ne referim la normele Uniunii Europene în materia cetăţeniei

europene, a exercitării drepturilor politice dincolo de graniţele

statului al cărui cetăţean este o anumită persoană

120

.

Mai mult, condiţia cetăţeniei vizează şi cetăţenii naturalizaţi. 

Având în vedere succesiunea cronologică a intrării în vigoare a

Legii 188/1999 modificată şi republicată şi cea a Constituţiei

112
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României revizuită, putem spune că legiuitorul organic “a luat-o

înaintea celui constituant, formulă care riguros juridic nu era corectă

până la aprobarea prin referendum a proiectului de revizuire  a

Constituţiei”

121

.

Articolul 18 litera a), teza I  din Statutul funcţionarilor Uniunii

Europene instituie condiţia cetăţeniei europene, anume ca persoana

să fie resortisant al unui stat membru al Uniunii, urmat de derogarea

prevăzută în teza a II-a ce instituie competenţa autorităţii învestite cu

puterea de numire a fiecărei instituţii europene de a decide contrar,

pentru motive speciale, temeinic justificate. 

Condiţia domiciliului
Această condiţie se constituie în teza a II-a a articolului 54 litera

a) din Legea nr. 188/1999 şi se practică în mai toate sistemele consti -

tu ţionale, ea reprezentând “alături de cetăţenie, o garanţie a ataşa -

men tului persoanei faţă de ţara la guvernarea căreia participă, în

calitate de demnitar sau funcţionar public”

122

.

În analiza noţiunii de “domiciliu” folosită atât de legiuitorul

organic, cât şi de cel constituant, nu considerăm că prezintă relevanţă

distincţia din dreptul civil  între domiciliu şi reşedinţă, considerând

aplicabilă definiţia dată de articolul 13 din Decretul nr. 31/1954,

anume persoana care trebuie să îndeplinească condiţia domiciliului în

România fiind aceea persoană care “locuieşte efectiv, stabil şi

neîntrerupt” în România.

Este astfel suficient ca persoana să fie cetăţean român, fie prin

naştere fie prin naturalizare şi să aibă domiciliul în România în

momentul concursului, neimpunându-se  nici o perioadă obligatorie de

rezidenţă, pentru a îndeplini prima condiţie a accesului la funcţia

publică, aşa cum reiese ea din dispoziţiile articolului 54 litera a din lege.

Aceeaşi interpretare a noţiunii de domiciliu este adusă şi de

legiuitorul european. Astfel în dispoziţiile Statutului funcţionarilor

Uniunii Europene noţiunile de reşedinţă şi de domiciliu sunt folosite
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pentru a exprima aceeaşi obligaţie a funcţionarului european de a

locui în localitatea unde este repartizat sau la o distanţă care să nu îl

împiedice în exercitarea funcţiei publice europene.

În dreptul european însă, condiţia domiciliului nu reprezintă o

condiţie a accesului la funcţia publică, din raţiuni evidente.

Resortisanţii statelor membre ale Uniunii Europene pot avea

domiciliul atât în statul ai căror naţionali sunt, cât şi în oricare dintre

statele membre, ei neavând în majoritatea cazurilor domiciliul în

ţările pe teritoriul cărora îşi au sediul instituţiile Uniunii Europene.

Condiţia domiciliului reprezintă numai o condiţie a exercitării

funcţiei publice europene şi este prevăzută în Titlul al II-lea

“Drepturile şi obligaţiile funcţionarului”, în articolul 20 din Statutul

funcţionarilor Uniunii Europene

123

.

Considerăm că atât în intenţia legiuitorului român, cât şi în cea a

legiuitorului european, impunerea condiţiei domiciliului este justi -

ficată de necesitatea ca funcţionarul să poată fi în orice moment la

dispoziţia instituţiei, funcţionarii europeni fiind obligaţi prin

dispoziţiile articolului 55 alineatul 3, ca “între altele, datorită

nevoilor serviciului sau a exigenţelor normelor de securitate a

muncii… în afara duratei normale de lucru să fie la dispoziţia

instituţiei la locul lor de muncă sau la domiciliul lor”.

Obligaţia domiciliului privită din această perspectivă reprezintă,

de altfel, un principiu care guvernează regimul juridic al realizării

prerogativelor  funcţiei publice europene.

Interpretarea acestui principiu a fost realizată de către Curtea de

Justiţie a Uniunii Europene

124

, care a statuat că instituţia europeană

trebuie să cunoască şi să dispună de toate informaţiile necesare

localizării şi intrării în contact cu funcţionarii săi la domiciliul

acestora, iar refuzul unui funcţionar de a comunica administraţiei

adresa sa personală constituie o neîndeplinire a obligaţiilor ce rezultă

din prevederile articolului 55 alin. 1 din Statut şi antrenează o

sancţiune disciplinară. 
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2. Condiţia deţinerii capacităţii civile de exerciţiu şi condiţia de
vârstă

Condiţia privind “exerciţiul drepturilor civile” reprezintă teza a

doua a articolului 28 alineatul 1 al Statutului funcţionarilor Uniunii

Europene, considerată a avea aceeaşi importanţă  ca naţionalitatea în

accesul la funcţia publică europeană.

Legiuitorul român o plasează ca a patra condiţie privind accesul la

funcţia publică română, după condiţia limitei inferioare de vârstă

125

care reprezintă cea de-a treia condiţie.

Am ales să studiem împreuna condiţia capacităţii depline de

exerciţiu şi pe cea a vârstei de minimum 18 ani împliniţi, deoarece

considerăm că pot fi concentrate într-o singură condiţie din următoarele

considerente:

– în cazul funcţionarului public român, momentul în care o persoană

dobândeşte aptitudinea de a fi recrutată într-o funcţiei publică este

identic cu acela în care aceasta dobândeşte deplina capacitate de

exerciţiu, potrivit legii civile, adică la împlinirea vârstei de 18 ani

126

, iar 
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– categoriile de persoane lipsite de capacitate deplină de exerciţiu

sunt persoanele care nu au împlinit vârsta de 14 ani (persoanele între

14 şi 18 ani au capacitate de exerciţiu restrânsă) şi alienaţii sau debilii

mintal puşi sub interdicţie pe cale judecătorească.

Astfel, considerăm instituirea condiţiei “deţinerii capacităţii

depline de exerciţiu” pentru a permite accesul la funcţiile publice

naţionale suficientă, ea presupunând atât împlinirea vârstei de 18 ani,

cât şi inexistenţa lipsei de discernământ a candidatului.

Mai mult, dacă raportăm condiţia limitei inferioare de vârstă la

condiţia studiilor impusă prin clasificarea funcţiilor publice după nivelul

studiilor în clasele I, II şi III, constatăm că pentru ocuparea unui post din

clasa a III-a sunt necesare studii medii liceale, absolvite cu diplomă, iar

vârsta  la care se încheie studiile liceale este de 18 ani. Mai departe,

accesul la funcţiile din clasele a II-a şi I impune condiţia studiilor

superioare de scurtă durată şi, respectiv a studiilor superioare de lungă

durată, care atrage, de asemenea, candidaţi ce au împlinit vârsta de 18 ani.

Această raţiune a corelării condiţiilor de vârstă  cu condiţiile de

studiu este adoptată de legiuitorul european, acesta nemenţionând

condiţia celor 18 ani împliniţi printre condiţiile accesului la funcţia

publică europeană, nestabilind, de altfel nici o limită inferioară de

vârstă, limitând-se la instituirea condiţiei exerciţiului drepturilor civile.

Menţionăm că în ce priveşte vechea structura a carierei funcţio narilor

europeni în vigoare până la data de 1 mai 2004, nivelul studiilor necesare

în vederea ocupării posturilor de categoriile C şi D, erau pentru categoria

C– studiile de nivel secundar şi o experienţă profesională de minimum 2

ani în domeniul funcţiei pe care candida, iar pentru categoria D– studiile

de nivel primar, eventual completate de cunoştinţe tehnice.

În ce priveşte noua structura a carierei, în care categoriile C şi D au

fost transformate în categoria “Asistenţi”, nivelul studiilor cerute sunt

cele liceale şi numai în măsura în care interesul serviciului o justifică este

admisă o formaţie sau o experienţă profesională de nivel echivalent.

3. Condiţia  de limbă

Raportat la accesul la funcţia publică românească se impune

cunoaşterea limbii române scris şi vorbit. Nu se specifică nici un mod

de verificare a respectivei competenţe, dar acesta este implicit, dat
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fiind faptul că concursul se va desfăşura în limba română şi cuprinde

atât o probă scrisă, cât şi un interviu.

Condiţia de a cunoaşte limba română scris şi vorbit se explică în

raport cu prevederile articolului 13 din Constituţia României,

revizuită, care consacră limba română ca limbă oficială în România.

Această condiţie era prevăzută şi de legea interbelică în materia

funcţiei publice. Reglementarea respectivă şi Regulamentul de

punere a ei în aplicare prevedeau faptul că funcţionarii publici urmau

să fie testaţi dacă cunosc sau nu limba română. Dacă nu o cunoşteau

aveau la dispoziţie  o perioadă de timp în care să o înveţe, după care

erau din nou testaţi. Dacă nici după trecerea acestei perioade de timp

nu dădeau dovadă că stăpânesc limba oficială a statului, erau eliberaţi

din funcţie

127

.

Considerăm  mult mai indicată prevederea Statutului din 1924

decât cea a Legii nr. 188/1999 privind obligaţia de a cunoaşte limba

română scris şi vorbit care nu prevede această derogare a învăţării

sau perfecţionării limbii române ulterior accesului la funcţia publică.

Spunem acest lucru, având în vedere, de fapt, permiterea accesului la

funcţia publică română a resortisanţilor statelor membre ale Uniunii

Europene din momentul în care România a devenit membră a Uniunii

şi care nu cunosc limba română scris şi vorbit.

Faptul că textul de lege nu face nici o precizare în ceea ce priveşte

nivelul cunoaşterii limbii române (ex. cunoaştere aprofundată,

cunoaştere satisfăcătoare, aşa cum o face Statutul funcţionarilor

Uniunii Europene în ce priveşte îndeplinirea condiţiei de limbă

pentru accesul la funcţia publică europeană), permite o anumită

marjă de manevră pentru a încuraja accesul resortisanţilor europeni la

funcţia publică română.

Condiţia cunoaşterii limbii române trebuie corelată cu dispoziţiile

articolului 108 din Statut care prevăd că “în unităţile administrativ-

teritoriale în care persoanele aparţinând unei minorităţi naţionale

deţin o pondere de peste 20%, unii funcţionari publici din serviciile

care au contacte direct cu cetăţenii vor cunoaşte şi limba minorităţii

naţionale respective”.
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În ce priveşte accesul la funcţia publică europeană, condiţia limbii se

traduce prin necesitatea ca persoana candidată să facă dovada

“cunoaşterii în mod aprofundat, a uneia din limbile Uniunii şi a unei

cunoaşteri satisfăcătoare a unei alte limbi a Uniunii, în măsura necesară

exercitării funcţiei pe care este chemată să o îndepli nească”

128

.

La fel ca în cazul candidaţilor români nu este prevăzut un test de

limbă  pentru accesul la funcţia publică europeană pentru a se

verifica nivelul cunoştinţelor lingvistice  ale candidaţilor, însă

totalitatea examenelor scrise şi orale prevăzute la intrarea în funcţia

publică au şi această menire.

Trebuie precizat în acest context că dispoziţia Statutului este

oarecum căzută în desuetudine, deoarece în prezent, la capitolul

cunoştinţe lingvistice, instituţiile europene pretind candidaţilor

cunoaşterea aprofundată a limbii materne şi a unei alte limbi

europene, considerate limbi principale şi cunoaşterea satisfăcătoare a

unei alte limbi europene, considerată limbă secundară. 

Astfel, în afara limbii materne este cerută cunoaşterea altor două

limbi ale statelor membre ale Uniunii Europene.

Cunoaşterea aprofundată a trei limbi europene este o condiţie nu

numai pentru accesul la funcţia publică europeană, dar şi în evoluţia

carierei funcţionarului european pentru promovarea în grade

superioare în cadrul aceleiaşi clase sau într-o clasă superioară,

promovare care este fondată exclusiv pe nivelul meritului profesional

demonstrat de la un  an la altul.

Astfel bugetul destinat pregătirii lingvistice a crescut de la un an

la altul.

4. Condiţia unei stări de sănătate corespunzătoare

În reglementarea articolului 54 litera e) candidatul trebuie să

certifice pe bază de examen medical de specialitate că deţine o stare

de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează.

În legislaţia europeană, această condiţie este reglementată de

articolul 28 litera e) printr-o altă formulare  mai largă, şi anume
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“condiţia  aptitudinilor fizice necesare pentru exerciţiul funcţiilor”,

care înglobează şi starea de sănătate corespunzătoare.

În cazul funcţionarilor europeni, condiţia unei stări de sănătate

corespunzătoare nu este o condiţie prealabilă înscrierii la concursul

pentru accesul la funcţia publică  cum este în cazul funcţiei publice

române.

Verificarea îndeplinirii condiţiei aptitudinilor fizice corespun -

zătoare funcţiei în care este numit este realizată anterior numirii

candidatului în funcţia publică, după parcurgerea tuturor etapelor de

selecţie, în conformitate cu dispoziţiile articolului 33 alineatul 1. 

Examenul medical este realizat de către un medic consilier din

cadrul instituţiei. 

Atunci când rezultatul examinării este negativ, candidatul are

posibilitatea ca, în termen de 20 de zile, să solicite reverificarea de

către o comisie constituită din trei medici consilieri din cadrul

instituţiei, ce vor audia pe cel care a realizat prima verificare

129

.   

Considerăm nepotrivită reglementarea europeană cu privire la

momentul realizării examenului medical înainte de numirea în

funcţia publică şi nu înaintea concursului, deoarece candidatul nu ar

mai trebui să treacă prin tot stresul etapelor de preselecţie şi selecţie,

fără a-i fi confirmat ab initio, faptul că starea sa de sănătate

este corespunzătoare exercitării atribuţiilor funcţiei pentru care

candidează.

Această procedură se explică însă prin faptul că toate cheltuielile

efectuării unui examen medical sunt suportate integral de instituţia

pentru care candidează respectiva persoană, iar cu titlu de exemplu,

în anul 2003, cu prilejul unui concurs general organizat de către

Comisia Europeană pentru categoria A,  din 30 000 de candidaţi

admişi să concureze, numai 825 au fost convocaţi pentru proba orală,

iar dintre aceştia numai 470 au fost înscrişi pe lista de rezervă şi un

număr mai mic a fost numit în posturile vacante scoase la concurs.

Astfel, numai 1,56% din candidaţii admişi pentru a participa la

concurs au reuşit.
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În conformitate cu dispoziţiile articolului 33 alineatul 2, confirmarea

rezultatului primei verificări atrage după sine obligativitatea pentru candidat de a

suporta jumătate din cheltuielile aferente (onorariile medicilor şi cheltuielile

accesorii) examinării sale.



Dacă includem şi numărul candidaţilor care nu au fost admişi la

concurs, dar care şi-au trimis candidaturile, concluzionăm că mai

puţin de un candidat dintr-o sută, a intrat în funcţia publică europeană

cu prilejul acelui concurs.

5. Condiţia de studii

Condiţia studiilor reprezintă una din cele mai importante condiţii,

prin implicaţiile pe care le are asupra profesionalismului  cu care se

exercită o anumită funcţie publică

130

.

Prevederea articolului 54 litera f) în conformitate cu care

candidatul trebuie să îndeplinească condiţiile de studii prevăzute de

lege pentru funcţia publică, se interpretează prin prisma prevederilor

privind clasificarea funcţiilor publice, anume: o numire într-o funcţie

din clasa I solicită studii superioare de lungă durată, o funcţie din

clasa a II-a solicită studii superioare de scurtă durată, iar  funcţiile din

clasa a III-a solicită studii medii.

Sub aspectul felului acestei condiţii, profesorul Antonie Iorgovan,

a considerat-o ca fiind una cu caracter general şi care nu ţine seama

de doctrina actuală cu privire la formaţia celor care vin spre funcţii

publice, care cere, ca principiu, studii administrative de

specialitate

131

.

În ce priveşte enumerarea condiţiilor ce permit accesul la funcţia

publică europeană, această condiţie a studiilor nu se regăseşte,

putând-o însă desprinde din dispoziţiile articolului 28 litera d care

prevede condiţia privind “reuşirea, sub rezerva dispoziţiilor

articolului 29 alineatul 2, a unui concurs pe baza titlurilor, pe bază de

probe sau a unui concurs pe bază de titluri şi probe”.

Adoptăm această interpretare deoarece reuşita la concursul de

acces la funcţia publică europeană presupune îndeplinirea condiţiilor

studiilor cerute pentru postul pe care se candidează şi la care am făcut

referire în partea privind condiţiile de acces la ocuparea funcţiilor

publice europene din categoriile AD şi AST.
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Verginia Vedinaş, op. cit. p.167.
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Antonie Iorgovan, Tratat de Drept administrativ, vol. I, Ediţia a III-a, Ed. All

Beck, Bucureşti, 2001, p. 582.



Astfel, pentru numirea într-o funcţie din categoria AST sunt

necesare

132

:

– studii superioare, atestate printr-o diplomă universitară, sau

– studii medii atestate printr-o diplomă care oferă accesul la

învăţământul universitar şi o experienţă profesională în domeniu de

cel puţin 3 ani, sau

– dacă interesul de serviciu o justifică, o formaţie profesională sau

o experienţă profesională de acelaşi nivel.

Pentru numirea în  gradele 5 şi 6 ale categoriei de funcţii  AD

133

sunt necesare:

– studii corespunzând unui ciclu complet de studii universitare de

3 ani cel puţin, atestate printr-o diplomă, sau

– dacă interesul de serviciu o justifică, o formaţie profesională de

nivel echivalent. 

Pentru numirea în gradele de la 7 la 16

134

ale categoriei de funcţii

AD sunt necesare:

– studii corespunzând unui ciclu complet de studii universitare de

4 ani cel puţin, atestate printr-o diplomă, sau

– un nivel de studii corespunzând unui ciclu complet de studii

universitare atestat de o diplomă şi de o experienţă profesională

corespunzătoare de cel puţin un an, în cazul în care durata studiilor

este de cel puţin 3 ani, sau

– dacă interesul de serviciu o justifică, o pregătire profesională de

nivel echivalent.

6. Condiţia vechimii în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei pentru care candidează

Această condiţie este enumerată exclusiv de Legea română,

nefiind găsită în Statutul funcţionarilor Uniunii Europene.
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În conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. 3, litera a din Statutul

funcţionarilor Uniunii Europene.

133

În conformitate cu dispoziţiile articolului 5 alineat 3, litera b din Statutul

funcţionarilor Uniunii Europene.

134 

În conformitate cu dispoziţiile articolului 5 alineat 3, litera c din Statutul

funcţionarilor Uniunii Europene



Aceste condiţii specifice sunt reglementate de articolul 57 alin. 5

şi 6 din Legea nr. 188/1999.

Potrivit textului de lege, candidaţii trebuie să îndeplinească

condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare

exercitării funcţiei publice prevăzute în fişa postului pentru care

candidează, după cum urmează:

– minimum 5 ani, pentru funcţiile publice de conducere, cu

excepţia celei de şef de birou, şef de serviciu, secretar al comunei,

precum şi al funcţiilor publice specifice asimilate acestora pentru

care se cere o vechime de minimum 2 ani;

– minimum 9 ani, pentru funcţiile publice de execuţie de grad

profesional “superior”;

– minimum 5 ani , pentru funcţiile publice de execuţie de grad

profesional  “principal”;

– minimum 1 an, 8 luni, respectiv 6 luni în funcţie de nivelul

studiilor absolvite, cerute pentru funcţiile publice de execuţie de grad

profesional “asistent”.

7. Condiţia lipsei antecedentelor penale

În conformitate cu dispoziţiile articolului 54 litera h) din Legea nr.

188/1999, candidatul la funcţia publică română nu trebuie să fi fost

condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,

contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu

serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte

de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face

incompatibil cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în

care a intervenit reabilitarea. 

Considerăm enumerarea făcută de legiuitor ca fiind enunţiativă şi

nu limitativă, teza finală a articolului trimiţând spre orice altă infrac -

ţiune săvârşită cu intenţie care ar atrage incompatibilitatea cu

exercitarea unei funcţii publice.

Lipsa antecedentelor penale presupune îndeplinirea atât a unei

condiţii subiective, anume deţinerea unor garanţii de moralitate, a

unei reputaţii ireproşabile necesare exercitării funcţiei publice, cât şi

a unei condiţii obiective, anume lipsa antecedentelor penale care
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poate fi probată prin eliberarea unui certificat de cazier judiciar de

către organele competente.

Ne alăturăm opiniei exprimate de prof. univ. dr. Verginia Vedinaş,

considerând adecvată formularea adoptată de legiuitor

135

, în sensul

că nu se impune lipsa oricărui antecedent penal, ci doar a acelor

antecedente care ar face incompatibilă persoana cu funcţia pentru

care candidează

136

. 

Menţionăm, în acest context, existenţa unor categorii de

funcţionari precum, poliţiştii, pentru care se impune inexistenţa

oricărei condamnări penale, indiferent de natura ei, şi, corelativ,

intervenţia unei asemenea condamnări atrage încetarea raportului de

serviciu al  funcţionarului public respectiv

137

.

În ce priveşte condiţia lipsei antecedentelor penale ale funcţio -

narilor publici europeni, această condiţie este reglementată de

articolul 28 litera c din Statutul respectiv sub denumirea de condiţia

îndeplinirii “garanţiilor de moralitate” cerute pentru exerciţiul

funcţiilor publice europene, dar a căror probă se realizează tot printr-

un certificat de cazier eliberat de autorităţile competente ale statului

al cărui resortisant este candidatul.

Mai mult, integritatea candidatului poate fi demonstrată prin

anumite referinţe sau recomandări care se ataşează pieselor

justificative ce compun dosarul candidatului.

8. Condiţia de a nu fi destituit dintr-o funcţie publică în ultimii
şapte ani

Această condiţie nu exista în forma anterioară a legii, reprezen -

tând o noutate.

Pentru a judeca temeinicia îndeplinirii acestei condiţii trebuie mai

întâi să prezentăm reglementarea acesteia de către articolul 101 alin. 1
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Verginia Vedinaş, op. cit. p. 170.
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De exemplu, o infracţiune săvârşită din culpă, privitoare la circulaţia rutieră

nu ar fi incompatibilă cu funcţia publică.
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În conformitate cu dispoziţiile articolului 10, alin. 1, lit. b) din Legea

nr.360/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I., nr. 440 din 4

iunie 2002.



din Statut care prevede că destituirea poate interveni într-una din cele

două situaţii:

a) ca sancţiune disciplinară, aplicată pentru săvârşirea repetată a

unor abateri disciplinare sau a unei abateri disciplinare care a avut

consecinţe grave şi 

b) dacă s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar funcţio -

narul public nu acţionează pentru încetarea acestuia într-un termen de

10 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incom pa-

tibilitate.

Dacă situaţia de fapt prevăzută la litera a sancţionată prin des -

tituire ni se pare un motiv temeinic pentru a justifica imposibilitatea

accesului la o funcţie publică, datorită caracterului repetitiv al aba -

terii disciplinare sau a consecinţelor grave produse, situaţia regle -

mentată la litera b care intervine ca urmare a unui caz legal de

incompatibilitate pare a nu justifica acelaşi deznodământ.

O reglementare similară nu există la nivelul legislaţiei europene,

neputându-se realiza, prin urmare nici o analiză comparativă.

9. Condiţia efectuării stagiului militar

Această condiţie nu a fost integrată printre condiţiile ce regle men -

tează accesul la funcţia publică română, deşi a fost prevăzută în

forma de proiect a legii, ea fiind însă o condiţie a accesului la funcţia

publică a Uniunii Europene, prevăzută de articolul 28 litera b din

Statut.

Reglementarea situaţiei militare, prin prestarea serviciului militar

constituie conţinutul obligaţiei şi dreptului, în acelaşi timp, al

cetăţeanului de a-şi apăra ţara.

“Apărarea ţării este un drept, ca expresie juridică a dragostei de

patrie. Nimeni nu poate fi exclus de la exerciţiul acestui drept, aşa

cum nu poate fi oprit să-şi apere propria fiinţă. Ori, în fiinţa fiecăruia

este şi fiinţa naţională”

138

.
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Mihai Constantinescu, Antonie Iorgovan, în Mihai Constantinescu, Antonie

Iorgovan, I. Deleanu, I. Muraru, F. Vasilescu, I. Vida– Constituţia comentată şi

adnotată, R. A. Monitorul Oficial, Bucureşti 1992, p.125.



10. Condiţia de a nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică,
astfel cum este definită prin lege

Legiuitorul român face trimitere la dispoziţiile O.U.G nr. 24 din  5

martie 2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea

Securităţii. De precizat că în perioada dictaturii comuniste s-a

exercitat, în special prin organele securităţii statului, ca poliţie

politică, o permanentă teroare împotriva cetăţenilor, a drepturilor şi

libertăţilor fundamentale.

Expresia poliţie politică evocă toate acele structuri ale securităţii

create pentru instaurarea şi menţinerea puterii totalitar-comuniste,

precum şi pentru suprimarea sau îngrădirea drepturilor şi libertăţilor

fundamentale.

Această prevedere este probată fie prin intermediul unei declaraţii

pe proprie răspundere a candidatului, fie printr-o adeverinţă eliberată

de Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.

Îndeplinirea unei astfel de condiţii nu este cerută pentru accesul la

funcţia publică europeană. 

3.2. Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului–
analiză comparativă

Egalitatea de şanse, ca principiu de acces la funcţia publică nu

semnifică dreptul de acces al tuturor la funcţia publică: trebuie să se

aleagă dintre candidaţi. Această alegere are o dublă funcţie:

departajarea candidaţilor şi recrutarea elementelor bune

139

.

Dacă respectul principiului egalităţii de şanse impune unele

constrângeri din partea administraţiei,  voinţa recrutării candidaţilor

capabili, tinde să lărgească puterea de apreciere a acesteia.

Îndeplinirea celor două criterii realizează atât interesul adminis -

traţiei, cât şi al candidatului, în sensul de a nu permite intervenţia în

apreciere, a elementelor  străine nevoilor veritabile ale serviciului

public. 
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Jacques Ziller, Egalite et merite: L’acces a la fonction publique dans les

Etats de la Communaute europeenne, European Institute of Public Administration,

1998, p.162.



Solicitarea unui număr cât mai mare de candidaturi pentru a

selecta, în final pe cei mai buni, este în interesul administraţiei

publice româneşti şi europene. Multitudinea candidaturilor este o

condiţie prealabilă posibilităţii de a opera o selecţie benefică.

Planul de ocupare a funcţiilor publice

Articolul 11 al Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 prevede că

intrarea în corpul funcţionarilor publici se face prin concurs de

recrutare, organizat potrivit prevederilor acestei hotărâri sau potrivit

regulilor stabilite pentru persoanele care ocupă, în condiţiile legii, o

funcţie publică specifică de manager public, şi prin transformarea

posturilor ocupate în regim contractual în funcţii publice.

Funcţiile publice care urmează a fi ocupate prin recrutare sunt

stabilite în Planul de ocupare al acestora.

În conformitate cu articolul 9 din Instrucţiunile pentru elaborarea

Planului de ocupare a funcţiilor publice, aprobate prin Ordinul

preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.

7660/2006

140

, acest plan este elaborat de Agenţia  Naţională a

Funcţionarilor Publici şi Ministerul Finanţelor Publice, pe baza

propunerilor formulate de către autorităţile şi instituţiile publice, şi se

supune spre aprobare Guvernului. 

Planul de ocupare a funcţiilor publice stabileşte:

a) numărul maxim al funcţiilor publice rezervate promovării

funcţionarilor publici;

b) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi rezervate în

scopul promovării rapide;

c) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi ocupate prin

recrutare;

d) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi înfiinţate;

e) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi supuse

reorganizării;

f) numărul maxim de funcţii publice pe fiecare clasă, categorie şi

pe grade profesionale;
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g) numărul maxim al funcţiilor publice de conducere şi al

funcţiilor publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari

publici.

În mod excepţional, în conformitate cu dispoziţiile din H.G. nr.

611/2008, este posibilă organizarea unui concurs în cazurile în care

funcţia nu a fost prevăzută în  planul de ocupare. Autorităţile şi

instituţiile publice pot organiza concurs sau pot solicita organizarea

acestuia, atunci când o funcţie publică devine vacantă în timpul

anului datorită unor condiţii neprevăzute. 

La nivelul funcţiei publice europene, nu există un astfel de plan de

ocupare a funcţiilor publice care să determine numărul funcţiilor

publice vacante ce urmează a fi ocupate  în conformitate cu dispo -

ziţiile articolului 29 din Statutul european, prin:

– promovare sau mutare în cadrul instituţiei;

– transfer al funcţionarilor de acelaşi grad din cadrul altor

instituţii europene; 

– organizarea unui concurs intern în cadrul instituţiei, deschis

numai agenţilor temporari;

sau, după studierea tuturor acestor posibilităţi,

– prin deschiderea procedurii concursurilor pe baza titlurilor, pe

baza probelor, sau pe baza titlurilor şi probelor.

Inexistenţa unui plan de ocupare a funcţiilor publice europene se

explică prin faptul că: 

– în primul rând, organizarea concursurilor are loc, de regulă, înainte

de a fi cunoscut bugetul şi numărul de posturi care pot fi ocupate;

– în al doilea rând nu se doreşte impunerea unui “regim de cotă”,

deoarece accesul la funcţia publică europeană trebuie să respecte

principiul echilibrului geografic, îngăduind resortisanţilor din cât mai

multe ţări membre accesul la funcţiile publice europene;

– în al treilea rând, promovarea unui concurs pentru accesul la

funcţia publică europeană nu implică numirea automată în funcţia

publică pentru care s-a candidat.

Este posibil, pe de o parte, ca promovarea concursului să fie urmată

de efectuarea obligatorie a stagiului ca urmare a numirii per soa nei în

funcţia publică, iar pe de altă parte, să fie urmată de inclu derea

candidatului pe o listă de rezervă la care se va apela în momentul în

care un post devenit vacant va trebui ocupat.

127



Mai mult, potrivit articolului 29 alineatul 1 din Statut, concur su -

rile se pot organiza şi numai pentru a constitui o rezervă de cadre

141

. 

În doctrină, concursul a fost definit ca fiind „o operaţiune

destinată să asigure recrutarea colaboratorilor administraţiei”

142

.

Astfel, candidaţii la un concurs de acces la funcţia publică europeană

fac obiectul unui clasament, pe baza rezultatelor obţinute, oferind o

rezervă de cadre necesare pentru completarea vacanţelor ulterioare,

cu respectarea echilibrului geografic. 

Organizarea concursurilor

Conform dispoziţiilor art. 16 din H.G. nr. 611/2008, organizarea

concursului presupune derularea etapelor cuprinse între solicitarea

avizului, respectiv înştiinţarea Agenţiei, şi asigurarea publicităţii

concursului, în condiţiile legii.

Recrutarea funcţionarilor publici se face prin concurs organizat în

limita funcţiilor publice vacante prevăzute anual în acest scop prin

planul de ocupare a funcţiilor publice.
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Modalitatea de selectare a funcţionarilor publici este abordată diferit în

statele membre ale Uniunii Europene. 

Astfel, există state în care selecţia unui candidat este urmată în mod direct de

numire. Atât selecţia cât şi numirea se realizează de către aceeaşi autoritate în

Danemarca, Germania şi Grecia.

În alte state nu există o legătură directă între autoritatea care face selecţia şi cea

care face numirea, de exemplu, în Marea Britanie şi Irlanda. În Marea Britanie,

selecţia pentru Serviciul Civil Britanic se realizează de către o comisie constituită

din funcţionari independenţi, numiţi de guvern, într-un sistem de liberă competiţie

(open competition). Numirea este realizată de autoritatea căreia această comisie îi

înaintează recomandarea de numire. 

O a treia categorie cuprinde statele care organizează concurs, însă funcţionarii

sunt ţinuţi în rezervă şi numiţi în măsura vacantării posturilor (Portugalia, Belgia,

Italia). Acest din urmă model a fost avut în vedere şi pentru funcţionarii europeni

În ce priveşte modelul românesc, acesta este apropiat de primul dintre cele

enunţate. Potrivit art. 49 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,

modificată şi completată, intrarea în corpul funcţionarilor publici se face numai prin

concurs organizat de autoritatea sau instituţia publică interesată. Organizarea unui

concurs se face doar în condiţiile existenţei unui post vacant. Candidaţii reuşiţi la

concurs sunt numiţi funcţionari publici (art.52 şi urm din Legea nr.188/1999).
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Concursul de recrutare a funcţionarilor publici se organizează, de

regulă, trimestrial.

La concursul de recrutare organizat pentru ocuparea unei funcţii

publice poate participa orice persoană care îndeplineşte condiţiile

generale prevăzute de lege şi condiţiile specifice stabilite pentru

ocuparea respectivei funcţii publice.

Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

se organizează potrivit competenţelor stabilite la art. 58 alin. (1) şi

(2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,

republicată.

Condiţiile specifice de participare la concursul de recrutare pentru

ocuparea funcţiilor publice vacante se stabilesc, pe baza fişei

postului, după cum urmează:

a) pentru funcţiile publice pentru care competenţa de organizare a

concursului aparţine Agenţiei, condiţiile specifice se aprobă de

Agenţie, la propunerea autorităţilor şi instituţiilor publice;

b) pentru funcţiile publice pentru care competenţa de organizare a

concursului aparţine autorităţilor şi instituţiilor publice din adminis -

traţia publică centrală, condiţiile specifice se stabilesc de autorităţile

sau instituţiile publice în al căror stat de funcţii se află funcţia publică

vacantă, cu avizul Agenţiei;

c) pentru funcţiile publice pentru care competenţa de organizare a

concursului aparţine autorităţilor şi instituţiilor publice din adminis -

traţia publică locală, condiţiile specifice se aprobă de conducătorul

autorităţii sau instituţiei publice în al cărei stat de funcţii se găseşte

funcţia publică pentru care se organizează concursul, cu înştiinţarea

Agenţiei.

Condiţiile specifice referitoare la studiile necesare pentru ocu -

parea funcţiilor publice vacante din clasele I şi a II-a se stabilesc în

conformitate cu nomenclatoarele domeniilor şi specializărilor din

învăţământul universitar de lungă durată şi scurtă durată, respectiv

nomenclatoarele domeniilor de studii universitare de licenţă şi

specializărilor şi programelor de studii din cadrul acestora.

În unităţile administrativ-teritoriale în care persoanele aparţinând

unei minorităţi naţionale deţin o pondere de peste 20% unii funcţio -

nari publici din serviciile care au contacte direct cu cetăţenii vor

cunoaşte şi limba minorităţii naţionale respective.
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În cazul accesului la funcţia publică europeană, organizarea unui

concurs este decisă de către autoritatea învestită cu puterea de numire

cu avizul Comisiei paritare, în condiţiile în care postul vacant nu

poate fi ocupat în interiorul instituţiei prin modalităţile, prevăzute de

articolul 29 deja enumerate. 

În ceea ce priveşte această formă de ocupare a posturilor vacante,

Curtea Europeană de Justiţie

143

a decis că articolul 29 din Statut

referitor la deschiderea procedurii de concurs reclamă îndeplinirea

aceloraşi condiţii indiferent dacă recrutarea se realizează prin

competiţie internă sau prin competiţie deschisă celor din afara

instituţiei.

Această interpretare a  Curţii de Justiţie este reflectată în

dispoziţiile articolului 29 care prevede posibilităţile de a organiza un

concurs intern deschis numai funcţionarilor şi agenţilor temporari.

În conformitate cu dispoziţiile articolului 29 punctul 3 fiecare

instituţie poate organiza  concursuri interne pe baza titlurilor şi

probelor, pentru fiecare grup de funcţii, de nivelul gradului AST 6

sau grade superioare, precum şi pentru gradele AD 9 sau superioare. 

Aceste concursuri sunt deschise numai agenţilor temporari ai

instituţiei. Se impune totuşi o condiţie de vechime, ca şi condiţie a

accesului la funcţia publică europeană, anume ca agentul să aibă cel

puţin 10 ani de vechime în funcţia sa de agent temporar, şi de a fi fost

angajat în urma unei proceduri de selecţie care să asigure respectarea

aceloraşi criterii ca pentru selecţia funcţionarilor

144

.

Parlamentul European organizează la fiecare 5 ani un concurs

intern pe baza titlurilor şi probelor , pentru fiecare grup de funcţii, de

gradul AST 6 sau superioare, precum şi pentru gradele AD 9 sau

superioare

145

.

Recrutarea funcţionarilor publici europeni se face exclusiv prin

intermediul Oficiului European pentru Selecţia Personalului ca

urmare a solicitării unei instituţii, cu excepţia gradelor AD 16, 15,

130

143 

Decizia Curţii Europene de Justiţie C340/97 F.C.Ferrero împotriva

Parlamentului European, 18 martie 1999, publicată în Raportul pe anul 1999 al

Curţii Europene de Justiţie  p. I-01749.
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În conformitate cu articiolul 12 alineatul 4, litera a din Regimul aplicabil

agenţilor Uniunii Europene.
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În conformitate cu dispoziţiile articolului 29 punctul 4.



sau în cazuri excepţionale pentru  funcţiile care cer calificări

speciale, în conformitate cu dispoziţiile articolului 29 punctul 2.

Oficiului European pentru Selecţia Personalului a fost creat la

data de 26 iulie 2002, fiind operaţional începând cu data de 1 ianuarie

2003 şi reprezintă punctul unic de contact pentru cei care vor să

lucreze în instituţiile Uniunii Europene.

În conformitate cu dispoziţiile articolului 7 din Anexa II a

Statutului funcţionarilor Uniunii Europene, Oficiul are misiunea de a

lua măsurile necesare pentru a garanta aplicarea uniformă a normelor

în procedura de selecţie a funcţionarilor Uniunii. 

Atribuţiile Oficiului sunt următoarele:

a) la cererea instituţiei să organizeze concursurile generale de

selecţie a unui personal cu înalte calificări profesionale în vederea

recrutării acestora în cadrul instituţiilor europene;

b) la cererea instituţiei organizează concursuri generale;

c) la cererea instituţiei furnizează sprijin tehnic concursurilor

interne organizate de aceasta;

d) să organizeze desfăşurarea tuturor probelor organizate de

instituţii, cu scopul de  a garanta aplicarea armonizată şi coerentă a

dispoziţiilor articolului 4 bis alineatul 1 litera c);

e) să-şi asume responsabilitatea generală de a defini şi organiza

evaluarea cunoştinţelor lingvistice, cu scopul de  a garanta aplicarea

armonizată şi coerentă a dispoziţiilor articolului 4 bis alineatul 2.

Oficiul poate, la cererea instituţiei să execute alte sarcini legate de

selecţia personalului.

La sfârşitul anului 2003, a fost însărcinat cu organizarea primelor

concursuri pentru traducători şi secretare, precum şi pentru funcţiile

de administratori adjuncţi din cele 10 ţări candidate la aderare.

Pentru acest concurs organizat în luna decembrie s-au ales dintre

23 000 de candidaţi numai 1340 persoane, cât reprezenta numărul de

posturi necesare de gradul A8 pentru toate instituţiile europene

146

.

În momentul în care România a aderat la Uniunea Europeană,

această instituţie a selecţionat dintre candidaţii români, pe aceia care

au fost numiţi funcţionari europeni în cadrul instituţiilor europene,

aşa cum s-a întâmplat şi pentru cele 10 noi state membre.
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În perioada premergătoare aderării României şi Bulgariei la

Uniunea Europeană, Oficiul European pentru Selecţia Personalului a

realizat o bază de date cu persoane vorbitoare de limba română şi

bulgară, în vederea recrutării, în cadrul instituţiile europene, în

special în cadrul  Parlamentului European a cetăţenilor români şi

bulgari.

Persoanele selecţionate pentru posturi de preaderare au fost

angajate pe bază de contract temporar. Una dintre condiţiile de bază

pentru participarea la această selecţie a constituit-o, în cazul

cetăţenilor români, cunoaşterea foarte bună  a limbii române, precum

şi a uneia din următoarele limbi europene: engleză, franceză,

germană. 

Totodată, candidaţii trebuiau să îndeplinească o serie de condiţii

referitoare la studii şi experienţa profesională.

Publicarea condiţiilor de desfăşurare a concursului

Condiţiile de desfăşurare a concursului trebuie publicate în

Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, cu cel puţin 30 de zile

înainte de data desfăşurării concursului, de către autoritatea sau

instituţia publică ce organizează concursul.  

De asemenea, condiţiile de participare, condiţiile de desfăşurare a

concursului, bibliografia şi actele solicitate candidaţilor pentru

dosarul de înscriere trebuie publicate pe pagina de Internet a auto -

rităţii sau instituţiei publice organizatoare şi afişate la sediul acesteia. 

Legea prevede respectarea aceluiaşi termen de minimum 30 de

zile şi pentru publicitatea de la sediul autorităţii sau instituţiei precum

şi pentru publicarea pe pagina de Internet. 

Aceste prevederi nu trebuie interpretate restrictiv, modalităţile de

publicitate pot fi extinse în funcţie de resursele financiare disponibile

astfel încât să fie atraşi cei mai buni candidaţi.

În cazul posturilor vacante din cadrul funcţiei publice europene,

acestea se publică  în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dar şi în

presa locală şi europeană.

În conformitate cu dispoziţiile articolului 1 din Anexa II a

Statutului funcţionarilor Uniunii Europene, pentru concursurile

generale, o înştiinţare despre organizarea concursului trebuie
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publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, cel puţin cu

o lună înainte de data limită prevăzută pentru primirea candidaturilor

şi, dacă este cazul, cel puţin cu două luni înainte de data susţinerii

probelor. 

Spre deosebire de condiţia publicării bibliografiei impusă auto -

rităţii sau instituţiei publice române organizatoare a concursului

pentru accesul la funcţia publică, aceasta nu este impusă instituţiei

europene sau Oficiului european pentru selecţia personalului, mai

mult o astfel de bibliografie orientativă sau obligatorie  nu există. 

La momentul respectiv, unele dintre statele care urmau să devină

state membre, prin intermediul reprezentanţelor Uniunii Europene la

nivel naţional şi-au pregătit resortisanţii în vederea participării la

concursurile organizate de instituţiile europene. 

Toate concursurile trebuie să fie făcute publice.

Astfel, termenul de o lună impus la nivelul instituţiilor române

este prevăzut şi de legea europeană, iar termenul de două luni

înaintea datei susţinerii probei reprezintă o încercare a instituţiilor

europene de a da posibilitatea candidaţilor să se organizeze şi să se

pregătească pentru susţinerea probelor preliminare.

Concursurile planificate fac obiectul unui calendar provizoriu,

însă acest calendar nu există decât cu titlu informativ. Oficiul euro -

pean pentru selecţia personalului îşi rezervă dreptul de a-l modifica,

fără a fi astfel antrenată răspunderea juridică a instituţiei.

De regulă testele sau probele se desfăşară simultan pentru toţi

candidaţii în toate centrele de examen.

În cazul unui concurs, după ce a fost anunţat, nici o derogare nu

este posibilă; nici data, nici locul nu pot fi schimbate pentru nici un

motiv.

Proba orală se desfăşoară în principiu la Bruxelles, la data fixată.

Cu toate acestea, în cazul unor condiţii excepţionale,  se poate opera

o schimbare, cu acceptul juriului, la solicitarea candidatului.

Activităţi premergătoare desfăşurării concursului

Potrivit dispoziţiilor art. 21 din H.G. nr. 611/2008, în vederea

organizării şi desfăşurării concursurilor, în cazul concursurilor de

recrutare pentru care competenţa de organizare aparţine Agenţiei sau

autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală,
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acestea au obligaţia de a solicita avizul Agenţiei cu cel puţin 45 de

zile înainte de data organizării probei scrise a concursului.

Bibliografia cuprinde acte normative, lucrări, articole de specia -

litate sau surse de informare şi documentare expres indicate, cu

relevanţă pentru funcţia publică vacantă pentru care se organizează

concursul. Tematica concursului se stabileşte pe baza bibliografiei.

Bibliografia conţine, în mod obligatoriu, Legea nr. 188/1999,

republicată, şi Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţio -

narilor publici, republicată.

În cazul concursului de recrutare pentru care competenţa de

organizare aparţine autorităţilor şi instituţiilor publice din adminis -

traţia publică locală în al căror stat de funcţii se află funcţia publică

vacantă, acestea au obligaţia să înştiinţeze Agenţia cu cel puţin 40 de

zile înainte de data organizării probei scrise a concursului.

Agenţia poate acorda aviz favorabil, aviz favorabil cu observaţii,

în situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile legale sau nu sunt

respectate principiile care stau la baza organizării şi dezvoltării

carierei, iar efectele nerespectării acestora pot fi remediate fără a

afecta desfăşurarea procedurii în condiţiile prevăzute de lege. În acest

caz, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a-şi însuşi

observaţiile Agenţiei sau aviz nefavorabil, în situaţia în care nu sunt

îndeplinite condiţiile legale sau nu sunt respectate principiile care

stau la baza organizării şi dezvoltării carierei, iar efectele neres -

pectării acestora împiedică desfăşurarea procedurii în condiţiile

prevăzute de lege. În acest caz autorităţile şi instituţiile publice au

obligaţia de a relua procedura privind organizarea concursului, cu

respectarea prevederilor legale.

În situaţia concursului de recrutare pentru care competenţa de

organizare aparţine Agenţiei sau autorităţilor şi instituţiilor publice

din administraţia publică centrală, Agenţia emite avizul solicitat în

termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.

În cazul concursului de recrutare pentru care competenţa de

organizare aparţine autorităţilor şi instituţiilor publice din

administraţia publică locală în al căror stat de funcţii se află funcţia

publică vacantă, dacă nu sunt îndeplinite condiţiile legale sau nu sunt

respectate principiile care stau la baza organizării şi dezvoltării
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carierei, Agenţia dispune amânarea organizării şi desfăşurării

concursului, în condiţiile hotărârii de guvern amintite.

Referitor la procedura premergătoare desfăşurării concursului

pentru accesul la funcţia publică europeană, aşa cum am mai

menţionat, înştiinţarea despre organizarea concursului este hotărâtă

de autoritatea învestită cu puterea de numire, după consultarea

Comisiei paritară.

La nivelul funcţiei publice europene nu există o altă instituţie,

cum este Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici căreia să i se

ceară avizul. 

Oficiul European pentru Selecţia Personalului are rolul exclusiv

de a organiza concursurile generale de selecţie şi nu trebuie

confundat, sub aspectul menţionat cu rolul Agenţiei.

Putem compara rolul Agenţiei cu cel al Comisiei paritare, însă

numai din perspectiva naturii juridice a actului emis, întrucât ambele

instituţii emit avize.

Rolul Comisiei paritare se opreşte aici, aceasta neavând îndato -

rirea de a publica detaliile referitoare la organizarea şi desfăşurarea

concursului, aşa cum o face Agenţia. Instituţia europeană este cea

care are această îndatorire şi anunţul concursului trebuie să conţină,

în conformitate cu dispoziţiile articolului 1 al Anexei III la Statutul

funcţionarilor Uniunii Europene:

– natura concursului (concurs intern al instituţiei, concurs intern

al instituţiilor, concurs general, sau când este cazul , comun a două

sau mai multe instituţii);

– modalităţile de desfăşurare a concursului ( concurs pe baza

titlurilor, pe baza probelor sau pe baza titlurilor şi probelor);

– natura funcţiilor şi atribuţiilor aferente posturilor ce urmează a fi

ocupate, precum  şi grupul de funcţii şi gradul propuse;

– în conformitate cu dispoziţiile articolului 5 alineatul 3 din

Statut, diplomele şi alte titluri sau nivelul de experienţă cerut pentru

postul respectiv;

– în cazul concursurilor pe baza probelor, natura examenelor şi

ponderea fiecăruia  în economia examenului;

– eventual, cunoştinţele lingvistice solicitate de natura deosebită a

posturilor ce trebuie ocupate;
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– eventual, limita de vârstă precum şi raportarea limitei de vârstă

aplicabilă agenţilor în funcţie de minimum 1 an;

– data limită de primire a candidaturilor;

– dacă este cazul, derogările acordate conform articolului 28,

punctul a din Statut.

În cazul unui concurs general comun a două sau mai multe

instituţii, anunţul concursului este decis de autoritatea învestită cu

puterea de numire menţionată la articolul 2 alineatul 2 din Statut,

după consultarea Comisiei paritare.

Procedura propriu-zisă de desfăşurare a concursului

Dosarul candidatului 
În baza dispoziţiilor art. 49 din H. G. nr. 611/2008, în vederea

participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării

anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, candidaţii

depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere;

b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă

efectuarea unor specializări;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să

ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor

necesare ocupării funcţiei publice;

e) cazierul judiciar;

f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare,

eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către

medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare

abilitate;

g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că

nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul,

data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard

stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele menţionate se prezintă în copii legalizate sau

însoţite de documentele originale, care se certifică pentru

conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
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Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie

răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia

dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul

documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai

târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în

urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului

administrativ de numire.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin

secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei

publice organizatoare a concursului.

În ce priveşte dosarul candidatului la o funcţie publică europeană,

acesta trebuie să cuprindă:

– actul de candidatură completat şi semnat. Prin această

semnătură, candidatul atestă că îndeplineşte condiţiile de moralitate

cerute pentru a lucra într-o instituţie europeană şi declară pe propria

răspundere că informaţiile furnizate sunt adevărate şi complete;

– anexa în care sunt enumerate diplomele, şi, dacă este necesar

atestatele care dovedesc experienţa profesională , precum şi orice alt

document;

– copie a tuturor documentelor justificative, enumerate în această

anexă.

În ce priveşte informaţiile  privind studiile şi diplomele:

a) este foarte important să se indice în actul de candidatură

perioadele de studii, nivelul studiilor şi data obţinerii diplomelor.

Dacă respectivul candidat a urmat o formaţie tehnică sau

profesională sau un curs de perfecţionare sau de specializare, trebuie

să indice dacă este vorba despre un curs la zi, la timp redus sau

cursuri de seară, precum şi materiile studiate şi durata oficială a

ciclurilor (trimestre, semestre).

b) trebuie anexate la actul de candidatură, sub formă de fotocopii,

diplomele şi certificatele care atestă studiile sau formaţia

profesională la nivelul cerut în anunţul concursului.

În ce priveşte informaţiile cu privire la experienţa profesională se

solicită:

– precizarea în actul de candidatură a datelor exacte de intrare şi

de ieşire din funcţie  pentru fiecare slujbă deţinută, precum şi nivelul

funcţiei şi atribuţiile ce au fost îndeplinite;
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– anexarea la actul de candidatură, sub formă de fotocopii a

dovezilor de la foştii şi actualul angajator ce atestă dobândirea

experienţei profesionale cerute  pentru accesul la concurs, atât sub

aspectul duratei, cât şi sub aspectul conţinutului

În ce priveşte activităţile profesionale nesalariate  (independente,

profesii liberale), pot fi admise ca probe extrasele de pe declaraţiile

fiscale sau orice act oficial justificativ.

Comisiile de concurs şi comisiile de rezolvare a contestaţiilor

În vederea organizării şi desfăşurării concursurilor pentru

recrutarea funcţionarilor publici în România, cu minimum 20 de zile

înaintea desfăşurării concursului, se constituie comisii de concurs,

respectiv comisii de soluţionare a contestaţiilor, prin act adminis -

trativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organi -

zatoare a concursului, în condiţiile H.G. nr. 611/2008.

Preşedintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de

soluţionare a contestaţiilor, se desemnează din rândul membrilor

acestora, prin actul administrativ de constituire a comisiilor.

Fiecare comisie de concurs, respectiv comisie de soluţionare a

contestaţiilor, are un secretar.

Secretarul comisiei de concurs şi secretarul comisiei de soluţio -

nare a contestaţiilor se asigură, de regulă, de către funcţionarii publici

din cadrul compartimentelor de resurse umane sau de către

funcţionarii publici cu atribuţii în acest domeniu, prevăzute în fişa

postului, din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a

concursului.

Potrivit dispoziţiilor art. 26 din H.G. nr. 611/2008, pentru con cur -

surile organizate în vederea ocupării funcţiilor publice de conducere

comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor sunt

compuse fiecare din câte 5 membri, desemnaţi după cum urmează:

a) 3 membri sunt reprezentanţi ai autorităţii ori instituţiei publice

în al cărei stat de funcţii se află funcţia publică vacantă pentru care se

organizează concursul sau, după caz, sunt desemnaţi din instituţia

publică ierarhic superioară;

b) 2 membri sunt reprezentanţi ai Agenţiei.
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Pentru concursurile organizate în vederea ocupării funcţiilor publice

de execuţie comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor

sunt compuse din câte 3 membri, desemnaţi după cum urmează:

a) 2 membri sunt reprezentanţi ai autorităţii sau instituţiei publice

în al cărei stat de funcţii se află funcţia publică vacantă pentru care se

organizează concursul;

b) un membru este reprezentant al Agenţiei.

La solicitarea organizaţiilor sindicale reprezentative ale funcţio -

narilor publici, adresată autorităţii sau instituţiei publice organi zatoare

a concursului, cu avizul Agenţiei, un membru al comisiei va fi desem -

nat din partea acestora.

Solicitarea organizaţiilor sindicale reprezentative ale funcţio -

narilor publici se depune până cel târziu în ultima zi prevăzută pentru

depunerea dosarelor de către candidaţii la ocuparea funcţiei publice

vacante pentru care se organizează concursul.

Membrul comisiei de concurs sau al comisiei de soluţionare a

con testaţiilor desemnat îl va înlocui pe unul dintre reprezentanţii

auto rităţii ori instituţiei publice în al cărei stat de funcţii se află

funcţia publică vacantă pentru care se organizează concursul.

Pentru concursurile organizate de autorităţile şi instituţiile publice

din administraţia publică locală şi pentru autorităţile şi instituţiile

publice deconcentrate, reprezentantul Agenţiei poate fi numit din

cadrul instituţiei prefectului sau al consiliului judeţean din judeţul în

care îşi are sediul instituţia publică în al cărei stat de funcţii se află

funcţia publică vacantă pentru care se organizează concursul.

Desemnarea reprezentanţilor Agenţiei se face cu acordul auto -

rităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public.

Selecţia persoanelor care pot fi desemnate reprezentanţi ai

Agenţiei se face prin concurs. Modul de organizare şi desfăşurare a

concursului se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei.

În situaţia în care în cadrul unei autorităţi sau instituţii publice

constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a

contestaţiilor nu se poate realiza cu respectarea prevederilor H.G. nr.

611/2008 din cauza numărului mic de funcţionari publici, pot fi

desemnaţi membri din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice, la

solicitarea autorităţii sau instituţiei publice în al cărei stat de funcţii

se află funcţia publică vacantă pentru care se organizează concursul.
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Prin excepţie de la prevederile art. 26 alin. 1 al H.G. nr. 611/2008,

în cazul concursurilor organizate în vederea ocupării funcţiilor publice

de secretar al unităţii administrativ-teritoriale comisia de concurs şi

comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie după cum urmează:

a) 2 membri sunt reprezentanţi ai instituţiei publice în al cărei stat

de funcţii se află funcţia publică vacantă pentru care se organizează

concursul;

b) 2 membri sunt reprezentanţi ai Agenţiei;

c) un membru este reprezentant al instituţiei prefectului din

judeţul în care se găseşte instituţia publică pentru care se organizează

concursul.

În situaţia concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor

publice de director executiv sau a funcţiilor publice specifice

asimilate acestora din cadrul serviciilor publice deconcentrate ale

autorităţilor şi instituţiilor publice, comisia de concurs şi comisia de

soluţionare a contestaţiilor se constituie după cum urmează:

a) 2 membri desemnaţi din cadrul autorităţii sau instituţiei publice

care coordonează activitatea serviciului public deconcentrat;

b) 2 membri sunt reprezentanţi ai Agenţiei;

c) un membru este reprezentantul instituţiei prefectului din judeţul

în care îşi are sediul serviciul public deconcentrat, desemnat prin

ordin al prefectului.

Pot fi desemnaţi ca membri în comisiile de concurs sau de

soluţionare a contestaţiilor funcţionarii publici definitivi.

Pentru a fi desemnaţi în comisiile de concurs sau de soluţionare a

contestaţiilor, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ

următoarele condiţii:

a) să aibă cunoştinţe aprofundate în unul dintre domeniile

funcţiilor publice pentru care se organizează concursul sau cunoştinţe

generale în administraţia publică;

b) să aibă pregătire şi/sau experienţă în unul dintre domeniile

funcţiilor publice pentru care se organizează concursul, manage -

mentul resurselor umane sau în administraţia publică;

c) să aibă o probitate morală recunoscută;

d) să deţină o funcţie publică cel puţin din aceeaşi clasă cu funcţia

sau funcţiile publice vacante pentru ocuparea cărora se organizează

concursul;
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e) să nu se afle în cazurile de incompatibilitate sau conflict de

interese.

Pentru concursurile organizate în vederea ocupării funcţiilor

publice de conducere, cel puţin 2 dintre membrii comisiei de concurs,

respectiv ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor trebuie să fie

funcţionari publici de conducere.

În cazul în care se testează abilităţi sau competenţe specifice în

domeniul tehnologiei informaţiei, limbi străine, limba minorităţilor

naţionale ori alte competenţe specifice, cel puţin un membru trebuie

să aibă cunoştinţe sau experienţă în aceste domenii. Comisia de

concurs sau comisia de soluţionare a contestaţiilor poate beneficia de

consilierea unor experţi în domeniul respectiv.

Nu poate fi desemnat membru în comisia de concurs sau în comisia

de soluţionare a contestaţiilor funcţionarul public care a fost sancţionat

disciplinar, iar sancţiunea aplicată nu a fost radiată, conform legii.

Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu

calitatea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Nu poate fi desemnat membru în comisia de concurs sau în

comisia de soluţionare a contestaţiilor funcţionarul public care se află

în următoarele cazuri de conflict de interese:

a) are relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau

interesele patrimoniale ale sale ori ale soţului sau soţiei pot afecta

imparţialitatea şi obiectivitatea evaluării;

b) este soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu

oricare dintre candidaţi ori cu un alt membru al comisiei de concurs

sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor;

c) este sau urmează a fi, în situaţia ocupării funcţiei publice de

conducere pentru care se organizează concursul, direct subordonat

ierarhic al oricăruia dintre candidaţi.

Situaţiile de incompatibilitate, precum şi situaţiile de conflict de

interese se sesizează de persoana în cauză, de oricare dintre can -

didaţi, de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare

a concursului ori de orice altă persoană interesată, în orice moment al

organizării şi desfăşurării concursului.

Membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluţionare a

contestaţiilor au obligaţia să informeze, în scris, cu celeritate,

persoanele care i-au desemnat despre orice conflict de interese care a
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intervenit sau ar putea interveni. În aceste cazuri, membrii comisiei

de concurs sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia

să se abţină de la participarea ori luarea vreunei decizii cu privire la

concursul în cadrul căruia a intervenit conflictul de interese.

În cazul constatării existenţei unei situaţii de incompatibilitate sau

conflict de interese, actul de numire a comisiei se modifică în mod

corespunzător, în termen de cel mult două zile de la data constatării,

prin înlocuirea persoanei aflate în respectiva situaţie.

În cazul în care situaţia de incompatibilitate sau conflictul de

interese se constată ulterior desfăşurării uneia dintre probele

concursului, rezultatul probei ori probelor desfăşurate se recalculează

prin eliminarea evaluării membrului aflat în situaţie de incom patibilitate

sau conflict de interese, sub rezerva asigurării validităţii evaluării a cel

puţin două treimi din numărul membrilor comisiei de concurs.

În situaţia în care nu este asigurată validitatea evaluării a cel puţin

două treimi din numărul membrilor comisiei de concurs, procedura

de organizare şi desfăşurare a concursului se reia.

Membrii comisiei de concurs prezintă, la cererea persoanelor

interesate, cazierul administrativ eliberat de Agenţie. Cazierul

administrativ are o valabilitate de 6 luni, cu excepţia cazurilor în care

au existat modificări cu privire la situaţia disciplinară.

Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a asigura

perfecţionarea funcţionarilor publici care pot avea calitate de membru în

cadrul comisiei de concurs sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor,

precum şi a persoanelor cu atribuţii în asigurarea secretariatului acestor

comisii, în domenii specifice recrutării şi selecţiei de personal.

În funcţie de numărul şi de specificul funcţiilor publice vacante

pentru care se organizează concursul, se pot constitui mai multe

comisii de concurs.

Dacă o autoritate sau instituţie publică organizează în aceeaşi

perioadă concurs pentru ocuparea mai multor funcţii publice similare

din punctul de vedere al atribuţiilor, se poate constitui o singură

comisie de concurs, respectiv de soluţionare a contestaţiilor.

În reglementarea procedurii concursului pentru funcţia publică

europeană, comisia de concurs este desemnată sub titulatura de „juriu”.

Conform dispoziţiilor articolului 3 din Anexa III a Statutului,

juriul este compus dintr-un preşedinte desemnat de autoritatea
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învestită cu puterea de numire  şi din membrii, desemnaţi în număr

egal de către autoritatea învestită cu puterea de numire şi de către

Comitetul personalului.

În cazul unui concurs general comun a două sau mai multe insti -

tuţii, juriul este compus din preşedinte care este desemnat de

autoritatea învestită cu puterea de numire  şi din membrii desemnaţi

de autoritatea învestită cu puterea de numire la propunerea institu -

ţiilor, precum şi din membrii desemnaţi de comun acord, pe o bază

paritară, de către comitetele de personal din instituţii.

Compunerea juriului este publicată pe site-ul Internet al Oficiului

European pentru Selecţia Personalului, înaintea organizării testelor.

Membrii juriului aleşi dintre funcţionari, trebuie să aparţină unui grup

de funcţii şi unui grad cel puţin egal postului care este scos la concurs.

Elementul ce diferenţiază componenţa juriului european de

comisia de concurs română ar fi posibilitatea juriului european de a

apela pentru unele probe la asesori care au însă un vot consultativ.

Elementul ce aseamănă componenţa juriului român şi a celui

european, este posibilitatea,  în cazul celui român de a integra un

membru din cadrul organizaţiilor sindicale ale funcţionarilor publici

români şi în cazul celui european, de a fi compus din membrii

Comitetului personalului.

Atribuţiile comisiei de concurs147

Comisia de concurs are următoarele atribuţii principale:

a) selectează dosarele de concurs ale candidaţilor;

b) stabileşte subiectele pentru proba scrisă;
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Conform articolului 14 alineatul 5, fiecare comisie de concurs, respectiv

comisie de soluţionare a contestaţiilor are un secretariat a cărui componenţă se

stabileşte prin actul administrativ de constituire a comisiilor. Atribuţiile secretariatului

sunt prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, după cum urmează:

– verifică respectarea procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului;

– întocmeşte, redactează şi semnează alături de comisia de concurs întreaga

documentaţie privind activitatea specifică a acesteia;

– asigură transmiterea rezultatelor concursului compartimentelor de resurse

umane, pentru a fi comunicate candidaţilor;

– îndeplineşte orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a

concursului.



c) stabileşte planul interviului şi realizează interviul;

d) notează pentru fiecare candidat proba scrisă şi interviul;

e) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a

fi comunicate candidaţilor.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii

principale:

a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la

selecţia dosarelor şi cu privire la notarea probei scrise şi a interviului;

b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru

a fi comunicate candidaţilor.

Secretarul comisiei de concurs şi secretarul comisiei de

soluţionare a contestaţiilor au următoarele atribuţii principale:

a) primesc dosarele de concurs ale candidaţilor;

b) convoacă membrii comisiei de concurs, respectiv membrii

comisiei de soluţionare a contestaţiilor;

c) întocmesc, redactează şi semnează alături de comisia de

concurs, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor, întreaga

documentaţie privind activitatea specifică a acesteia;

d) asigură transmiterea rezultatelor concursului, respectiv

rezultatelor contestaţiei candidaţilor;

e) îndeplinesc orice sarcini specifice necesare pentru buna

desfăşurare a concursului.

Pentru participarea la lucrările comisiei de concurs, precum şi la

cele ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor, membrii acestora au

dreptul la o indemnizaţie reprezentând 1% din salariul de bază, stabilit

conform legii şi la fel au şi persoanele care asigură secre ta riatul

comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor.

Spre deosebire de comisia de concurs română, juriul european nu

are atribuţia de a face o primă selecţie a dosarelor de concurs a

candidaţilor. Această selecţie este realizată de autoritatea învestită cu

puterea de numire a instituţiei care organizează concursul, care

trimite lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile pentru accesul la

funcţia publică europeană şi  dosarele acestora, preşedintelui juriului. 

După ce a luat la cunoştinţă de aceste dosare, juriul are  respon -

sabilitatea de a selecta acele candidaturi care îndeplinesc criteriile

enumerate în anunţul concursului.
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În caz de concurs pe bază de probe, toţi candidaţii înscrişi pe

această listă sunt admişi la susţinerea probelor.

În cazul concursului pe baza titlurilor, juriul, după ce a stabilit

criteriile pe baza cărora va aprecia titlurile candidaţilor, trece la

examinarea titlurilor acelora care sunt înscrişi pe lista menţionată.

În situaţia concursurilor pe baza titlurilor şi probelor, juriul

desemnează de pe această listă candidaţii admişi la probe.

La terminarea lucrărilor sale, juriul stabileşte lista de aptitudini,

cunoscută sub denumirea de lista de rezervă,  reglementată de

articolul 30 din Statut;  pe cât posibil, această listă trebuie să conţină

un număr de candidaţi cel puţin dublu faţă de numărul de posturi

scoase la concurs.

Juriul înaintează autorităţii învestite cu puterea de numire lista de

aptitudini însoţită de un raport motivat al membrilor săi. 

Precizăm că faptul de a fi înscris pe listele de rezervă nu constituie

o garanţie a recrutării.

Lucrările juriului sunt secrete. 

Candidaţilor nu le este permis, în nici un caz, să ia legătura direct

sau indirect cu membrii juriului şi nici să le trimită scrisori de

recomandare.

Juriul nu poate să ţină cont de intervenţiile candidaţilor, dar poate

ca urmare  a acestora, să elimine candidaţii din concurs.

3.3. Actul de numire a funcţionarului european şi funcţionarului
public român– analiză comparativă

Regimul juridic al actului de numire într-o funcţie publică

europeană este reglementat de articolul 1 bis din Statut care stabileşte

caracterele acestuia şi cel într-o funcţie publică română de articolul

62 din Legea 188/1999 republicată şi modificată, după cum urmează:

1. Actul de numire conferă funcţionarului european o situaţie

juridică statutară şi reglementară; din momentul numirii sale într-o

funcţie europeană, toate dispoziţiile cuprinse în Statut îi sunt aplica -

bile. Acelaşi efect al actului de numire este şi pentru funcţionarul

român;
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2. Orice numire se poate face doar pentru ocuparea unui post

vacant. Această condiţie este impusă şi în situaţia promovării.

Situaţia este aceeaşi şi pentru funcţionarul public român;

3. Actul de numire a funcţionarului european este un act juridic

unilateral, prin urmare, situaţia juridică a funcţionarilor publici

europeni poate fi modificată în mod unilateral.

Aceeaşi natură juridică o are şi actul administrativ de numire a

funcţionarului public român,  acesta constituindu-se într-o

manifestare de voinţă  juridică cu caracter unilateral, emis în regim

de putere publică;

4. Actul de numire trebuie să îndeplinească condiţiile de formă,

aceasta fiind scrisă, în conformitate cu dispoziţiile articolului 1bis,

alineatul 1 din Statutul funcţionarilor Uniunii Europene.

Actul de numire va cuprinde, în mod obligatoriu, şi data de la care

acesta îşi va produce efectele, dată ce nu poate fi anterioară

momentului în care persoana interesată intră efectiv în funcţie.

Actul administrativ de numire în funcţia publică română are

formă scrisă şi trebuie să conţină temeiul legal al numirii, numele

funcţionarului public, denumirea funcţiei publice, data de la care

urmează să exercite funcţia publică, drepturile salariale, precum şi

locul de desfăşurare a activităţii.

Forma scrisă este o condiţie cerută ad validitatem. 

În ce priveşte temeiul legal al numirii, trebuie să se menţioneze

articolul sau articolele care stau la baza emiterii respectivului act de

numire în funcţie, nefiind suficient să se menţioneze „în temeiul

Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale” sau „în temeiul

Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici”

148

. 

Numele funcţionarului public trebuie să corespundă actelor de

identificare a acestuia.

Denumirea funcţiei publice trebuie să cuprindă toate elementele

de identificarea a acesteia, anume: categoria, clasa, gradul

profesional.

Data de la care urmează să se exercite funcţia publică nu este

întotdeauna identică cu data întocmirii actului administrativ de

numire, ea putând fi ulterioară.  Nu poate fi o dată anterioară pentru a
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nu se încălca principiul neretroactivităţii legii, prevăzut în articolul

15 alineatul 2 al Constituţiei României şi articolul 1 din Codul civil.

Cu privire la condiţia de fond a desemnării locului de desfăşurare

a activităţii, legiuitorul  nu se referă la situarea geografică, ci îl

foloseşte în sensul specificării structurii din cadrul autorităţii sau

instituţiei publice unde urmează să se desfăşoare activitatea.

Fişa postului aferentă funcţiei publice se anexează la actul admi -

nis trativ de numire, iar o copie a acesteia se înmânează funcţio na -

rului public;

5. Actul de numire este emis de autoritatea învestită cu puterea de

numire, desemnată în acest scop de instituţia europeană, în

conformitate cu dispoziţiile articolului 2 din Statut. 

Astfel, „fiecare instituţie desemnează autorităţile ce exercită în

cadrul lor puterile ce se cuvin de drept, prin prezentul Statut auto -

rităţii învestite cu puterea de numire”. 

Cu toate acestea, una sau mai multe instituţii pot încredinţa unei

alte instituţii sau unui organism interinstituţional exercitarea în

totalitate sau în parte a puterilor ce se cuvin autorităţii învestite cu

puterea de numire, cu excepţia hotărârilor care se iau referitor la

numirea, promovarea sau mobilitatea funcţionarilor. 

Ca regulă, preşedintele fiecărei instituţii reprezintă, pentru institu -

ţia respectivă, autoritatea învestită cu puterea de numire
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Numirea funcţionarilor europeni se face la primul nivel al

gradului pentru care s-a candidat, potrivit calificării profesionale a

candidatului. 

Autoritatea învestită cu puterea de numire poate, însă, ţinând cont

de formaţia şi experienţa profesională a candidatului să-i recunoască

acestuia o vechime în grad de maxim 24 de luni, fiecare instituţie

urmând să decidă în funcţie de cazurile particulare care intră sub

incidenţa acestei dispoziţii a articolului 32 alineatul 2 al Statutului

funcţionarilor Uniunii Europene.

În situaţia în care o persoană a fost încadrată într-un post temporar

şi, ulterior este definitivată într-un post permanent, aceasta bene fi -

ciază de vechimea dobândită în postul temporar care este considerată
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vechime în funcţia respectivă, atunci când a fost numit funcţionar în

acelaşi grad, imediat după expirarea perioadei temporare.

„Autoritatea învestită cu puterea de numire” la nivelul funcţiei

publice din România este diferită în raport cu categoria funcţionarilor

publici numiţi.

Categoriei înalţilor funcţionari publici li se aplică dispoziţiile

prevăzute în articolul 19, după cum urmează:

– secretarul general şi secretarul general adjunct al Guvernului,

prefectul şi subprefectul sunt numiţi de Guvern, actul de numire fiind

hotărârea;

– secretarul general din ministere şi alte organe de specialitate ale

administraţiei publice centrale, secretarul general adjunct din

ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice

centrale şi inspector guvernamental sunt numiţi de primul ministru,

actul administrativ de numire fiind decizia.

Numirea într-o funcţie publică de conducere, cu excepţia celei de

şef de birou şi şef de serviciu şi în anumite funcţii de execuţie se face

prin actul administrativ emis de către conducătorii autorităţilor sau

instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală, la

propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nu

reprezintă un act administrativ unilateral, ci face parte din categoria

actelor de iniţiere a emiterii sau adoptării unui act administrativ, şi

reprezintă o operaţiune tehnico-administrativă care precede

elaborarea unui act administrativ

150

.

Astfel, actul administrativ de numire se emite la propunerea

autorităţii care a organizat concursul de acces în aceste funcţii

publice, autoritatea emitentă a actului neavând căderea să refuze sau

să numească o altă persoană în locul celei propuse de comisie

151

. 

Considerăm această procedură ca fiind redundantă, deoarece nu

era nevoie ca legiuitorul să condiţioneze actul de numire de

propunerea Agenţiei, deoarece Agenţia, ca autoritate organizatoare a

concursului, şi-a exprimat acordul în momentul afişării rezultatelor

concursului.
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Numirea în funcţiile publice pentru care s-a organizat concurs

pentru admiterea la programele de formare specializată în adminis tra -

ţia publică se face prin actul administrativ emis de către conducătorii

autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi

locală cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Împărtăşim temerea exprimată în literatura de specialitate, cu

referire la acea situaţie, anume că Agenţia Naţională a Funcţionarilor

Publici să nu atragă diminuarea până la anihilare, a rolului

autorităţilor cu care aceasta colaborează
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.

Numirea în funcţiile publice pentru care se organizează concurs

de către autorităţi şi instituţii publice din administraţia publică

centrală şi locală, pentru ocuparea funcţiilor publice de şef birou şi

şef serviciu, precum şi pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie

şi, respectiv, funcţiile publice specifice vacante, se face prin actul

administrativ emis de către conducătorii autorităţilor şi instituţiilor

publice din administraţia publică centrală şi locală.

În concluzie, actul juridic de numire poate fi definit ca un act

juridic unilateral, scris, emis de autoritatea învestită cu puterea de

numire,  prin care cel numit într-o funcţie permanentă sau temporară

într-una din instituţiile sau autorităţile publice dobândeşte calitatea

de funcţionar public.

Jurământul

Instituţia jurământului, consacrată în alineatul 6 al articolului 62

din Legea nr. 188/1999 printre condiţiile numirii într-o funcţie

publică din România este specific funcţiei publice din ţara noastră, ea

neavând corespondenţă la nivelul funcţiei publice europene. Chiar şi

în doctrina românească, jurământul a stârnit opinii divergente.

Mai mult, s-a susţinut că jurământul nu ar fi de esenţa funcţiei

publice
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, însă dispoziţiile constituţionale, anume articolul 62

alineatul 2 din Constituţie contrazice această teorie prevăzând că

„cetăţenii cărora le sunt încredinţate funcţii publice răspund de
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îndeplinirea cu bună credinţă a acestora, în care scop vor depune

jurământul cerut de lege”.

În reglementarea actuală a Legii nr. 188/1999 republicată şi

modificată, se prevede că „la intrarea în corpul funcţionarilor publici,

funcţionarul public depune jurământul de credinţă în termen de trei

zile de la emiterea actului de numire în funcţia publică definitivă”. 

Jurământul are următoarea formulă: “Jur să respect Constituţia,

drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să aplic în mod

corect şi fără părtinire legile ţării, să îndeplinesc conştiincios

îndatoririle ce îmi revin în funcţia publică în care am fost numit, să

păstrez secretul profesional şi să respect normele de conduită

profesională şi civică. Aşa să-mi ajute Dumnezeu”. 

Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea convin -

gerilor religioase.

În forma anterioară a Legii nr. 188/1999, se prevedea că depu -

nerea jurământului se face exclusiv de către funcţionarii publici

definitivi. În prezent, jurământul se depune de către toţi funcţionarii

publici.

De asemenea, formula jurământului este schimbată faţă de forma

anterioară, în sensul că se adaugă în partea finală obligaţia „să

respect normele de conduită profesională şi civică”.

Principiul libertăţi religioase este, de asemenea, respectat. 

Refuzul depunerii jurământului se consemnează în scris şi atrage

revocarea actului administrativ de numire în funcţia publică.

Concluzia pe care o desprindem este că statutul de funcţionar

public se dobândeşte de la data numirii în funcţia publică şi se

exercită de la data depunerii jurământului, nedepunerea jurământului

atrăgând imposibilitatea exercitării funcţiei publice.

Controlul medical

În ce priveşte controlul medical, în conformitate cu dispoziţiile

articolului 33 alineatul 1 din Statutul funcţionarilor Uniunii

Europene, acest control se realizează înaintea numirii în funcţia

publică europeană, şi nu reprezintă o condiţie a accesului la

concursul pentru o funcţie publică română, aşa cum este reglementat

de Legea 188/1999, republicată, modificată şi completată.
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3.4. Regimul juridic al persoanei selecţionate prin concurs în
dreptul funcţiei publice europene şi în dreptul funcţiei publice
române

Perioada de stagiu a funcţionarilor publici debutanţi
Scopul stagiului

Perioada de probă, cunoscută atât în legislaţia europeană, cât şi în

cea română sub denumirea de „stagiu” are ca scop verificarea

aptitudinilor profesionale în îndeplinirea atribuţiilor şi

responsabilităţilor unei funcţii publice, formarea practică a

funcţionarilor publici debutanţi, precum şi cunoaşterea de către

aceştia a specificului administraţiei publice şi a exigenţelor acesteia,

aşa cum prevede articolul 60 din Legea 188/1999, republicată şi

modificată.

Durata perioadei de stagiu în funcţie

În conformitate cu prevederile articolului 34 din Statutul

funcţionarilor Uniunii Europene, perioada de probă este de 9 luni şi

nu poate depăşi 15 luni, perioadă care este aceeaşi şi pentru funcţio -

narii publici recrutaţi din afara instituţiei pe posturi de categoria 

AD 14-16. 

Activitatea candidaţilor recrutaţi din cadrul instituţiei, numiţi pe

un post de director general (AD 16, AD 15) este evaluată după un an

de activitate în noul post.

Această evaluare va furniza primul indiciu formal al unei

eventuale insuficienţe profesionale, care va trebui ameliorată ulterior.

Dacă acest dialog nu va avea rezultate, se va aplica măsura mutării pe

un alt post de acelaşi grad, prin aplicarea articolului 51(cu

retrogradarea funcţionarului în grad inferior) sau a articolului 50

(pensionarea anticipată din funcţie în interesul serviciului). Această

măsură nu este considerată însă o măsură disciplinară. Orice

funcţionar care este pensionat anticipat ca urmare a insuficienţei

profesionale beneficiază de o indemnizaţie care echivalează cu

salariul de bază primit timp de 3 luni ,85% din luna a patra până în

luna a şasea, 70% pe parcursul a 5 ani următori şi 60% după această

perioadă.
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În forma anterioară a Statutului, perioada de stagiu varia în

funcţie de categoria postului în care funcţionarul a fost numit, de la 9

luni perioadă necesară pentru titularizarea pe un post de categoria A,

LA sau B, la 6 luni pentru titularizarea pe un post din celelalte

categorii.

Persoanele care ocupau un post de nivelul A1 sau A2, nu trebuiau

să traverseze această perioadă de probă, numirea făcându-se, aşadar,

în mod definitiv.  

La nivelul funcţiei publice române, în conformitate cu dispoziţiile

articolului 60 din Legea 188/1999 durata perioadei de stagiu este de

12 luni pentru funcţionarii publici de execuţie din clasa I, 8 luni

pentru cei din clasa a II-a şi 6 luni pentru cei din clasa a III-a.

O particularitate a regimului stagiului aplicat funcţiei publice din

România este aceea că perioada în care o persoană a urmat şi a

promovat programele de formare specializată în administraţia

publică  pentru numirea într-o funcţie publică definitivă, este

asimilată perioadei de stagiu.

O astfel de derogare de la perioada de stagiu nu există la nivelul

funcţiei publice europene unde promovarea unor programe de for -

mare profesională reprezintă o condiţie a accesului la unele funcţii

publice sau se ia  în calcul la încadrarea funcţionarului european pe

un grad superior  al postului pentru care a candidat, însă nu-l scuteşte

pe acesta de perioada stagiului.

Desfăşurarea stagiului

Statutul funcţionarilor Uniunii Europene nu conţine dispoziţii

referitoare la modalitatea de desfăşurare a perioadei stagiului, însă

Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 conţine astfel de prevederi

aplicabile stagiarului român.

Perioada de stagiu a funcţionarului public român se desfăşoară pe

baza unui program aprobat de conducătorul autorităţii sau instituţiei

publice, la propunerea conducătorului compartimentului în care

urmează să îşi desfăşoare activitatea funcţionarul public debutant şi

al compartimentului de resurse umane.

Prin programul de desfăşurare a perioadei de stagiu se stabilesc

următoarele:
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a) alocarea a două ore zilnic din timpul normal de lucru studiului

individual sau programelor de formare la care trebuie să participe

funcţionarul public debutant, în condiţiile legii;

b) planificarea activităţilor ce urmează să fie desfăşurate, în

funcţie de nivelul cunoştinţelor teoretice şi al deprinderilor practice

dobândite pe parcursul perioadei de stagiu.

În scopul cunoaşterii specificului activităţii autorităţii sau

instituţiei publice, funcţionarului public debutant i se va asigura

posibilitatea de a asista la îndeplinirea atribuţiilor de serviciu de către

funcţionarii publici definitivi din cadrul altor compartimente.

Această activitate se va desfăşura în coordonarea funcţionarului

public sub a cărui îndrumare îşi desfăşoară activitatea şi nu poate

depăşi un sfert din durata perioadei de stagiu.

Pe parcursul perioadei de stagiu, activitatea funcţionarului public

debutant se desfăşoară sub îndrumarea unui funcţionar public

definitiv, de regulă din cadrul aceluiaşi compartiment, denumit

îndrumător.

Persoana desemnată ca îndrumător trebuie să cunoască legislaţia

potrivit căreia îşi desfăşoară activitatea autoritatea sau instituţia

publică respectivă, precum şi activităţile desfăşurate în cadrul

compartimentului în care este numit funcţionarul public debutant.

Îndrumătorul este numit de conducătorul autorităţii sau instituţiei

publice, de regulă, la propunerea conducătorului compartimentului în

care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public debutant.    

Nu poate avea calitatea de îndrumător funcţionarul public care:

a) a fost sancţionat disciplinar cu una dintre sancţiunile prevăzute

la art. 77 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicată, iar sancţiunea

disciplinară nu a fost radiată, în condiţiile legii;

b) este soţ, soţie, afin ori rudă până la gradul al IV-lea inclusiv cu

funcţionarul public debutant.    

Îndrumătorul are următoarele atribuţii:

a) coordonează activitatea funcţionarului public debutant pe

parcursul perioadei de stagiu;

b) sprijină funcţionarul public debutant în identificarea celor mai

bune modalităţi de rezolvare a lucrărilor repartizate acestuia;

c) supraveghează modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu de

către funcţionarul public debutant;
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d) propune conducătorului compartimentului cursurile de

perfecţionare profesională la care trebuie să participe funcţionarul

public debutant;

e) întocmeşte un referat în vederea evaluării funcţionarului public

debutant, la finalizarea perioadei de stagiu.

Întreruperea perioadei de stagiu în funcţie
În cazul în care funcţionarul public debutant român dovedeşte o

vădită inaptitudine, i se poate întocmi  un raport în orice moment al

stagiului.

Raportat la funcţia publică din România, în conformitate cu

dispoziţiile art. 81 din H.G. nr. 611/2008, perioada de stagiu se între -

rupe în situaţia suspendării raportului de serviciu al funcţio narului

public debutant, în condiţiile legii.

Durata suspendării raportului de serviciu nu se ia în considerare la

calculul perioadei de stagiu. După încetarea motivelor care au

determinat întreruperea perioadei de stagiu, funcţionarul public

debutant îşi continuă activitatea până la acoperirea integrală a duratei

perioadei de stagiu.

La nivelul funcţiei publice europene, finalitatea perioadei de

stagiu reprezintă iniţierea candidatului admis în activitatea instituţiei,

de aceea este necesară realizarea efectivă a perioadei de timp

prevăzută de Statut. 

În aceste condiţii, o întrerupere determinată de imposibilitatea de

exercitare a funcţiei ca urmare a bolii, a concediului de maternitate

prevăzut la articolul 58 din Statut sau accident pe o durată continuă

de cel puţin o lună ,poate fi prelungită cu perioada corespunzătoare

neexercitării funcţiei.

Încheierea perioadei de stagiu în funcţie. Raportul de stagiu
Pe parcursul perioadei de stagiu, funcţionarul european poate

dovedi o incapacitate de exercitare a funcţiei în care a fost numit. 

Această incapacitate poate face obiectul unui raport întocmit de

superiorul ierarhic. 

Raportul este adus la cunoştinţa funcţionarului, iar acesta poate

formula observaţii  în scris, într-un termen de opt zile calendaristice,

după care este înaintat Comitetului de raporturi, care transmite într-
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un termen de trei săptămâni avizul său asupra continuării

stagiului

154

. 

Comitetul avizează raportul pe baza căruia autoritatea învestită cu

puterea de numire poate decide:

1. eliberarea funcţionarului european din funcţie înainte de

expirarea perioadei de stagiu, cu un preaviz de o lună în situaţia în

care se apreciază că stagiarul nu face dovada calităţilor cerute pentru

definitivarea în funcţie;

2. continuarea stagiului într-un alt serviciu, în care perioada de

stagiu va fi de minimum 6 luni, în cazul în care stagiarul îndeplineşte

condiţiile necesare, însă activitatea desfăşurată nu este de natură a-i

pune în valoare cel mai bine aptitudinile.

În situaţia în care stagiul a decurs normal, fără intervenţia unui

raport de natura celui amintit, cu o lună înainte de expirarea peri -

oadei, se va întocmi un raport de stagiu privind principalele calităţi

avute în vedere şi la concurs şi anume: capacitatea de îndeplinire a

atribuţiilor specifice funcţiei, randamentul şi conduita în serviciu.

Raportul de stagiu însoţit de eventualele observaţii ale funcţio -

narului, dar şi de avizul Comitetului de raporturi stă la baza deciziei

autorităţii învestite cu puterea de numire care poate fi:

– titularizarea funcţionarului european care a dat dovadă de

calităţile necesare;

– eliberarea din funcţie a celui care nu a dovedit calităţi necesare

titularizării;

– prelungirea stagiului pentru o durată de maxim 6 luni, cu

eventuala mutare în cadrul altui serviciu.

În oricare din situaţiile prevăzute de Statut privind posibilităţile de

prelungire a perioadei de stagiu, aceasta nu poate depăşi 15 luni.

În cazul în care se decide eliberarea din funcţie a funcţionarului

care nu a dat dovadă de calităţi profesionale corespunzătoare pentru a
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Comitetul pentru raporturi este constituit din funcţionarii superiori din cadrul

autorităţii învestite cu puterea de numire. Aceştia aleg dintre ei un preşedinte. 

Atribuţiile principale ale Comitetului sunt cele de avizare şi de verificare a

sistemului de notare a personalului din cadrul instituţiei. 

Atunci când Comitetul trebuie să formuleze o recomandare vizând un funcţionar

al cărui superior ierarhic direct este unul din membrii săi, acesta din urmă nu

participă la deliberare.

Lucrările Comitetului au caracter secret.



fi titularizat pentru postul pe care a candidat, este însoţită de o

măsură de protecţie socială a celui eliberat. 

În cazul în care acesta nu are posibilitatea de a ocupa imediat un

alt post, va primi o indemnizaţie al cărei cuantum depinde de

perioada de stagiu realizată şi anume:

– indemnizaţie echivalentă cu salariul de bază pe trei luni pentru

un an în serviciu (stagiu);

– indemnizaţie echivalentă cu salariul de bază pe două luni pentru

şase luni în serviciu (stagiu);

– indemnizaţie echivalentă cu salariul de bază pe o lună pentru

mai puţin de şase luni în serviciu (stagiu) .

Aceste prevederi nu sunt aplicabile funcţionarului european care

demisionează din funcţie înainte de expirarea perioadei de stagiu.

Activitatea funcţionarilor publici debutanţi români este evaluată

în conformitate cu procedura de evaluare a activităţii funcţionarilor

publici debutanţi prevăzută în H.G. nr. 611/2008.

Astfel,  funcţionarii publici debutanţi care au obţinut la evaluarea

activităţii calificativul “corespunzător” vor fi numiţi, prin trans for -

marea postului, funcţionari publici definitivi într-o funcţie publică de

execuţie din clasa corespunzătoare studiilor absolvite, în gradul

profesional “asistent”.

Această numire se face  în termen de 5 zile lucrătoare de la data

împlinirii termenului de 6 luni, 8 luni, respectiv 12 luni de la data nu -

mirii ca funcţionari publici debutanţi prin actul administrativ emis de

conducătorul autorităţii sau instituţiei publice. 

În situaţia în care funcţionarii publici au obţinut la evaluarea

activităţii calificativul “necorespunzător”, conducătorul autorităţii

sau instituţiei publice va dispune prin act administrativ eliberarea din

funcţie, în condiţiile legii. 

Raportul de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţio -

narilor publici români este folosit şi pentru evaluarea performanţelor

profesionale ale stagiarului, criteriile fiind aceleaşi atât pentru

funcţio narii debutanţi cât şi pentru cei definitivi.

Aceeaşi procedură este valabilă şi în cazul evaluării funcţionarilor

europeni, neexistând o diferenţiere între evaluarea funcţionarilor

debutanţi şi evaluarea anuală a funcţionarilor definitivi sau evaluarea

în vederea promovării.
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Această evaluare a funcţionarilor publici europeni se face prin

acordarea unor „puncte de merit”. Evaluarea personalului se

realizează pe baza următorilor indicatori cheie:

– conduita în timpul serviciului;

– nivelul prestaţiilor;

– competenţa profesională.

Baremul de apreciere a meritului este:

– mediu spre superior: între 17 şi 20 de puncte;

– mediu: între 12 şi 16 puncte;

– inferior: între 10 şi 11 puncte.

Nivelul maxim de punctaj, anume 20 de puncte poate fi obţinut

de un funcţionar dacă acesta cumulează 10 puncte pentru nivelul

prestaţiilor la locul de muncă, 6 puncte pentru competenţă

profesională şi 4 pentru conduită.

Punctele sunt acordate de superiorul ierarhic ca urmare a unui

dialog avut cu funcţionarul asupra descrierii postului, atribuirii

sarcinilor de serviciu şi realizării obiectivelor postului.

Calificativele care se obţin în urma activităţii prestate, departajate

în funcţie de criteriile stabilite în orice raport de evaluare a unui

funcţionar public european sunt următoarele:
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Nivelul prestaţiilor/

puncte

Competenţa 

profesională/puncte

Conduita/

puncte

9-10 Excelent 6 Excelent 4 Foarte bine

7-8 Foarte bine 5 Foarte bine 3 Bine

6 Bine 4 Bine 2 De trecere

5 De trecere 3 De trecere 1 Mediocru

3-4 Mediocru 2 Mediocru 0 Insuficient

0-2 Insuficient 0-1 Insuficient



4. Promovarea funcţionarilor publici şi evaluarea performanţelor
profesionale

4.1. Promovarea funcţionarilor publici

Un al treilea element legat de profesia funcţionarilor publici şi

indiscutabil de organizarea şi dezvoltarea carierei (ce se întemeiază

pe principiile competenţei, competiţiei, egalităţii de şanse
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, profe -

sio nalismului, motivării
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şi transparenţei), aşa cum stipulează
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De remarcat sunt în acest sens completările aduse de prevederile art. 16 din

Codul de conduită a funcţionarilor publici: „În exercitarea atribuţiilor specifice

funcţiilor publice de conducere, funcţionarii publici au obligaţia să asigure

egalitatea de şanse şi tratament cu privire le dezvoltarea carierei în funcţia publică

pentru funcţionarii publici din subordine” (alin. 1); „Funcţionarii publici de

conducere au obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de

evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când

propun ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţie

ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de

favoritism ori disciminare” (alin. 2); „Se interzice funcţionarilor publici de

conducere să favorizeze sau să defavorizeze accesul sau promovarea în funcţia

publică pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme

cu principiile prevăzute la art. 3” (alin. 3).
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În scopul utilizării eficiente a activităţii oamenilor de concepţie, managerii

trebuie să stabilească performanţele acestora şi responsabilităţile care le revin pentru

asigurarea unui climat stimulativ de creaţie.

– Efectul Pygmalion „ o persoană slab motivată poate deveni foarte productivă

prin simpla credinţă că se poate descurca mai bine.”

– Motivare prin participare: posibilitatea membrilor echipei de a participa la

stabilirea scopurilor, a metodelor şi procedurilor de lucru, precum şi implicarea

acestora în procesul decizional; libertatea în stabilirea programului de lucru (în

situaţii de criză, echipele şi-au stabilit singure programul de lucru cu condiţia

asigurării continuităţii serviciului public, fapt ce a întărit încrederea membrilor).

– Motivare prin competiţie – membrii grupului nu s-au aflat în competiţie unul cu

celălalt; competiţia s-a manifestat în scopul atingerii criteriilor de performanţă

stabilite distinct pentru fiecare dintre ei, în funcţie de rolul avut în echipă. Consider ca

fiind nesănătoasă o competiţie între membrii echipei, deoarece ar fi condus la lupta

pentru apărarea stimei de sine şi obţinerea unui statut individual de către fiecare

individ şi nu pentru produsul colectiv al muncii – serviciu public stabil, profesionist,

eficient, imparţial şi transparent în interesul cetăţeanului şi al instituţiei publice.

– Motivare prin natura muncii – decizia managerului de vârf de a forma echipa

din persoane preponderent tinere s-a bazat tocmai pe ideea că pasiunea pentru munca

în sine şi entuziasmul în aplicarea cunoştinţelor teoretice proaspăt dobândite,

constituie o sursă de motivaţie mult prea puţin utilizată, mai ales în administraţia

publică, dar care trebuie exploatata mai mult.



expres prevederile art. 2 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, este promo -

varea lor în funcţii publice superioare, în raport cu competenţa şi

contribuţia aduse la realizarea activităţii autorităţilor şi instituţiilor

publice. 

Cum legea distinge între trei categorii de funcţii publice, stabilite

în raport de nivelul atribuţiilor, în aceeaşi manieră, putem vorbi şi de

o ierarhie a funcţionarilor publici, fiecare având calitatea de a

exercita o funcţie corespunzător poziţiei pe care o ocupă în ierarhie –

categoria înalţilor funcţionari publici şi cea a funcţionarilor publici

de conducere care fac parte din clasa I pentru care, în ceea ce priveşte

nivelul studiilor, acestea trebuie să fie de nivel superior şi, conform

art. XVII din Legea nr. 161/2003, de nivel postuniversitar începând

cu 2006, precum şi categoria funcţionarilor publici de execuţie

pentru care, în ceea ce priveşte nivelul studiilor acestea trebuie să fie

de nivel superior pentru funcţiile de expert, consilier, inspector,

consilier juridic şi auditor(ierarhizate în această ordine), de nivel

superior de scurtă durată pentru funcţia de referent de specialitate, iar

de nivel mediu pentru funcţia de referent. 

În prezent ierarhia funcţiilor publice se stabileşte prin actele de

înfiinţare, organizare şi funcţionare a serviciilor publice sau prin acte

normative distincte.

Legea nr. 188/1999 modificată şi completată, prevede, în anexă,

lista funcţiilor publice, menţionând, totodată, că funcţiile publice

specifice unor autorităţi sau instituţii publice se stabilesc de

conducătorii acestora, cu acordul autorităţilor ierarhic superioare şi

cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

O problemă importantă care trebuie analizată este cea referitoare

la promovarea unor funcţionari în posturi de conducere, din care

este influenţată direct activitatea din instituţii, iar cu privire la acest

aspect discuţiile care se fac privesc problema dacă funcţionarii de

conducere trebuie selectaţi din interiorul sau din exteriorul insti -

tuţiei.

Avantajul avansării funcţionarilor din interiorul instituţiei este că

aceştia cunosc specificul activităţii din acea instituţie şi totodată sunt

stimulaţi în a-şi perfecţiona pregătirea profesională pentru a fi

promovaţi în funcţiile de conducere, dar de multe ori calităţile

dovedite şi cunoştinţele acumulate în funcţiile de execuţie sunt
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nefolositoare unui conducător care trebuie să aibă viziunea de

ansamblu asupra administraţiei, a poziţiei în care se integrează

instituţia pe care o conduce şi a direcţiei de progres pe care trebuie să

o promoveze.

Sistemul amintit prezintă însă dezavantajul că limitează

posibilităţile de selecţionare a funcţionarilor pentru funcţiile de

conducere şi că „orice grup social închis conţine într-însul riscul

devalorizării sociale”

157

.

Trebuie astfel luată în considerare necesitatea de a promova în

structurile de conducere persoane care au aptitudini manageriale şi o

calificare deosebită, chiar titlul de doctor în ştiinţă în specialitatea

funcţiei publice scoase la concurs. Această condiţie este pusă de lege

şi pentru înalţii funcţionari publici

158

.

Condiţia evaluării corespunzătoare, necesară la promovarea pe

oricare funcţie publică de execuţie pentru un grad profesional mai

mare – să fi obţinut la evaluarea performanţelor profesionale

individuale din ultimii 2 ani cel puţin calificativul „foarte bun” (art.

57 alin.1 şi 2 lit. b din Legea nr. 188/1999, republicată) nu se cere si

în cazul funcţiilor de conducere şi a înaltelor funcţii publice

159

. În

forma actuală a Legii nr. 188/1999, promovarea în aceste funcţii nu

mai este conditionată de calificativele obtinute la evaluare, ci de

rezultatele obtinute la concursul sau examenul organizat pentru

ocuparea unei astfel de funcţii superioare vacante.

Apreciem utilă o asemenea soluţie a necondiţionării de

calificativul „foarte bun” pentru promovarea în funcţii „pe verticală”,

calificativ acordat de şeful ierarhic, deoarece pentru funcţiile de

conducere şi înaltele funcţii publice sunt, aşa cum am arătat,

necesare, în primul rând abilităţile manageriale şi nu neapărat

calităţile şi cunoştinţele acumulate în funcţiile de execuţie şi, în

consecinţă, nici calificativele obţinute în aceste funcţii.
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În acest sens, pentru a fi întărită ideea, adaug precizările pe care le

aduce legiuitorul şi pe care le consider o mare realizare în schimbarea

mentalităţii privind managementul public

160

.

La concursul organizat pentru cei ce doresc să acceadă la înaltele

funcţii publice, conform prevederilor art. 20 din H.G. nr. 611/2008,

aceştia vor fi testaţi în ceea ce priveşte competenţele, în legătură cu:

– nivelul cunoştinţelor generale teoretice şi practice în domeniul

administraţiei publice;

– capacitatea de analiză şi sinteză;

– capacitatea de a fundamenta o viziune strategică a deciziilor;

– exercitarea controlului decizional;

– previzionarea impactului deciziilor;

– nivelul cunoştinţelor generale în domeniul instituţiilor

europene.

Cum sublinia şi profesorul Ioan Alexandru

161

, „într-adevăr, aşa

cum s-a spus în diferite ocazii, România este într-o criză profundă de

„leadership” adică de persoane capabile de a fi în adevăratul sens al

cuvântului lideri, nu numai buni administratori, buni gospodari, ci

manageri capabili să definească o strategie de schimbare radicală în

măsură să amelioreze simultan şi cultura şi structura organizatorică a

administraţiei publice.

Deficienţa de management se referă la lipsa abilităţilor, a tehni -

cilor şi a sistemelor specifice pentru elaborarea şi realizarea

politicilor publice. Este o problemă generalizată, cauzată parţial de

condiţiile istorice din România, dar şi de o trăsătură culturală, care

presupune câteodată autoritate şi respect excesiv. 

Simptomele deficienţei managementului sunt absenţa unor

scopuri şi obiective clare şi a unor sisteme de măsurare a perfor -

manţelor pentru majoritatea activităţilor din sectorul public, absenţa

testelor de eficienţă pentru rezultate, lipsa spiritului de echipă,

utilizarea excesivă a regulilor şi a instrumentelor de autoritate pentru
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impunerea anumitor activităţi, neasumarea responsabilităţii la

nivelurile inferioare şi slaba coordonare între organizaţii. 

În modul amintit pot fi rezolvate doar anumite tipuri de probleme,

în timp ce altele pot fi cu greu abordate şi toate soluţiile tind să fie

costisitoare. Problemele care sunt rezolvate sunt de obicei simple,

foarte exact specificate şi pot fi observate de nivelurile superioare ale

conducerii. Problemele complexe, care necesită un diagnostic tehnic,

simultan la mai multe niveluri sunt prea dificile. Înainte de a le putea

face faţă, sectorul public trebuie reformat.

Dovezile deficienţei de management au fost foarte clare în cadrul

desfăşurării procesului de aderare la Uniunea Europeană. Pe de o

parte, procesul de transpunere a legislaţiei a decurs bine. Dar, pe de

altă parte, elaborarea programelor şi procedurilor pentru obţinerea

programelor specificate sau sugerate de noile legi a rămas în urmă.

Procesul de adoptare a legilor a avansat rapid şi fără probleme. A fost

o problemă specificată clar şi care a putut fi gestionată. Elaborarea şi

implementarea politicilor care să sprijine noua legislaţie, însă, nu a

decurs aşa cum ar fi trebuit. Este una din acele probleme complexe,

pe mai multe niveluri, pe care sistemul actual de management al

sectorului public nu le poate rezolva.

„Aşa cum s-a spus în presă adeseori, reforma a fost concepută şi

este coordonată de o garnitură de veritabili translatori. De altfel, şi în

prezent, administraţia centrală continuă să fie împânzită de

cunoscători de limbi străine, străini de profesie şi de problemele

administraţiei publice. Este indiscutabil că stăpânirea unei limbi de

circulaţie internaţională este o condiţie foarte importantă pentru

ocuparea anumitor funcţii din administraţia publică, aşa cum de altfel

este şi să ştii să lucrezi pe calculator, dar a face din aceasta o condiţie

fundamentală în dauna competenţei şi a experienţei profesionale,

cum s-a întâmplat în multe cazuri, este contraproductiv”

162

.

Apreciez astfel ca moment crucial pentru reforma funcţiei

publice, pentru schimbarea culturii administrative apariţia în dreptul

pozitiv românesc a profesiei de manager public cu un statut special.

Astfel, conform dispoziţiilor art. 1 din O.U.G. nr. 92/2008 privind

statutul funcţionarului public denumit manager public, statutul

162
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managerilor publici este conferit de rolul, atribuţiile şi

responsabilităţile ce le revin ca agenţi ai schimbării în domeniul

reformei administraţiei publice.

În exercitarea funcţiei publice specifice, managerul public are

rolul de a asigura sprijin pentru politicile de reformă ale Guvernului

României în ceea ce priveşte proiectarea şi implementarea de la

nivelurile strategice la cele operaţionale a procedurilor şi activităţilor

vizând accelerarea reformei administraţiei publice centrale şi locale.

În îndeplinirea rolului managerilor publici aceştia au respon -

sabilităţi ce privesc coordonarea de programe, proiecte şi activităţi

menite să dezvolte capacitatea administrativă, să promoveze

descentralizarea competenţelor şi să modernizeze administraţia

publică centrală şi locală, cu scopul de a creşte calitatea actului

administrativ şi a serviciilor publice furnizate cetăţeanului.

Faţă de cele arătate rezultă că promovarea în funcţii superioare în

ierarhia autorităţilor şi instituţiilor din administraţia publică în care

îşi desfăşoară activitatea sau în altele trebuie sa aibă loc pe baza

competenţei şi contribuţiei aduse la activitatea acestor autorităţi şi

instituţii

163

.

Promovarea funcţionarilor publici se face, în prezent, în baza art.

63 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici –

Capitolul VI – Cariera funcţionarilor publici, Secţiunea a 4-a -

„Promovarea funcţionarilor publici şi evaluarea performanţelor

profesionale”, unde se prevede că în carieră, funcţionarul public

poate promova în funcţia publică şi poate avansa în treptele de

salarizare, în condiţiile legii. Promovarea în clasă, promovarea în

grade profesionale şi avansarea în trepte de salarizare nu sunt

condiţionate de existenţa unui post vacant.

Legislaţia românească se referă, aşadar, nu numai la creşterea în

grade profesionale prin promovare, ci şi la avansarea în trepte de

salarizare. Astfel, un funcţionar public poate rămâne în cariera sa pe

o funcţie publică, însă în raport de evaluările anuale el poate să

avanseze în trepte de salarizare pe măsura specializării şi perfec -

ţionării sale şi a creşterii performanţelor. 
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Efectul principal al promovării este faptul că funcţionarul public

va ocupa o funcţie publică superioară în care îşi poate manifesta mai

bine cunoştinţele profesionale în interesul său, al instituţiei şi al

cetăţeanului.

Aşa cum se arăta în doctrină

164

însemnează o avansare pe treptele

ierarhice administrative, care aduce funcţionarului public, pe lângă

majorarea remuneraţiei şi încadrarea sa într-o funcţie cu un caracter

mai autonom şi cu o mai mare răspundere.

Promovarea este modalitatea de dezvoltare a carierei prin

ocuparea unei funcţii publice superioare.

Promovarea în funcţia publică de execuţie în gradul profesional

imediat superior celui deţinut de funcţionarul public se face prin

concurs sau examen, organizat semestrial de către autorităţile şi

instituţiile publice, prin transformarea postului ocupat de

funcţionarul public ca urmare a promovării concursului sau

examenului. Fişa postului funcţionarului public care a promovat în

funcţia publică se completează cu noi atribuţii şi responsabilităţi sau,

după caz, prin creşterea gradului de complexitate a atribuţiilor

exercitate.

În conformitate cu art. 65 din Statut, concursul sau examenul de

promovare în gradul profesional se organizează de autoritatea sau

instituţia publică, în limita funcţiilor publice rezervate promovării, cu

încadrarea în fondurile bugetare alocate.

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în

gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public

trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă cel puţin 4 ani vechime în gradul profesional al funcţiei

publice din care promovează;

b) să aibă cel puţin 2 ani vechime în treapta de salarizare din care

avansează;

c) să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea anuală a

performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

d) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară

neradiată în condiţiile Statutului.
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Funcţionarii publici care nu îndeplinesc condiţiile de vechime

prevăzute pentru promovarea în gradul profesional imediat superior

celui deţinut pot participa la concursul organizat, în condiţiile legii,

în vederea promovării rapide în funcţia publică. Conform dispo zi -

ţiilor art. 70 alin. 1 din Legea nr. 188/1999, pot beneficia de sistemul

de promovare rapidă în funcţia publică:

a) persoanele care au absolvit programe organizate, în condiţiile

legii, pentru obţinerea statutului de manager public şi 

b) funcţionarii publici care au promovat concursul prevăzut la art.

65 alin. 3 din Statut, pentru promovarea rapidă.

Pot participa la concursul prevăzut la alin. 1 lit. b al art. 70 din

Statutul funcţionarilor publici(pentru promovare rapidă), funcţionarii

care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au cel puţin 1 an vechime în gradul profesional al funcţiei

publice din care promovează;

b) au obţinut calificativul “foarte bine” la evaluarea perfor -

manţelor profesionale individuale din ultimul an;

c) nu au în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară

neradiată în condiţiile Statutului;

d) au urmat cel puţin o formă de perfecţionare profesională în

ultimul an.

Concursul pentru promovarea rapidă prevăzut la art. 65 alin. 3 din

Statut se organizează anual, de către Agenţia Naţională a Funcţio na rilor

Publici, în limita numărului de funcţii publice rezervate pro movării

rapide.

Perioada în care o persoană a urmat programe organizate, în

condiţiile legii, pentru obţinerea statutului de manager public este

asimilată perioadei de stagiu.

În cazul nepromovării programelor menţionate mai sus, perioada

de stagiu nu constituie vechime în specialitatea studiilor necesare

ocupării funcţiilor publice şi nici vechime în funcţia publică.

Pentru a participa la concursul de promovare într-o funcţie

publică de conducere, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească

cumulativ următoarele condiţii:

a) să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în

domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea

studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
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b) să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;

c) să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului;

d) să îndeplinească condiţiile minime de vechime în specialitatea

studiilor;

e) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară

neradiată în condiţiile Statutului.

Avansarea în trepte de salarizare se face în condiţiile legii privind

sistemul unitar de salarizare a funcţionarilor publici.

În urma dobândirii unei diplome de studii de nivel superior,

funcţionarii publici de execuţie au dreptul de a participa la examenul

organizat pentru ocuparea unei funcţii publice într-o clasă superioară

celei în care sunt încadraţi, dacă studiile absolvite sunt în

specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau dacă autoritatea ori

instituţia publică apreciază că studiile absolvite sunt utile pentru

desfăşurarea activităţii.

Promovarea în condiţiile menţionate mai sus se face prin

transformarea postului ocupat de funcţionarul public ca urmare a

promovării examenului.

Promovarea în clasă nu se poate face pe o funcţie publică de

auditor sau de consilier juridic.

Cât priveşte promovarea în funcţiile publice de conducere, mai

amintim că de multe ori calităţile dovedite şi cunoştinţele acumulate

în funcţiile de execuţie sunt nefolositoare unui conducător care

trebuie să aibă viziunea de ansamblu asupra administraţiei, a poziţiei

în care se integrează instituţia pe care o conduce şi a direcţiei de

progres pe care trebuie să o promoveze.

De aceea considerăm că în fiecare caz concret, pentru promovarea

în funcţiile de conducere, ca şi pentru celelalte de altfel, trebuie să se

ia în seamă nivelul studiilor cerute de lege pentru noul post şi

rezultatele obţinute la vechiul post în raport cu perspectiva de a face

faţă atribuţiilor noului post.

Pentru promovare este necesar consimţământul special şi concret

al funcţionarului în cauză, dat de altfel cel mai târziu cu ocazia

participării la concurs, întrucât  cel ce urmează a fi promovat este cel

mai în măsură să aprecieze dacă va putea răspunde, sub toate

aspectele, exigenţelor funcţiei superioare, mai ales în cazul unei

funcţii de conducere.
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Cei promovaţi în funcţii şi care în perioada de probă dovedesc că

nu corespund profesional, vor fi trecuţi în funcţiile de execuţie avute

anterior, sau altele echivalente.

Unii autori contemporani analizează problema avansării ca

element al carierei sub titlul de „mobilitatea carierei”

165

, apreciată ca

o calitate a gestiunii funcţiei publice, ea permiţând o mai bună

motivare a funcţionarilor publici, o înnoire a acestora pe diferite

funcţii şi în acest caz un spor de competenţă atât de necesară

instituţiilor publice respective.   

Noţiunea de „carieră” este definită de doctrinele naţionale ca

reprezentând „ dezvoltarea în timp, a situaţiei profesionale a unui

funcţionar de la recrutare până în momentul în care încetează

activitatea profesională a acestuia ”. 

Pentru agenţii europeni o carieră normală, le îngăduie să avanseze

în interiorul aceleiaşi categorii, cu aspecte specifice pentru fiecare

dintre ele.

4.2. Evaluarea performanţelor profesionale

În doctrina occidentală contemporană avansarea este tratată împreună

cu notarea funcţionarului public, pentru că de rezultatele obţinute cu

ocazia notării la care se adaugă şi vechimea ce exprimă experienţa în

profesie depind avansarea, promovarea în funcţiile publice.

Notarea funcţionarilor europeni se realizează printr-o procedură

obişnuită dar cu deosebirea că nu este o notare cifrică. Elementele

avute în vedere sunt sarcinile de serviciu şi cunoştinţele lingvistice.

Evaluarea are la bază patrusprezece criterii repartizate astfel: şase

au în vedere competenţa profesională, modul în care se  îndeplinesc

sarcinile de serviciu, patru au în vedere randamentul activităţii

prestate şi  ultimele sunt determinate de conduita în serviciu. 

Modul de notare este prin calificative de la „ excelent” până la

„lasă de dorit ”.

Trebuie menţionat că evoluţia profesională şi disciplinară a

fiecărui funcţionar public trebuie urmărită şi apreciată, an de an şi

consemnată în fişele de apreciere întocmite anual.
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Sistemul aprecierii anuale este utilizat aşa cum s-a arătat şi în

literatura de specialitate

166

în scopul cunoaşterii de către instituţiile

publice a posibilităţilor şi perspectivelor de promovare, de

repartizare şi utilizare judicioasă a funcţionarilor publici.

Totodată, sistemul de evaluare anuală îi ajută pe funcţionari să-şi

aprecieze nivelul propriu al activităţii profesionale şi morale, în

funcţie de nivelul pregătirii şi experienţei profesionale a acestora.

În România, există un sistem de evaluare a performanţelor

individuale ale funcţionarilor publici care se face anual. Procedura de

evaluare are ca scop: avansarea în treptele de salarizare,

retrogradarea în treptele de salarizare, promovarea într-o funcţie

publică superioară, eliberarea din funcţia publică, stabilirea cerinţelor

de formare profesională a funcţionarilor publici.

Metodologia de evaluare a performanţelor profesionale

individuale ale funcţionarilor publici se aprobă prin hotărâre a

Guvernului
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, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor

Publici, după consultarea organizaţiilor sindicale ale funcţionarilor

publici, reprezentative la nivel naţional.

Evaluarea activităţii funcţionarilor publici se face pe baza

criteriilor elaborate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

La începutul anului, conducătorii de compartimente vor comunica

fiecărui funcţionar public, în scris, criteriile de performanţă stabilite

de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, corespunzătoare

categoriei, gradului şi clasei funcţiei publice ocupate de acesta.

Anual, conducătorii compartimentelor din cadrul unei autorităţi

publice completează şi notează în fişa de evaluare performanţele

profesionale, obţinute în ultimele 12 luni de către funcţionarii publici

din subordine.

În urma evaluării performanţelor profesionale individuale,

funcţionarului public i se acordă unul dintre următoarele calificative:

“foarte bine”, “bine”, “satisfăcător”, “nesatisfăcător”.
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J. Ziller, op. cit. (Administrations …), p. 236 – 239.
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În prezent metodologia de evaluare este cuprinsă în H.G. nr.  611/2008

pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor

publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 14 iulie

2008.



În situaţia în care funcţionarul public a fost notat cu calificativul

„nesatisfăcător”, conducătorul instituţiei publice va proceda la

eliberarea din funcţie.

În situaţia în care are loc restrângerea numărului de posturi la o

autoritate sau la o instituţie publică, conducătorul autorităţii sau

instituţiei publice va avea în vedere rezultatele obţinute de

funcţionarii publici la evaluarea anuală a activităţii.

S-a apreciat, astfel, că cel mai îndreptăţit să formuleze aprecierea

este şeful direct al funcţionarului public, întrucât îl cunoaşte cel mai

bine pe funcţionar sub aspectul activităţii şi comportării acestuia.

În alte state, la aprecierea funcţionarului îşi spun cuvântul

specialişti din domeniul relaţiilor cu personalul şi chiar colegii

acestuia, pentru ca ulterior să facă mai uşor acceptabile unele măsuri,

precum promovarea, acordarea salariului de merit etc.

Pentru a-şi produce eficienţa necesară, evaluările trebuie să fie

făcute cu bună – credinţă şi să se exprime realitatea.

De aceea, evaluarea anuală trebuie să depăşească limitele unui

chestionar şi să reprezinte nu o descriere, ci o analiză a activităţii

efectuate de funcţionar, a trăsăturilor caracteristice personalităţii şi

perspectivelor dezvoltării sale.

Aplicând criteriile legale şi dovedind obiectivitate în întocmirea

aprecierilor anuale, raportat la administraţia publică a ţării, care

constituie un tot unitar, evaluările întocmite în diferite localităţi ale

ţării pot contribui la realizarea unei politici administrative unitare şi

eficiente.

Caracterizările superficiale, subiective, cu ignorarea eforturilor şi

contribuţiei personale a funcţionarului, vor determina ineficienţa

activităţii viitoare a acestuia.

Pentru a evita astfel de aspecte, cei nemulţumiţi pot face, în

condiţiile legii, contestaţii.

Tot pentru a le face eficiente, evaluările urmează a fi aduse la

cunoştinţa funcţionarului, cu scopul de a-şi îmbunătăţi activitatea în

raport cu aprecierea primită, precum şi la cunoştinţa factorilor care

participă la îndrumarea sau controlul activităţii instituţiei respective,

inclusiv a organizaţiei sindicale.
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Publicat în JO nr. 45 din 14 iunie 1962.
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Publicat în JO L 124 din 27 aprilie 2004.
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CAPITOLUL VI – DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE

FUNCȚIONARILOR PUBLICI ROMÂNI ȘI EUROPENI

1. Consideraţii introductive

Principiile care guvernează drepturile şi obligaţiile funcţionarilor

publici români şi a celor europeni sunt diferite, tocmai datorită

caracterului naţional al funcţiei publice româneşti şi celui

supranaţional al funcţiei publice europene.

Mai mult, ţin să precizez că, spre deosebire de principiile care

guvernează funcţia publică românească, principii care sunt înscrise în

Statutul funcţionarilor publici români de unde au fost preluate şi

analizate, principiile care guvernează exercitarea funcţiei publice

europene nu sunt toate înscrise în Statutul funcţionarilor Uniunii

Europene.

Identificarea acestora a rezultat în urma analizei izvoarelor

dreptului european şi cu precădere a celor ce reglementează funcţia

publică europeană, începând cu dispoziţiile cuprinse în Regulamentul

Consiliului nr. 31 (CEE, CEEA) privind Statutul funcţionarilor şi

regimul aplicabil agenţilor Comunităţii Economice Europene şi

Comunităţii Europene a Energiei Atomice, care a  intrat în vigoare la

14 iunie 1962

168

şi terminând cu  Regulamentul (CE, Euratom) nr.

723/2004, privind Statutul funcţionarilor şi regimul aplicabil

agenţilor Comunităţilor Europene, adoptat de Consiliu la 22 martie

2004

169

, denumit după Tratatul de la Lisabona, Statutul funcţio -

narilor Uniunii Europene.

Precizăm, de asemenea, că principiile funcţiei publice româneşti, aşa

cum sunt desprinse din Statutul funcţionarilor publici români se

regăsesc ca obligaţii ale funcţionarilor europeni, aşa cum sunt prevăzute

în Titlul al II-lea al Statutului funcţionarilor Uniunii Europene.

Astfel, regăsim principiul legalităţii care stă la baza exercitării

funcţiei publice româneşti în obligaţia funcţionarilor europeni de a se

supune prevederilor tratatelor europene şi altor acte fundamentale,
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A se vedea Jean Boulois, Droit constitutionnel de l’Union Européenne, 5e

édition, Montchretien, Paris, 1995, p193, 194 şi Jöel Rideau, Droit institutionnel des

Communautés Européennes, 3e édition, Librairie Générale de Droit et de

Jurisprudence, 1999, p.101.
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Tratatul de la Lisabona, cunoscut în faza de proiect sub numele de “Tratatul

de Reformă”, este un tratat destinat să înlocuiască tratatul constituțional european.

Numele oficial, complet, este “Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului

privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene“.

Textul tratatului s-a finalizat în urma unui summit neoficial ce a avut loc la  16

ianuarie 2009, la Lisabona la 19 octombrie 2007, iar la 13 decembrie 2007 tratatul a

fost semnat de către reprezentanţii celor 27 de state membre ale UE. Potrivit

articolului 6, intrarea în vigoare a Tratatului era iniţial programată pentru  , în cazul

în care toate instrumentele de ratificare ar fi fost depuse anterior acestei date sau, în

caz contrar, în prima zi a lunii următoare celei în care a fost depus ultimul instrument

de ratificare. Cum Republica Cehă a ratificat tratatul abia la 3 noiembrie 2009,

ultima dintre cele 27 de țări membre care a îndeplinit această procedură, el a intrat în

vigoare la 1 decembrie 2009 .

171

considerate legislaţie primară şi actelor juridice adoptate de insti -

tuţiile europene considerate legislaţie secundară.

La momentul actual, însă, piramida normativă europeană este

precizată doar în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

Ea a fost codificată doar de Tratatul instituind o Constituţie pentru

Europa care realiza o ierarhie a actelor legislative şi executive, la

care se adăuga o categorie nouă, aceea a actelor delegate Comisiei,

Tratat care nu a intrat însă în vigoare.

În categoria izvoarelor primare

170

sunt incluse actele juridice

fundamentale ale dreptului european, constituite de:

– Tratatele de instituire a Comunităţilor Europene(1957);

– Cele două tratate bugetare;

– Deciziile privind resursele proprii ale Comunităţilor;

– Actul unic european şi Tratatul de fuziune din 1967;

– Decizia şi Actul privind alegerile directe în Parlamentul

Eropean (1976);

– Deciziile şi tratatele de aderare;

– Tratatul de modificare a tratatelor de instituire a Comunităţilor

Europene privind Groenlanda (17 martie 1984);

– Tratatul de la Maastricht(1992);

– Tratatul de la Amsterdam(1997);

– Tratatul de la Nisa(2001);

– Tratatul de la Lisabona(2007)

171
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Articolul 311 CE, art. 207 Euratom.
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C. 294/83, Parti Ecologiste „Les Verts” c. Parlamentului, hot. Din 23 aprilie

1986, în ECR, 1986, 1339.
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L. Cartou, Communautés Européenne, Dalloz, p. 117. În literatura juridică

română s-a exprimat opinia că actele normative ale instituțiilor comunitare constituie

„... sursa cea mai importantă a dreptului comunitar” – V. Marcu, Drept instituțional

comunitar, Ed. Nora, 1994, p. 91. 
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Unele dintre aceste acte europene cuprind și protocoale anexe. Ele

fac parte integrantă din aceste acte, așa cum se precizează în chiar

cuprinsul lor

172

, împreună cu preambulul.

Toate actele juridice europene menționate pot fi socotite ca un

adevărat „corpus” constitutional sau ca o „cartă constituțională de

bază”

173

, ele având prioritate asupra altor acte europene de nivel

inferior și beneficiind de o prezumție absolută de legalitate.

Cea de-a doua categorie – izvoarele secundare – cuprinde, în mod

obișnuit, actele adoptate de instituțiile europene în scopul aplicării

prevederilor Tratatului: regulamente, directive, decizii, opinii și

recomandări. Primele trei tipuri de acte au un caracter juridic

obligatoriu, nu sunt simple rezoluții sau recomandări care sunt

folosite de regulă în dreptul internațional

174

.

Regulamentele sunt cele mai importante acte juridice ce pot fi

adoptate de către instituțiile U.E., deoarece ele se aplică integral și

obligatoriu în toate statele membre, prevalând asupra legislației

naționale, iar aplicabilitatea lor este directă (nu este necesar să fie

încorporate prin alte acte normative în legislația națională pentru a

avea caracter obligatoriu).

Directivele reprezintă a doua formă a legislației europene cu

efecte obligatorii. Ele se adresează statelor membre, uneori tuturor,

alteori doar unora dintre ele, fixând obiectivele ce trebuie atinse, dar

lăsând autorităților naționale competența de a identifica mijloacele de

transpunere în practică, prin adoptarea unor reglementări pe planul

dreptului național. Ele permit astfel statelor membre să aplice dreptul

european ținând cont de condițiile concrete din fiecare țară.

Deciziile sunt măsuri administrative direct aplicabile ce se

adresează unui stat membru ori unei persoane fizice sau juridice.

Decizia este mijlocul legal prin care instituțiile europene pot ordona

ca un caz individual să fie soluționat într-un anumit fel.
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Ion Jinga, Andrei Popescu, op.cit., p. 44.
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Stabilitate, profesionalism, transparență, eficiență, imparțialitate, orientare

către cetățeni, dar și în interesul autorităților și instituțiilor publice din administrația

publică centrală și locală, în conformitate cu dispozițiile art.1. alin.2 din Legea nr.

188/1999, republicată.

173

Opiniile și recomandările sunt măsuri legale ce permit instituțiilor

U.E. să-și prezinte punctele de vedere în fața statelor membre sau chiar

a persoanelor fizice și juridice, fără ca acestea să fie obligate să se

conformeze soluției propuse de administrația europeană. Opiniile sunt

elaborate atunci când instituțiilor europene li se cere să-si exprime

poziția față de o situație curentă sau un caz particular apărut pe teritoriul

unui stat membru, în timp ce recomandările pot fi făcute și din proprie

inițiativă. Semnificația reală a opiniilor și recoman dărilor este de natură

morală și politică, iar ele nu sunt adoptate prin procedura legislativă

obișnuită, ci reprezintă doar poziția instituției de la care emană

175

2. Principiile care guvernează exercitarea drepturilor și

obligațiilor funcționarilor publici români

În această parte a lucrării, ne vom limita doar la enunțarea și

scurta descriere a principiilor, dat fiind faptul că ne vom ocupa de

aprofundarea lor într-o analiză comparativă cu cele care guvernează

funcția publică europeană, în capitolele privind drepturile și

obligațiile funcționarilor publici români și europeni și în analiza

comparativă a dispozițiilor Codului de conduită a funcționarilor

publici români și Codului european de bună conduită administrativă.

Vom acorda o mai mare  pondere în economia acestui capitol,

principiului transparenței, cu toate că și acesta va fi analizat com -

parativ cu cel al funcției publice europene în capitolele menționate.

Principiile care guvernează exercitarea drepturilor și obligațiilor

funcționarilor publici români sunt chiar principiile care guvernează

funcția publică și o parte din ele

176

guvernează serviciul public. 

Astfel, articolul 3 al Legii nr. 188/1999 prevede mai cuprinzător

și, în anumite cazuri cu titlu de noutate, că principiile care stau la

baza exercitării funcției publice sunt: 

a) legalitatea, imparţialitatea şi obiectivitatea;

b) transparenţa;
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c) eficienţă şi eficacitate; 

d) responsabilitate în conformitate cu prevederile legale;

e) orientare către cetăţean; 

f) subordonare ierarhică.

1. Principiul legalităţii, imparţialităţii şi obiectivităţii
a) Principiul legalităţii
Administraţia publică pune la baza activităţii ei principiul

legalităţii, aplicarea legii în litera şi spiritul ei.

Statutul funcţionarilor publici menţionează principiul legalităţii ca

primul în ierarhia principiilor care stau la baza exercitării funcţiei

publice, lăsând în seama Codului de conduită a funcţionarilor publici

definirea acestuia. 

Prin urmare, expresia “în limitele legii”atât de des întâlnită în

legislaţia ce reglementează funcţia publică evocă principiul de drept

potrivit căruia totul este permis, dacă nu este interzis de lege.

Principiul legalităţii care guvernează activitatea administraţiei este

înscris în mai multe texte din Constituţie, de exemplu în articolul 16

alineatul 2 “nimeni nu este mai presus de lege”, şi în articolul 3 litera

a din  Codul de conduită a funcţionarilor publici  ce instituie ca

principiu ce guvernează conduita profesională a funcţionarilor

publici, „supremaţia Constituţiei” , conform căruia „funcţionarii

publici au îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării”.

Abaterea de la lege prin săvârşirea unor fapte ilicite, atentarea la

valorile juridiceşte ocrotite atrage răspunderea juridică în diversele

sale forme.

b) Principiul imparţialităţii

Principiul imparţialităţii este legat de cel al legalităţii şi obiec -

tivităţii, deoarece presupune tratarea în mod egal, în litera şi spiritul

legii, a unei situaţii determinate, fără a discrimina sau privilegia

anumiţi membrii ai publicului.

Dispoziţiile articolului 15 alineatul 1 din Legea 7/2004 reprezintă

temeiul legalităţii şi imparţialităţii şi  dispune că funcţionarii publici

au obligaţia « să acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi

exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial ».
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În conformitate cu dispoziţiile articolului 12 alineatul 3 din Legea 7/2004

178

Verginia Vedinaş, op.cit., p. 21

175

Dispoziţiile articolului 12 alineatul 1 din Legea 7/2004 prevăd că

funcţionarii publici trebuie să aibă o conduită imparţială şi un

comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi

amabilitate, neatingând onoarea, reputaţia sau demnitatea

persoanelor cu care intră în contact.

În aplicarea principiului imparţialităţii, funcţionarii publici

trebuie să elimine orice formă de discriminare bazată pe aspecte

privind « naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea

materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte »

177

, soluţionând

similar sau identic aceeaşi categorie de situaţii de fapt.

c) Principiul obiectivităţii

Obiectivitatea reprezintă o trăsătură prin care se evocă aptitudinea

de a fi detaşat de propria subiectivitate şi de a oferi soluţii în confor -

mi tate cu elementele de fapt şi de drept ale unei situaţii deter mi -

nate

178

.

În acest sens, principiul obiectivităţii impune obligativitatea ca

toţi funcţionarii publici:

– să fie corecţi, oneşti şi să acţioneze cu bună-credinţă; 

– sa fie obiectivi în efectuarea constatărilor şi în stabilirea

măsurilor luate ori propuse, să evite ideile preconcepute şi părtinirea;

– să nu se implice în activităţi sau înţelegeri, direct sau indirect,

care ar da naştere la conflicte de interese; 

– să evite să se implice ca persoane private în acţiuni din care ar

putea obţine un beneficiu datorită „informaţiilor din interior”

obţinute în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu dacă aceste

informaţii nu sunt disponibile publicului larg; 

– să nu solicite, să  nu primească sau să accepte cadouri, şi orice alte

valori sau servicii, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu; 

– să nu folosească pozitia sa de funcţionar public în interese

particulare;

– să semnaleze conducătorului ierarhic eventualele cazuri de

conflict de interese în care se află ; 
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Publicată în Monitorul Oficial nr. 70 din 3 februarie 2003.

180

V. Vedinaş, Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu

modificările ulterioare, republicată, comentată, Ediţia a III-a revăzută şi adăugită,

Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004, p. 14.

– să respingă şi să informeze superiorii despre orice acte de

corupţie, fapte sau acţiuni ilegale.

– să nu caute să obţină beneficii datorită funcţiei publice sau poziţiei

oficiale deţinute anterior, inclusiv datorită informaţiilor privilegiate

obţinute prin funcţia respectivă, în special atunci când îşi caută un loc de

muncă sau o altă funcţie după ce nu mai deţin funcţia publică.

2. Principiul transparenţei

În conformitate cu dispoziţiile articolului 3 litera e din Legea nr.

52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

179

,

obligaţia de transparenţă reprezintă datoria autorităţilor adminis tra -

ţiei publice de a informa şi de a supune dezbaterii publice proiectele

de acte normative, de a permite accesul la luarea deciziilor adminis -

trative şi la minutele şedinţelor publice.

Problema transparenţei în activitatea administraţiei este în prezent

pusă cu insistenţă  nu numai pentru administraţia publică, dar şi

pentru întreaga viaţă publică din ţara noastră

180

.

Tot mai multe ţări au adoptat sau sunt pe cale de a adopta acte

normative menite să asigure exercitarea efectivă a dreptului la

informaţie. Deşi majoritatea acestor ţări dispun de prevederi consti -

tuţionale care garantează accesul liber la informaţia de interes public,

s-a constatat că respectarea acestui drept este problematică în absenţa

unei legislaţii speciale, care să trateze într-o manieră uni formă şi

coerentă accesul la informaţiile aflate în posesia instituţiilor publice.

Suedia este prima ţară din lume al cărei Parlament a adoptat o lege

a accesului la informaţia de interes public , şi anume Legea Libertăţii

Presei din  1766. Legea prevedea că documentele oficiale trebuie “la

cerere, puse la dispoziţia oricărei persoane”, fără perceperea vreunei

taxe. 

Deciziile autorităţilor de a refuza accesul la documente oficiale

pot fi atacate la tribunalele administrative generale şi, în ultimă

instanţă, la Curtea Supremă Administrativă.

176



Avocatul Poporului care funcţionează pe lângă Parlament deţine

anumite funcţii de supraveghere în domeniul liberului acces la

informaţie.

În Franţa, Legea-cadru care reglementează accesul la informaţie

este Legea nr. 78-753 din 17 mai 1978 privind libertatea accesului la

documentele administrative, care garantează dreptul de acces la

documentele instituţiilor publice.

Conform legii, toate documentele sunt publice, cu excepţia

datelor ce conţin deliberări ale instituţiilor guvernamentale, a datelor

privind siguranţa naţională, a informaţiilor protejate prin legea

protecţiei datelor personale şi a altor documente protejate prin lege.

Comisia pentru accesul la documentele administrative are funcţia de

a superviza aplicarea legii.

În Ungaria sunt reglementate în cadrul aceluiaşi act normativ, şi

anume Legea nr. 63/1992

181

, atât accesul liber la informaţiile de

interes public cât şi protecţia datelor personale. 

Comisarul Parlamentului pentru Protecţia datelor şi accesului la

informaţie supervizează aplicarea Legii nr. 63/1992, acţionând în

acelaşi timp ca un Ombudsman pentru protecţia datelor personale şi

pentru liberul acces la informaţia de interes public. El este responsabil

pentru întocmirea şi întreţinerea Registrului pentru protecţia datelor

personale şi pentru pronunţarea unor opinii juridice privind legislaţia

relevantă şi asupra fiecărei categorii de secrete de stat. 

În conformitate cu Legea Secretului de Stat din 1995

182

, Comisa -

rului Parlamentului i s-a mai conferit şi prerogativa de a schimba

încadrarea unor documente clasificate drept secrete de stat.

Parlamentul Republicii Cehe a adoptat în 1999 o lege a accesului

liber la informaţie inspirată după modelul legii similare din Statele

Unite

183

. Legea garantează accesul cetăţenilor la toate documentele

instituţiilor publice, ale administraţiilor locale şi ale altor instituţii
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Publicată în Magyar Közlöny din 17 decembrie 1992.
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Publicată în Magyar Közlöny din 30 iunie 1995.
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Legea Libertăţii Informaţiei (Freedom of Information Act) a fost adoptată în

anul 1966, în urma unei intense dezbateri publice care a pus în evidenţă carenţele

Legii privind procedurile administrative în materie de asigurare a accesului public la

informaţia aflată în posesia agenţiilor guvernamentale.
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Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr. 663 din 23 octom -

brie 2001.
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precum Camera Avocaţilor şi Camera Medicilor, fiind exceptate

informaţiile clasificate, secretele comerciale şi datele personale.

În România, lipsa transparenţei decizionale, alături de alte carenţe

ale activităţii de reglementare, conduce la încrederea scăzută a

societăţii în forţa şi importanţa actelor normative. Absenţa

consultărilor face ca normele să fie frecvent modificate sau înlocuite,

lucru ce determină o accentuată instabilitate legislativă şi nu oferă

siguranţa necesară cadrului legal existent.

Aplicarea reală a principiului transparenţei ar duce la o mai mare

încredere în legi şi reglementări, din moment ce ele au fost adoptate

cu consultarea celor interesaţi. Încrederea în cadrul legal va avea ca

rezultat un mai mare grad de respectare a legii, cu consecinţe pozitive

asupra dezvoltării economice şi a menţinerii unor relaţii de cooperare

între aparatul guvernamental şi societate.

Legea transparenţei asigură deschiderea activităţii administraţiei

publice centrale şi locale către cetăţeni prin intermediul a două

mecanisme importante:

1. Participarea publicului la procesul de elaborare a regle men -

tărilor;

2. Participarea publicului la procesul de luare a deciziilor.

Dispoziţiile din Legea transparenţei nu trebuie confundate cu cele

din Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la

informaţiile de interes public

184

şi nici cu democraţia directă. 

Spre deosebire de Legea accesului la informaţiile de interes public,

care permite accesul cetăţeanului la informaţiile publice gestionate de

diverse instituţii publice, Legea transparenţei oferă posibilitatea

cetăţenilor de a participa activ la procesul de elaborare de

reglementări prin sugestii adresate autorităţilor administraţiei publice.

De asemenea, spre deosebire de democraţia directă, Legea

transparenţei nu conferă cetăţenilor dreptul de a lua decizia finală cu

privire la reglementările care vor fi adoptate.

Acest rol va fi în continuare asumat de autorităţile administraţiei

publice care vor decide dacă includ sau nu în proiectele de reglementări

informaţiile şi sugestiile primite din partea cetăţenilor, organizaţiilor
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Aşa cum au fost definite de Asociaţia română pentru transparenţă în

„Transparenţa decizională în administraţia publică”, p. 13.
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Conform art. 5 din Legea nr. 52/2003 „Prevederile prezentei legi nu se aplică

procesului de elaborare a actelor normative şi şedinţelor în care sunt prezentate

informaţii privind: 

a) apărarea naţională, siguranţa naţională şi ordinea publică, interesele strategice

economice şi politice ale ţării, precum şi delibe rările autorităţilor, dacă fac parte din

categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii; 

b) valorile, termenele de realizare şi datele tehnico-economice ale activităţilor

comerciale sau financiare, dacă publicarea acestora aduce atingere principiului

concurenţei loiale, potrivit legii; 

c) datele personale, potrivit legii”.
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neguvernamentale şi asociaţiilor oamenilor de afaceri, proiecte ce

urmează a fi adoptate. 

După acest moment, destinatarii reglementărilor, persoane fizice

sau juridice, au posibilitatea de a formula sugestii şi recomandări cu

privire la executarea reglementările care le-au fost prezentate în

stadiu de proiect.

Cu privire la participarea publicului la procesul de luare a

deciziilor, legea prevede posibilitatea celor interesaţi de a participa şi

de a-şi exprima punctele de vedere în cadrul şedintelor organismelor

menţionate mai sus.

Dintre avantajele participării cetăţeneşti pentru administraţia

publică putem aminti

185

:

– restabileşte şi construieşte încrederea între administratia publică

şi cetăţeni;

– ajută administraţia să identifice nevoile comunităţii mai repede

şi cu o satisfacţie mai mare pentru cetăţeni;

– oferă gratuit administraţiei publice informaţii în legatură cu

deciziile ce trebuie luate ;

– conduce comunitatea către consens şi nu către conflict;

– administraţia şi cetăţenii sunt capabili să abordeze împreună

problemele şi oportunităţile într-un mod mult mai creativ.

Aplicând principiul juridic potrivit căruia excepţiile sunt de strictă

interpretare şi aplicare, respectiv luând în considerare o interpretare a

legii potrivit scopului ei şi în sensul aplicării legii, autorităţile publice

locale şi centrale sunt încurajate să interpreteze articolul 5 cât mai

restrictiv cu putinţă

186

. 



În acest scop, este utilă reamintirea art. 1 alin. 2 din Legea 

nr. 52/2003 care prevede în mod clar că aceasta are drept 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.”

Desprindem din bilanţul

187

privind aplicarea Legii accesului la

informaţiile  de interes public realizat pentru anul 2009 de Direcţia

pentru Strategii Guvernamentale 

188

următoarele:

– numărul raportat de solicitări de informaţii de interes public

continuă să fie ridicat în 2009, la fel ca în 2007 şi 2008, în primul

rând datorită solicitărilor verbale (aproximativ 86% din totalul

solicitărilor);

– administraţia centrală a primit peste 77% din totalul solicitărilor,

faţă de 75% în 2008. Principalele instituţii vizate de cetăţeni sunt

ministerele şi unităţile deconcentrate;

– numărul de solicitări respinse în ultimii şapte ani se menţine în

jurul a două procente din totalul solicitărilor;

– dacă ponderea solicitărilor pe suport de hârtie este similară celei

din 2008, se constată totuşi o creştere a solicitărilor verbale, care

depăşeşte 80%, şi o scădere moderată a utilizării suportului

electronic până la pragul de 9% la nivelul întregii administraţii;

– actele normative şi reglementările au rămas şi în 2009 domeniul

cel mai solicitat de cetăţeni, în condiţiile în care actele legislative
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Raport asupra implementării Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la

informaţiile de interes public în anul 2009 publicat pe site-ul http://www.publicinfo.ro.
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Direcţia pentru Strategii Guvernamentale(fostă Agenţie pentru Strategii

Guvernamentale-s.n-D.M.P.) face parte din structura Secretariatului General al

Guvernului. Direcţia asigură asistenţa necesară primului-ministru şi celorlalte

ministere, departamente şi agenţii guvernamentale în următoarele domenii: accesul la

informaţiile de interes public şi transparenţa instituţională; comunicarea publică;

evaluarea stării sociale a populaţiei; evaluarea oportunităţii sociale şi a impactului

perceptiv pentru măsurile guvernamentale. Direcţia pentru Strategii Guvernamentale,

în coordonare cu Ministerul Afacerilor Externe, colaborează cu celelalte ministere,

departamente şi agenţii guvernamentale pentru promovarea imaginii externe a ţării, în

conformitate cu priorităţile de politică externă a României.



sunt slab reprezentate pe paginile de web ale instituţiilor. Următorul

domeniu de interes vizat de solicitări a fost cel privind îndeplinirea

atribuţiilor instituţiilor, solicitările privind utilizarea banilor publici

reprezentând doar un sfert din numărul celor legate de atribuţiile

instituţiei;

– de asemenea, actele normative şi reglementările reprezintă

domeniul în care s-au înregistrat cele mai multe solicitări respinse pe

ansamblul administraţiei publice;

– afişarea la sediul instituţiei rămâne modalitatea predilectă de

informare publică din oficiu. Folosirea paginilor proprii de web de

către instituţiile centrale depăşeşte pentru prima dată 50%,

semnificativ mai mult decât la nivelul administraţiei locale, unde

atinge valoarea de 33% (mediul rural este încă deficitar la acest

capitol). Cu toate acestea, chiar şi la nivel local se poate constata o

creştere a utilizării paginilor de internet de la 25% în 2008, la 33% în

acest an.

Recomandările Direcţiei pentru Strategii Guvernamentale pentru

anul 2010 au fost următoarele:

– completarea şi reactualizarea permanentă a site-urilor autori -

tăţilor şi instituţiilor publice cu informaţiile din oficiu, potrivit legii;

– îmbunătăţirea comunicării inter şi intrainstituţionale în vederea

aplicării unitare a prevederilor Legii nr. 544/2001;

– măsuri în vederea informatizării întregii administraţii publice

locale;

– promovarea la nivelul întregii administraţii publice a unui

sistem de formare continuă şi certificare profesională în domeniul

transparenţei instituţionale;

– continuarea şi perfecţionarea colaborării cu societatea civilă

pentru evaluarea modului în care sunt respectate prevederile Legii nr.

544/2001 şi pentru promovarea bunelor practici.

Aşadar, nu putem aborda principiul transparenţei administrative,

fără a ne referi la Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la infor -

ma ţiile de interes public
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şi la H.G. nr. 123 din 7 februarie 2002
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Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 

23 octombrie 2001.
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Publicată în Monitorul Oficial  al României, Partea I, nr.. 167 din  8 martie

2002.



pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Accesul la informaţia de interes public poate fi definit drept

posibilitatea oricărei persoane de a obţine informaţii aflate în posesia

instituţiilor statului. Accesul la informaţia de interes public a devenit

în ultimii ani unul din criteriile cele mai importante în funcţie de care

o societate este sau nu considerată democratică. 

Indiferent de variantele terminologice diverse prin care este exprimat

(“libertate de informare”, “transparenţă administrativă”,“guvernare

deschisă”), accesul la informaţia de interes public este acum parte

dintr-un acquis democratic pe care orice ţară care pretinde că deţine o

guvernare responsabilă îl aplică într-o măsură cât mai mare.

Există raţiuni de principiu pentru care accesul la informaţie este

important într-o societate, dintre care exemplificăm:

– informaţia este un prim element pe care îl presupune

cunoaşterea;

– informaţia este un ingredient esenţial al formării atitudinilor

care susţin sau inhibă schimbarea într-o societate;

– informaţia este necesară grupurilor active pentru a le permite să

se angajeze în dezbateri deschise cu autorităţile publice pe teme care

afectează interesele lor sau ale unor categorii mai largi;

– accesul la informaţie reduce dezechilibrul de putere dintre

guver nanţi şi guvernaţi;

– accesul la informaţie impune constrângeri asupra compor ta -

mentului birocratic, descurajând, într-o anumită măsură, ineficienţa,

abuzurile şi corupţia din instituţiile publice.

O parte din informaţii sunt clasificate, respectiv cele din domeniul

apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, sau care privesc

deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele

economice şi politice ale României
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şi sunt prevăzute în art. 12 al legii.

Orice persoană, fizică sau juridică, română sau străină poate cere

informaţii de interes public

192

. Solicitantul nu trebuie să-şi justifice,

182
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Informaţiile clasificate sunt reglementate printr-o lege distinctă, Legea

nr.182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, publicată în

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 248 din 12 aprilie 2002.

192

În conformitate cu articolul 20 din Normele metodologice de aplicare a Legii

nr.544/2001.



în nici un fel, cererea. Informatiile de interes public pot fi solicitate şi

numai din “simpla curiozitate”, întrucât accesul la astfel de

informaţii este liber, ceea ce presupune că ele se află la dispoziţia

tuturor.

Dreptul oricărei persoane la informaţie are trei dimensiuni

193

:

1. dreptul de a fi informat din oficiu, de către instituţiile / autori -

tăţile publice cu privire la aspecte importante ale funcţionării

acestora;

2. dreptul de a cere informaţii;

3. dreptul de a fi informat de către mass media cu privire la

diverse aspecte importante din sfera publică.

Toate aceste drepturi sunt garantate de Constituţia României, exis -

tenţa, cunoaşterea, respectarea şi exercitarea lor constituie ele mente

de bază pentru asigurarea transparenţei procesului de guvernare.

Desprindem din raportul de evaluare privind aplicarea Legii

transparenţei decizionale în administraţia publică realizat pentru anul

2009 de către Direcţia pentru Strategii Guvernamentale

194

următoarele:

– numărul de proiecte de acte normative rămâne mare în 2009

(peste 209 000), deşi continuă trend-ul descendent început în 2007;

– peste 70% din proiectele de acte normative adoptate în 2008 şi

2009 au fost anunţate public la nivelul administraţiei locale. În

administraţia publică centrală se înregistrează o scădere importantă

de la 51,1% în 2007 şi 33,5% în 2008 la 31,2 în 2009;

– afişarea la sediul instituţiei rămâne mijlocul cel mai utilizat

pentru anunţarea proiectelor de acte normative elaborate de

autorităţile publice locale. În schimb, administraţia centrală preferă

utilizarea propriilor pagini de web;

– la fel ca în anii trecuţi, persoanele fizice constituie marea

majoritate a solicitanţilor de informaţii privind proiectele de acte

normative, atât la nivelul administraţiei publice locale, cât şi la

nivelul administraţiei centrale;
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Asociaţia română pentru transparenţă, „Ce trebuie să ştim despre accesul la

informaţiile de inters public”, 2001, p. 13.

194

Raport asupra implementării Legii nr. 52/2003 privind transpa -

ren ţa  decizională în administraţia publică în anul 2009 publicat pe site-ul

http://www.publicinfo.ro.



– de regulă, proiectele de acte normative au fost transmise din

oficiu către asociaţiile legal constituite. La fel ca în 2007 şi 2008,

numărul proiectelor transmise este mai mare decât al cererilor

primite pentru furnizarea de informaţii privind aceste proiecte. După

creşterea din 2008, în anul 2009 procentul recomandărilor incluse din

totalul recomandărilor a scăzut la 55%, atingând astfel cel mai mic

nivel din 2003 până în prezent (utilitatea recentei modificări a Legii
nr.52/2003 – referitoare la obligaţia motivării neincluderii
recomandărilor primite – nu mai trebuie demonstrată);

– dacă în ierarhia motivaţiei restricţionării accesului la şedinţe, la

nivel central “votul secret” ocupă ultima treaptă, la nivel local, avem

de-a face cu o ierarhie în oglindă, regăsind “votul secret” ca principal

motiv invocat, la fel ca în 2008;

– la nivel central se înregistrează un procent aproape dublu de

şedinţe publice desfăşurate în prezenţa mass-media, faţă de nivelul

local. Cu toate acestea, dacă la nivel central procentul este mai mic

decât în 2008, la nivel local se constată o uşoară creştere în acest sens;

– participarea cetăţenilor în procesul decizional atinge un nivel mai

mic decât în 2008. Chiar dacă la nivel central numărul estimativ al

persoanelor care au participat la şedinţele publice este similar celui din

anul precedent, la nivel local numărul acestora înregistrează o scădere

faţă de 2008. Numărul mediu privind participarea cetăţenilor la procesul

decizional în 2009 este la fel ca în 2008 – 7 partici panţi/şedinţă.

Recomandările Direcţiei pentru Strategii Guvernamentale pentru

anul 2010 au fost următoarele:

– standardizarea site-urilor autorităţilor şi instituţiilor publice

privind respectarea prevederilor legilor transparenţei;

– promovarea la nivelul întregii administraţii publice a unui

sistem de formare continuă şi certificare profesională în domeniul

transparenţei instituţionale;

– implicarea şefilor autorităţilor publice locale în pregătirea

funcţionarilor publici din subordine, inclusiv a celor din domeniul

transparenţei decizionale;

– o evidenţă standardizată a proiectelor de acte normative la

nivelul administraţiei publice locale pentru a nu se mai constata

discre panţele actuale dintre judeţe privind calitatea şi numărul acestor

reglementări;
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– analiza responsabilă a cazurilor în care şedinţele consiliilor

locale nu pot fi publice;

– atitudine proactivă a decidenţilor de la nivel local pentru

stimularea spiritului civic al comunităţilor.

În expunerea principiului transparenţei funcţiei publice, trebuie să

menţionam importanţa pe care o are acest principiu în organizarea şi

desfăşurarea concursurilor în procesul recrutării funcţionarilor

publici.

Transparenţa se manifestă prin punerea la dispoziţia tuturor celor

interesaţi a informaţiilor referitoare la modul de desfăşurare a

concursului, dând posibilitatea în acelaşi timp, datorită caracterului

său public, realizării unui control din partea candidaţilor, dar şi a

cetăţenilor, în general, asupra modalităţii în care se realizează

recrutarea personalului în administraţia publică.

O prevedere importantă este cea din art. 70 al H. G. nr. 611/2008,

conform căreia autoritatea sau instituţia publică organizatoare a

concursului pune la dispoziţie candidaţilor interesaţi, la solicitarea

acestora, documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de

comisia de soluţionare a contestaţiilor, care sunt informaţii de interes

public, cu respectarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal,

potrivit legii.

3. Principiul eficienţei şi eficacităţii

Deşi uneori cele două substantive, eficienţă şi eficacitate sunt

con siderate sinonime, în legislaţie ele au fost definite diferit. Spre

exemplu în art. 2 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi

funcţionarea Curţii de Conturi, cele două noţiuni sunt definite în felul

următor:

– eficienţă – maximizarea rezultatelor unei activităţi în relaţie cu

resursele utilizate(art. 2 lit. g) şi 

– eficacitate – gradul de îndeplinire a obiectivelor programate

pentru fiecare dintre activităţi şi raportul dintre efectul proiectat şi

rezultatul efectiv al activităţii respective(art. 2 lit. f).

Este ştiut faptul că întotdeauna administraţia publică a fost

acuzată de o anumită anchilozare, de o incapacitate de a răspunde în

parametrii optimi şi funcţionali aşteptărilor cetăţenilor, nevoilor lor.
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De aceea eficienţa şi eficacitatea au devenit un scop extrem de

important, iar realizarea lor este condiţionată de stilul de activitate al

funcţionarilor din administraţie, de aptitudinea lor de a răspunde şi a

corespunde exigenţelor care se aşteaptă de la ei

195

. 

Pentru a avea o administraţie eficientă şi eficace

196

, eforturile de

reformă trebuie să se axeze pe oameni, funcţionarii publici fiind

resursa fundamentală a administraţiei, alături de bugete şi cadrul

legal de reglementare a activităţii.

Elementul de bază în acest domeniu îl reprezintă activitatea

compartimentelor de resurse umane din administraţie, care trebuie să

stabilească principiile generale, în funcţie de specificul fiecărei

autorităţi, pentru atingerea standardelor de eficienţă dorite, în scopul

folosirii în mod optim a resurselor alocate.

Se conturează din ce în ce mai mult o nouă abordare a funcţio na -

rului public, în care performanţa este criteriul cel mai important de

apreciere a activităţii sale. 

În acest context, principiul eficienţei trebuie să guverneze în trea -

ga activitatea a funcţionarilor publici în realizarea atribuţiilor şi res -

ponsabilităţilor cu care au fost învestiţi prin lege, şi îndeplinirea lui

trebuie urmărită de către autorităţile sau instituţiile publice, chiar din

momentul recrutării funcţionarilor publici

197

. Eficienţa şi efica citatea
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195 V. Vedinaş, op.cit., p.15.

196 Eficienţa este componenta comportamentală a motivaţiei. Lipsa eficienţei la

locul de muncă este considerată o consecinţă a lipsei de motivaţie.

197 Dosarul profesional al funcţionarilor publici care trebuie depus în vederea

înscrierii la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice trebuie să cuprindă

printre alte elemente, „copia fişei de evaluare a performaţelor profesionale

individuale sau după caz recomandarea de la ultimul loc de muncă”.

Această fişă de evaluare a perfomanţelor profesionale atestă eficienţa

candidatului la fostul loc de muncă, în funcţie de: realizarea obiectivelor, asumarea

responsabilităţii, capacitatea de a rezolva problemele, capacitatea de implementare,

capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite, capacitatea

de analiză şi sinteză, creativitatea şi spiritul de iniţiativă, capacitatea de planificare şi

de a acţiona strategic, capacitatea de a comunica, de a lucra independent şi în echipă,

competenţa în redactare, capacitatea de consiliere, capacitatea de îndrumare, abilităţi

în utilizarea calculatoarelor şi a altor echipamente informatice. 

Îndeplinirea tuturor acestor condiţii, împreună cu respectul faţă de lege şi loialitatea

faţă de interesele instituţiei sau autorităţii în care îşi desfăşoară activitatea compun

conduita corectă a funcţionarului public în scopul întăririi capacităţii administrative.



trebuie monitorizate pe parcursul perioadei stagiului

198

şi să fie

prezente în evaluarea performanţelor profesionale  individuale ale

funcţionarului public

199

, în scopul identificării nevoilor de formare

profesională a funcţionarilor publici. Eficientizarea activităţii

desfăşurate se impune în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite.

Prin reforma funcţiei publice se doreşte ca sistemul funcţiei

publice să fie unul al managementului modern, cu exigenţe în ceea ce

priveşte eficienţa şi eficacitatea, altfel spus capacitatea administraţiei

de a răspunde şi satisface nevoile cetăţeanului.

4. Principiul responsabilităţii, în conformitate cu prevederile
legale

Enunţarea principiului în această formă a fost criticată în doctrina

românească, considerându-se că modul de formulare este deficitar,

având  o încărcătură tautologică

200

.

Înainte de a ne preciza propria opinie în materie ţinem să pre -

cizăm următoarele aspecte.

Mai întâi, trebuie menţionat că literatura juridică de specialitate

analizează, în principal numai instituţia răspunderii juridice a

funcţionarului public, diferenţiind între răspunderea penală,

administrativă, disciplinară, materială şi civilă.

Apoi, trebuie să diferenţiem între cele două noţiuni, responsa -

bilitate şi răspundere. 
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Reglementată în articolele 60, 61 din Legea nr. 188/1999, republicată,

modificată şi completată şi de Capitolul 2 din H.G. nr. 611/2008.
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Evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici se face în

condiţiile Legii nr.188/1999 modificată şi republicată, pe baza Metodologiei de

evaluare a performanţelor individuale ale funcţionarilor publici, prevăzute în Anexa

5 la H.G. nr. 611/2008.

Procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale se aplică

fiecărui funcţionar public, în raport cu realizarea obiectivelor individuale stabilite în

baza atribuţiilor prevăzute în fişa postului. Evaluarea se realizează prin raportarea

criteriilor de performanţă la gradul de îndeplinire a obiectivelor individuale

prevăzute pentru perioada evaluată.
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Verginia Vedinaş,op.cit., p. 21.



Această distincţie îşi are sorgintea în tezele filosofice contem po -

rane cu privire la delimitarea fenomenului răspunderii sociale faţă de

cel al responsabilităţii sociale

201

.

Raportând această distincţie la funcţia publică, rezultă că respon -

sabilitatea funcţionarului public s-ar manifesta printr-o ati tudine

plină de solicitudine faţă de problemele cetăţenilor, im-pli carea lor cu

obiec tivitate şi profesionalism în realizarea sar cinilor cores pun -

zătoare funcţiilor lor, funcţii înţelese ca adevărate misiuni sociale

202

.

Astfel, la nivelul administraţiei, responsabilitatea este asigurată

prin calitatea profesională şi morală a personalului, concluzionând

astfel că principiul responsabilităţii trebuie coroborat cu cele privind

legalitatea, imparţialitatea şi obiectivitatea, transparenţa şi eficienţa

pentru a fi pe deplin înţeles şi corespunzător aplicat de funcţionarii

publici.

Respectarea principiul responsabilităţii poate fi supravegheată

prin controlul exercitat de public, dar în primul rând supravegherea

trebuie să vină din interior, din partea celorlalţi colegi şi ierarhiei.  

Având în vedere că responsabilitatea are o valenţă mai mult

filosofică, bazându-se pe principiile morale, pe educaţia primită de

funcţionari în procesul de formare ca specialişti, ca profesionişti în

probleme de administraţie, pe responsabilitatea socială care îi

determină pe funcţionari să lucreze bine şi nu „de faţadă” sau „

pentru ochii şefului”, ci pentru că acesta este felul lor de a fi, aşa

înţeleg ei viaţa şi implicit „slujba”

203

, putem accepta terminologia

folosită de legiuitor „în conformitatea cu prevederile legale”, însă

numai din perspectiva în care acesta  şi-a propus statuarea

respectivului principiu filozofic, ca principiu de drept sau încadrarea

sa în ordinea de drept.

Numai din această perspectivă ni se pare justificată  precizarea

legiuitorului, deoarece considerăm că însuşi principiul responsa bi -

lităţii în accepţiunea sa filosofică are la bază valorile unei societăţi

democratice, bazată pe respectul legilor şi statul de drept.
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A se vedea M. Florea, Responsabilitatea acţiunii sociale, Editura Ştiinţifică

şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976.
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Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, Volumul I, Ediţia a III-a,

Editura All Beck, Bucureşti 2002, p. 613.
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Ibidem.



5. Principiul orientării către cetăţean

Interpretarea principiului orientării către cetăţean nu poate decât să

pornească de la etimologia termenului „administraţie” care este un

cuvânt ce provine din limba latină, fiind format din prepoziţia „ad”

care înseamnă „la, către” şi „minister” care înseamnă supus, servitor”,

fiind antonimul lui „magister” care înseamnă „stăpân”.

Raporturile sunt astfel clar definite, administraţia este în serviciul

cetăţenilor, misiunea ei fiind aceea de a servi nevoile acestora,

cetăţeanul fiind destinatarul serviciilor administraţiei, iar slujirea

interesului public reprezintă raţiunea de a fi a administraţiei şi a

funcţionarilor săi.

Principiul orientării către cetăţean stă la baza conduitei corecte a

funcţionarilor publici români aşa cum este ea detaliată în dispoziţiile

Codului de conduită a funcţionarilor publici români, obligaţie pe care

o vom dezbate pe larg, în manieră comparativă cu cea a funcţio na -

rilor europeni, în cadrul capitolului destinat a realiza o analiză com -

pa rativă a celor două coduri de conduită, de aceea considerăm

acoperitoare scurta descriere făcută mai sus.

De altfel, reforma administraţiei publice româneşti, precum şi cea

începută în anul 2000 vizând funcţia publică europeană, şi-au propus

ca rezultat apropierea cetăţenilor români şi europeni de administraţie,

şi redarea încrederii acestora în instituţiile statului român, respectiv,

instituţiile Uniunii Europene.

Realizarea serviciului public trebuie să se facă atât în interesul

cetăţenilor cât şi al instituţiilor publice din administraţia centrală şi

locală.

Raportând această reglementare la principiul orientării către

cetăţean, am putea să menţionăm şi celălalt taler al balanţei, anume

principiul loialităţii faţă de instituţiile sau autorităţile în cadrul cărora

funcţionarul îşi desfăşoară activitatea. 

6. Principiul subordonării ierarhice

Statutul a ridicat obligaţia de subordonare ierarhică, obligaţie

prevăzută în legislaţia ce reglementează funcţia publică, dar şi

constant tratată în doctrină ca una din obligaţiile funcţionarului public,
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la nivel de principiu care stă la baza exercitării funcţiei publice.

Obligaţia de subordonare exprimă de altfel “puterea ierarhică”.

După cum se cunoaşte, în sistemul organelor administraţiei

publice există o subordonare a organelor inferioare faţă de cele

superioare conform ordinii lor de succesiune şi la fel o ierarhie, o

subordonare a funcţiilor inferioare faţă de cele superioare din cadrul

diferitelor organe ale administraţiei publice.

Cât priveşte fundamentul ierarhiei, acesta are în vedere că şeful

ierarhic dispune de o competenţă profesională şi experienţă deose bite,

care-l fac să ocupe acea funcţie şi prin aceasta el poate coordona mai

bine, unitar, activitatea subordonaţilor şi modul în care îşi îndeplinesc

sarcinile fiind direct răspunzător de activitatea din instituţie sau

compartimentul respectiv şi de relaţiile instituţiei cu terţii

204

.

Funcţionarul public este obligat să se conformeze dispoziţiilor

date de funcţionarul cu funcţie de conducere căruia îi este subordonat

direct, cu excepţia cazurilor în care apreciază că aceste dispoziţii sunt

ilegale sau compromit grav un interes public. 

În acest sens, prof. Al. Negoiţă

205

a arătat că, deşi autoritatea

ierarhică este absolut necesară acţiunii organelor administraţiei

publice, totuşi nu se poate vorbi de o subordonare necondiţionată a

inferiorului faţă de superior.

Principiul subordonării ierarhice va fi analizat pe larg, în manieră

comparativă cu obligaţia de subordonare a funcţionarului european,

în cadrul paragrafului intitulat „Analiză comparativă a obligaţiilor

funcţionarilor publici români şi europeni”

3. Principiile care guvernează exercitarea drepturilor şi

obligaţiilor funcţionarilor europeni

Este important de subliniat, înainte de a analiza principiile care

guvernează drepturile şi obligaţiile funcţionarilor europeni, că

190

204

Paul Negulescu a arătat cu referire la legislaţia din acea perioadă că “puterea

ierarhică dă drept superiorului: a) să dirijeze activitatea inferiorului, impunându-i

chiar soluţiunea; b) să anuleze sau să modifice actele inferiorului; c) să exercite

asupra lui acţiunea disciplinară; d) să-l noteze în vederea avansării”, P. Negulescu,

op. cit. (1934), p. 563-565.
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Al. Negoiţă, op. cit.(1996), p. 104 şi urm.



Statutul funcţionarilor Uniunii Europene fixează drepturile şi

obligaţiile acestora, în aşa fel încât să garanteze independenţa lor faţă

de statele ai căror naţionali sunt. 

Totodată, unele dintre aceste principii care sunt tipice funcţiei

publice europene şi care sunt completate de jurisprudenţa Curţii de

Justiţie a Uniunii Europene, individualizează funcţia publică euro -

peană, diferenţiind-o în parte de funcţiile publice naţionale, datorită

caracterului său supranaţional. 

Următoarele principii vin să întărească, de fapt, semnificaţia drep -

turilor şi obligaţiilor funcţionarilor europeni.

1. Principiul independenţei absolute a funcţionarilor publici

europeni faţă de orice guvern, autoritate, organizaţie sau persoane

exterioare instituţiei lor şi faţă de statul ai căror naţionali sunt.

Independenţa este unul dintre  principiile funcţiei publice euro -

pene, dar nu numai. Obligaţia de independenţă se aplică unor cate -

gorii de personal sau de membri ai instituţiilor europene, acest

principiu fiind prevăzut în toate documentele Uniunii Europene ce

reglementează în materie.

Principiul independenţei se referă şi la alte categorii de funcţio -

nari ai Uniunii Europene.

Astfel, articolul 213 din Tratatul instituind Comunitatea

Europeană

206

care reglementa statutul comisarilor europeni, stipula

în alineatul 1, în felul următor „ Comisia este compusă din douăzeci

de membri, aleşi pe baza competenţei lor generale şi care oferă toate

garanţiile de independenţă.” În respectarea acestei obligaţii,

comisarii europeni „nu solicită şi nici nu acceptă instrucţiuni de la

vreun guvern şi nici de la un alt organism”

207

. 

Important de precizat este că respectarea obligaţiei de indepen -

denţă a comisarilor revine şi statelor membre, astfel „fiecare stat

membru trebuie să se angajeze a respecta acest principiu şi „să nu

influenţeze membrii Comisiei în îndeplinirea sarcinilor lor”

208

.
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Tratatul instituind Comunitatea Europeană, semnat la Roma, la 25 martie

1957, a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1958, versiunea consolidată a acestuia este

publicată în JO nr. C 325 din 24 decembrie 2002.
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Articolul 213 alineatul 2 din Tratatul CE. În prezent Comisia are 27 de

membri.
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Articolul 213 alineatul 2 din Tratatul CE.



În aceeaşi manieră, acelaşi Tratat în reglementarea statutului

judecătorilor şi avocaţilor generali ai Curţii de Justiţie şi Tribunalului

de primă instanţă, prevede în articolul 223 că  aceştia „sunt aleşi

dintre personalităţile care oferă toate garanţiile de independenţă”. 

Faptul că ei sunt numiţi de comun acord de guvernele statelor

membre, nu înseamnă că aceştia îşi exercită funcţiile în interesul

statelor membre. Funcţiile sunt exercitate în interesul exclusiv al

Uniunii, acesta fiind, de altfel, un alt principiu ce guvernează

drepturile şi obligaţiile funcţionarilor europeni, pe care îl vom

analiza în cadrul acestui capitol.

Principiul independenţei se aplică şi statutului membrilor Curţii

de Conturi care trebuie să-şi exercite funcţiile în deplină indepen -

denţă, „în realizarea îndatoririlor lor ei nu solicită şi nici nu acceptă

instrucţiuni de la nici un guvern sau de la un alt organism

209

”.

Mediatorul European, la rândul său este ţinut de obligaţia de

independenţă în îndeplinirea îndatoririlor sale, fiindu-i interzis să

solicite şi să accepte instrucţiuni din partea vreunui organism

210

.

Principiul independenţei funcţionarilor europeni, în dispoziţiile

Statutului funcţionarilor Uniunii Europene,  îl regăsim reglementat

ca obligaţie în articolul 11 alineatul 1.

Acest principiu trebuie privit din două perspective şi anume: pe

de o parte independenţa faţă de orice altă autoritate, instituţie,

organizaţie sau persoană şi, pe de altă parte, independenţa

funcţionarului chiar şi faţă de statul al cărui naţional este.

a) Principiul independenţei funcţionarului european faţă de orice

autoritate, instituţie, organizaţie sau persoane exterioare celei din

care face parte.

În respectarea acestui principiu articolul 11 din Statut stabileşte

interdicţia funcţionarului european de a accepta din partea

organismelor menţionate, fără autorizarea autorităţii învestite cu

numirea sa, vreun lucru care ar putea să-i compromită independenţa. 

Excepţie face situaţia în care eventualele recompense au fost

primite înainte de numirea în funcţie sau în timpul concediului pentru
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209

Articolul 247 alineatul 4 din Tratatul CE.

210

În conformitate cu dispoziţiile articolului 195 alineatul 3 din Tratatul CE.



satisfacerea serviciului militar sau naţional, în numele acestor

servicii.

b) Principiul independenţei funcţionarului european faţă de statul

al cărui naţional este.

Am ales să analizăm acest principiu ca parte componentă a

principiului independenţei şi nu ca un principiu distinct

211

, consi -

derând că dispoziţiile articolului 11 care reprezintă reglementarea în

materie, nu diferenţiază între independenţa faţă de guvernele statelor

membre şi guvernul statului al cărui resortisant este funcţionarul.  

Cu toate acestea, am ales să diferenţiem în statuarea principiului

independenţei funcţionarului european faţă de orice „guvern”

212

,

între statul naţional al funcţionarului şi celelalte state membre,

statuând individual „principiul independenţei funcţionarului

european faţă de statul al cărui naţional este” deoarece deseori,

statele membre ale organizaţiei internaţionale au impresia că

resortisanţii lor trebuie să le reprezinte interesele proprii, ceea ce este

fals şi periculos în acelaşi timp

213

. 

Astfel, un exemplu de notorietate rămâne cazul lui Jacques Chirac

care în calitatea sa de ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

între 1973-1974 în Guvernul lui Pierre Messmer, după întrunirea

Consiliului din 6 iulie 1973, a  acuzat un membru al Comisiei

Europene, resortisant francez, că a trădat interesele Franţei.

În înţelegerea principiului independenţei funcţionarului european

chiar faţă de statul al cărui naţional este, trebuie menţionat că, în

cadrul instituţiei europene, funcţionarul public nu este numit în

funcţie de statul respectiv şi nu îndeplineşte o funcţie în interesul

statului din care provine.

El este numit în funcţie de autoritatea învestită cu puterea de

numire a instituţiei sau organului european în care îşi desfăşoară

activitatea şi îşi exercită funcţiile în interesul general al Uniunii

Europene, individualizată prin instituţia sau organul în care îşi

desfăşoară activitatea.
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Pentru o opinie contrară a se vedea Constanţa Călinoiu, Verginia Vedinaş,

op.cit. p. 93. 

212

În conformitate cu dispoziţiile articolului 11 din Statut.

213

Constanţa Călinoiu, Verginia Vedinaş, op. cit, p.54, nota de subsol nr.94.



Încă din 1961

214

, înaintea adoptării primului Statut al

funcţionarilor Comunităţilor Europene regăsim în doctrina vremii

statuarea principiului independenţei ce trebuie să guverneze statutul

funcţionarului supranaţional, astfel „Fundamentul statutului

funcţionarilor internaţionali, al privilegiilor şi imunităţilor lor rezidă

în necesara independenţă, imperativ cerută de funcţiile internaţionale

şi supranaţionale, în interesul evident al organizaţiei care l-a

angajat”

215

.

Independenţa constituie o exigenţă absolută pentru membrii

personalului în relaţiile cu autorităţile naţionale, aceştia trebuind să

se achite de îndatoririle lor şi „să-şi adapteze conduita, având în

vedere numai interesele Uniunii, fără să solicite sau să accepte

instrucţiuni de la nici un guvern, autoritate, organizaţie sau persoană

din exteriorul instituţiei sale”

216

. 

Persoanele care îşi desfăşoară activitatea în instituţiile europene

sunt resortisanţi ai statelor membre, unde cea mai mare parte dintre ei

au studiat şi au lucrat, înainte de a veni să lucreze pentru instituţiile

europene.

A lucra pentru instituţiile europene înseamnă asumarea angaja -

mentului de a duce la îndeplinire obiectivele Uniunii Europene, ceea

ce reprezintă o operă colectivă inspirată din idealul de a depăşi

conflictele pe care Europa le-a cunoscut de-a lungul istoriei. De

aceea interesul personal ori naţional, sau eventualele presiuni politice

nu trebuie să ghideze niciodată conduita funcţionarilor.

2. Principiul îndatoririi funcţionarilor de a considera numai

interesele Uniunii în exercitarea atribuţiilor de funcţie publică.

Această obligaţie de a-şi îndeplini atribuţiile şi de a-şi regla

conduita exclusiv în vederea realizării intereselor Uniunii este în

legătură cu obligaţia de independenţă faţă de statul al cărui naţional

este. Această obligaţie este asimilată celei de loialitate faţă de inte -

resele Uniunii.
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Primul statut al funcţionarilor Comunităţilor Europene a fost adoptat la 29

februarie 1968 prin Regulamentul CEE, Euratom, CECA nr. 259.
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Henry Gerald, La fonction publique europeenne, Lausane, 1961, Imprimerie

C.Risold et Fils, p.184.
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Articolul 11 alineatul 1 din Statutul funcţionarilor Uniunii Europene.



Deseori în textele tratatelor europene le găsim reglementate

împreună, de aceea noi deşi alegem să analizăm separat această

obligaţie şi să o statuăm ca si principiu, o considerăm totodată, o

obligaţie complementară celei de independenţă.

În suportul afirmaţiei de mai sus, vin dispoziţiile articolului 11 din

Statutul funcţionarilor Uniunii Europene care reuneşte cele două

obligaţii în textul său, evidenţiind că „Funcţionarul trebuie să-şi

adapteze conduita având în vedere numai interesele Uniunii, fără să

solicite sau să accepte instrucţiuni de la nici un guvern, autoritate,

organizaţie sau persoană din exteriorul instituţiei sale” (principiul

independenţei funcţionarului european).

Obligaţia de fidelitate continuă şi după încetarea funcţiei

217

obligându-l pe funcţionar şi agent ca, după încetarea funcţiei, să

respecte „îndatoririle de onestitate şi delicateţe atunci când este pus

în situaţia de a accepta anumite funcţii sau avantaje”.

Pe parcursul a doi ani după încetarea funcţiei, „funcţionarul care

îşi propune să exercite o activitate profesională remunerată sau nu,

trebuie să declare acest lucru instituţiei sale

218

”.

Din perspectiva relaţiilor cu cetăţenii Uniunii Europene, loiali tatea

faţă de instituţiile europene în care funcţionarul îşi desfăşoară

activitatea este demonstrată de către acesta prin îndeplinirea obiec ti -

vului fiecărei instituţii europene şi anume asigurarea unei administraţii

eficiente, transparente, deschise, accesibile şi eficace, aceasta putându-

se realiza prin tratarea publicului într-o manieră obiectivă, imparţială şi

curtenitoare.

Noţiunea de „interese ale Uniunii Europene”.
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Obligaţie prevăzută în articolul 16 .

218 „Dacă această activitate are vreo legătură cu activitatea desfăşurată de

funcţionar în ultimii trei ani de serviciu şi riscă să fie incompatibilă cu interesele

legitime ale instituţiei, autoritatea învestită cu puterea de numire poate, în funcţie de

interesul serviciului, fie să interzică funcţionarului exercitarea acestei activităţi, fie

să-l supună oricărei condiţii pe care o consideră necesară. După avizul Comisiei

paritare, instituţia aduce la cunoştinţă decizia sa funcţionarului interesat într-un

termen de 30 de zile lucrătoare începând cu data primirii declaraţiei funcţionarului

interesat. La expirarea acestui termen, absenţa unui răspuns semnifică o decizie de

acceptare implicită”.



Este important să analizăm ce înseamnă de fapt „interesele

Uniunii” raportându-ne la Statutul funcţionarilor Uniunii Europene şi

la misiunea administraţiei publice europene.

Construcţia dreptului european a determinat emergenţa progresivă

a unui „interes general european”

219

, desemnând un interes distinct

de interesele diferitelor state membre, care de multe ori prevalează

intereselor acestor state.

Statutul, la rândul său, consolidează prin dispoziţiile sale respec -

tarea acestui „interes general european”. 

Regulamentul din martie 2004

220

, enunţă la punctul 14 că „impar -

ţialitatea este un principiu de bază al serviciului public recunoscut de

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. De aceea este

esenţială clarificarea obligaţiilor funcţionarului public european în

cazul existenţei unui conflict de interese real sau potenţial, atât pe

perioada exercitării funcţiei, cât şi după încetarea activităţii”

Regulamentul completează prevederile articolului 11 alineatul 1

din Statut adăugând la obligaţia funcţionarului de a-şi adapta con du -

ita exclusiv în vederea realizării intereselor Uniunii şi obligaţia

acestuia de a-şi aduce la îndeplinire funcţiile care îi sunt încredinţate

într-o manieră obiectivă şi imparţială şi cu respectarea obligaţiei de

loialitate faţă de Uniune.

Astfel dreptul european se aplică exclusiv. Aplicarea exclusivă a

acestuia vizează scoaterea funcţionarului din sfera aplicabilităţii

regimului juridic naţional, pentru  a i se aplica numai reglementările

europene specifice subordonate interesului general european.

Mai mult, interesul general european serveşte la legitimarea

stabilirii unor limite ale drepturilor fundamentale ale funcţionarilor

europeni. Tribunalul de primă instanţă a decis astfel, în cazul Conolly

că „exerciţiul drepturilor fundamentale, precum dreptul de proprie -
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Face parte din intervenţia avută de Nicole Maggi-Germain, conferenţiar

universitar la Universitatea Paris I, Pantheon-Sorbonne, în cadrul unui semniar co-

prezidat de Christian– Albert Garbar (Universite de Tours, France) şi Jean-Marc

Weller(LATTS/Ecole des Ponts et Chaussees France), a cărui temă a fost

„Conştiinţa profesională a funcţionarului faţă de cetăţeanul– client”, desfăşurată la 5

martie 2003 în Paris.

220

Regulamentul nr. 723/2004 al Consiliului din 22 martie 2004, publicat în JO

L 124 din 27 aprilie 2004, p. 1-118, ce modifică Statutul funcţionarilor

Comunităţilor Europene şi Regimul aplicabil agenţilor Comunităţilor.



tate poate fi supus unor restricţii justificate de îndeplinirea interesului

general european, dacă însă aceasta nu constituie o intervenţie

exagerată, inacceptabilă, care să atingă substanţa însăşi a drepturilor

garantate”

221

.

Rezultă, de altfel, dintr-o jurisprudenţă constantă că drepturile

fundamentale nu reprezintă prerogative absolute, că ele pot comporta

restricţii, cu condiţia însă, ca aceste restricţii să răspundă efectiv

obiectivelor de interes general şi să nu constituie din perspectiva scopului

urmărit, o intervenţie intolerabilă într-o societate democratică

222

.

Interesul Uniunii poate astfel justifica o restrângere a exerciţiului

unor drepturi, calificate de Curte şi de Tribunal, drepturi funda men-

tale, cum ar fi de exemplu dreptul de expresie (exersat, de exemplu,

prin intermediul publicării unui opere), prevăzut, de altfel, în această

formă restrânsă, în articolul 17 bis alineatul 1din Statut

223

.

Statutul contribuie astfel la „fabricarea” unui interes general al

Uniunii Europene distinct de cel al statelor membre ale acestei

Uniuni

224

.

3. Privilegile şi imunităţile sunt conferite funcţionarilor europeni

exclusiv în interesul Uniunii (art. 23 şi art. 24).

Privilegiile şi imunităţile funcţionarilor europeni sunt reglemen -

tate, în principal de Protocolul din 8 aprilie 1965

225

cu privire la

197

221

Tribunalul de primă instanţă al Comunităţilor Europene, 19 mai 1999, cazul

Conolly/Comisie ( T-34/96 şi T-163/96, Recueil de jurisprudence de la Fonction

publique 1999, p. II-463, punctul 111) a se vedea, de asemenea, comentariul lui

D.Simon, Europe 1999 nr.241, iulie, p.12 şi J-M.Belorgey, S.Gervasoni şi C.

Lambert, „Actualite du droit communautaire”, AJDA, 2001, p.941-942.

222

Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene 5 octombrie 1994, X/Comisie,

C-404, Recueil de jurisprudence p. I-4737, punctul 18, Dalloz, 1995; Tribunalul de

primă instanţă 15 mai 1997, N6 Comisie, T-273/94, Recueil de jurisprudence de la

Foction publique, p-I-A-97 şi II-289, punctul 73.

223

Funcţionarul are dreptul la libertatea de expresie, cu stricta respectare a

principiilor loialităţii şi imparţialităţii”.

224

Face parte din intervenţia avută de Nicole Maggi-Germain, conferenţiar

universitar la Universitatea Paris I, Pantheon-Sorbonne, în cadrul unui semniar co-

prezidat de Christian– Albert Garbar (Universite de Tours, France) şi Jean-Marc

Weller (LATTS/Ecole des Ponts et Chaussees France), a cărui temă a fost

„”Conştiinţa profesioanală a funcţionarului faţă de cetăţeanul– client”, desfăşurată la

5 martie 2003 în Paris.

225

Publicat în J.O. nr.152 din 13 iulie 1967.



privilegii şi imunităţi

226

, în capitolul V intitulat „Funcţionarii şi

agenţii Comunităţilor Europene”. Dispoziţiile Protocolului sunt com -

ple tate cu regulamente interne ale instituţiilor europene şi prin

acordurile stabilite între Comunităţi şi statele pe teritoriul cărora

reprezentanţii acestora îşi desfăşoară activitatea.

Reprezentanţii oficiali ai Uniunii trebuie să poată susţine liber

interesele instituţiilor pe care le reprezintă, de aceea Protocolul a sta -

bilit pentru funcţionarii europeni un număr de privilegii şi imunităţi

destinate a le garanta independenţa necesară atât ca persoane, cât şi

pentru bunurile lor şi pentru a evita atingerea demnităţii instituţiei pe

care o reprezintă. 

Tribunalul de primă instanţă  motivează că acordarea privilegiilor

şi imunităţilor „vizează evitarea unei restricţii ce ar putea fi adusă

funcţionării şi independenţei Comunităţilor”

227

.

Persoanele care în conformitate cu dispoziţiile Protocolului se

bucură de privilegii şi imunităţile sunt:

– Comunitatea Europeană care potrivit art. 291 din Tratatul de fu zi -

une al Comunităţilor şi dispoziţiilor Protocolul din 8 Aprilie 1965, se

bucură, pe teritoriile statelor membre de privilegiile şi imu ni tăţile

necesare pentru performanţa sarcinilor lor. Aşadar Comunităţile

Europene şi, după fuziune, Comunitatea Europeană, iar apoi Uniunea

Europeană se bucură de privilegiile şi imunităţile prevăzute de Protocol;

– funcţionarii şi agenţii europeni;

– reprezentanţii statelor membre care participă la lucrările

instituţiilor europene precum şi consilierii şi experţii tehnici; 

– membrii organelor consultative ale Comunităţilor;

– membrii Parlamentului European

228;

198

226

Modificarea acestui Protocol a fost adusă prin art. 6 al Tratatului de la Nisa.

227

Tribunalul de primă instanţă 19 noiembrie 1992, Campogrande/Comission

(T-80/91), Recueil de Jurisprudence, p.II-2459, punctul 42). Este interzisă orice

impozitare naţională, oricare ar fi natura sau modalităţile de percepere, care are ca

efect grevarea, directă sau indirectă, a funcţionarilor sau altor agenţi ai

Comunităţilor, în baza faptului că sunt beneficiarii unei remuneraţii vărsată de

Comunităţi, chiar dacă impozitul în cauză nu este calculat în raport cu această

remuneraţie (Curtea de Justiţie 25 mai 1993, Kristoffersen/Skatteministeriet, C-

263/91, Recuieil de jurisprudence, p.I-1755, punctele 14-16).

228

Potrivit dispoziţiilor Capitolului III al Protocolului, membrii Parlamentului

European beneficiază de privilegii şi imunităţi.



– membrii misiunilor statelor terţe acreditate pe lângă Consiliul

Europei

229

;

– membrii Comisiei Europene; 

– membrii Curţii de Justiţie, ai Tribunalului

230

şi ai Tribunalului

Funcţiei Publice, acesta din urmă fiind un tribunal de primă instanţă;

– personalul Băncii Centrale Europene, Institutului Monetar

European, Băncii Europene de Investiţii

231. 

Principiile de aplicare a

privilegiilor şi imunităţilor reprezintă de fapt motivul pentru care ele

au fost acordate, şi anume pentru a proteja interesele Uniunii

Europene şi sunt definite în articolele 18 şi 19 din Protocol după cum

urmează

232

:

1) privilegiile, imunităţile şi facilităţile sunt acordate funcţio na -

rilor şi altor agenţi europeni exclusiv în interesul instituţiilor

233

;

2) fiecare instituţie a Uniunii este competentă să ridice imunitatea

acordată funcţionarilor sau oricăror agenţi în cazul în care estimează

că ridicarea acestei imunităţi nu este contrară intereselor Uniunii

234

;

3) instituţiile Comunităţilor colaborează cu autorităţile responsa -

bi le din statele membre interesate în aplicarea prevederilor Proto co -

lului

235

.

Privilegiile şi imunităţile prevăzute de Protocol sunt: 

1. Inviolabilitatea
Inviolabilitatea are ca scop să permită funcţionarului european

exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei sale în acord exclusiv cu

199

229 În baza dispoziţiilor capitolului VI al Protocolului, membrii misiunilor

statelor terţe acreditate beneficiază de privilegii şi imunităţi.

230 Prin art.6 din Tratatul de la Nisa prin care a fost modificat art. 21 din

Protocol, privilegiile şi imunităţile au fost acordate judecătorilor, avocaţilor generali,

registratorilor, asistenţilor raportori de la Curtea Europeană de Justiţie şi membrilor

şi registratorilor Tribunalului de primă instanţă.  

231 Potrivit art. 291 din Tratatul de fuziune aceştia se bucură de aceleaşi

privilegii şi imunităţi.

232 A se vedea în acelaşi sens şi Constanţa Călinoiu, Verginia Vedinaş, op.cit.,

p. 229.

233 În conformitate cu dispoziţiile art.18, alineatul 1.

234 Potrivit dispoziţiilor art.18, alineatul 2.

235 În conformitate cu dispoziţiile art.19.



interesele Uniunii şi nu cu cele ale statului al cărui naţional este sau

cu cele ale statului în care îşi desfăşoară activitatea.

Acest privilegiu începe în ziua în care este dobândită calitatea de

funcţionar european şi încetează la data la care funcţionarul pierde

această calitate

236

.

2. Imunitatea de jurisdicţie
Imunitatea de jurisdicţie este recunoscută funcţionarilor europeni

şi se explică prin faptul că aceştia nu pot fi traşi la răspundere de

către autorităţile statului în care se află instituţia europeană şi în

cadrul căreia funcţionarii îşi desfăşoară activitatea. 

Limitele

237

în cadrul cărora operează imunitatea de jurisdicţie au

fost interpretate de Curtea Europeană de Justiţie astfel: „imunitatea

faţă de procedurile legale acoperă doar actele care, prin natura lor,

reprezintă o participare la sarcinile instituţiei

238

”.  

Funcţionarii beneficiază de imunitatea de jurisdicţie atât în timpul

exercitării funcţiei, cât şi după încetarea acesteia, pentru actele

îndeplinite în calitatea lor oficială, în exerciţiul efectiv al funcţiilor

239

200

236

Inviolabilitatea localurilor şi a construcţiilor Uniunii Europene este de

asemenea recunoscută. Aceasta înseamnă că localurile şi construcţiile Uniunii sunt

exceptate de la percheziţii, rechiziţii, confiscări sau exproprieri. Uniunea are dreptul

de a administra localurile şi construcţiile conform necesităţii instituţiilor care

funcţionează în acestea.

Dreptul la inviolabilitatea localurilor şi a altor construcţii determină şi o

obligaţie corelativă a statelor în care se află aceste localuri, constând în imposibi li-

tatea de a pătrunde în clădirile Uniunii fără acordul acesteia.

Bunurile Uniunii beneficiază, de asemenea, de inviolabilitatea prevăzută de Protocol.

Aceasta înseamnă că bunurile aflate în localurile şi alte clădiri ale Uniunii nu pot fi

supuse unor constrângeri administrative sau judiciare, fără acordul Curţii de Justiţie. 

Inviolabilitatea documentelor priveşte atât pe cele în lucru cât şi pe cele aflate în

arhive.

237

Spre deosebire de funcţionarii europeni, agenţii diplomatici acreditaţi în alte

state, spre exemplu, beneficiază în mod explicit chiar de imunitatea de jurisdicţie

penală (art. 31 din Convenţia de la Viena asupra relaţiilor consulare încheiată la 24

aprilie 1963). Aceasta înseamnă că statul în care agentul diplomatic este acreditat

nu-l poate aresta şi nici judeca în tribunalele proprii. Aceiaşi agenţi diplomatici

beneficiază şi de imunitate de jurisdicţie civilă numai pentru actele desfăşurate în

exerciţiul funcţiilor consulare.

238

Decizia Curţii Europene de Justiţie din 11 iulie 1968 Claude Sayag şi Zurich v.

Jean Pierre Leduc, Denis Thonnon, soţia sa şi SA „La Concorde” în Dosarul 5/1968.

239

Adăugarea noastră.



şi sub rezerva răspunderii care le revine faţă de Uniune şi a

competenţei Curţii Europene de Justiţie de a statua cu privire la

litigiile intervenite între instituţiile europene şi agenţii lor

240

.

3. Privilegii fiscale şi vamale
a. Scutirea de impozite

Interpretând dispoziţiile art. 3 din Protocol, Curtea Europeană de

Justiţie a stabilit că imunitatea privind impozitele se referă la orice tip

de impozit, direct sau indirect. 

Funcţionarii şi agenţii europeni sunt exceptaţi de la impozitele

naţionale pe salariu vărsate de Uniune, însă datorează acestora un

impozit în conformitate cu procedura stabilită de Consiliu, la

propunerea Comisiei

241

.

b. Exonerarea de taxe vamale şi interzicerea restrângerilor privind

exportul sau importul

242

Funcţionarii europeni beneficiază de dreptul de a importa în mod

liber mobila şi autoturismul propriu la data când aceştia intră în

funcţie şi de a le reexporta, la încetarea funcţiei. 

Funcţionarii europeni se  bucură şi de alte facilităţi. De exemplu

membrii şi agenţii instituţiilor Uniunii Europene pot obţine permise

de liberă trecere, emise de preşedinţii instituţiilor, în forma decisă de

Consiliu. Aceste permise sunt recunoscute ca titluri de circulaţie de

către statele membre

243

.

4. Funcţionarii publici se găsesc în permanenţă la dispoziţia
instituţiei

Prevederile Statutului funcţionarilor europeni scot la lumină o serie

de obligaţii ale funcţionarului european care depăşesc frontie rele vieţii

profesionale şi se extind în viaţa privată.

201

240

Constanţa Călinoiu, Verginia Vedinaş, op.cit.p.231. 

241

În conformitate cu dispoziţiile articolului 13 din Protocol.

242

Această imunitate se aplică oricărui articol destinat uzului oficial al Uniunii

Europene şi publicaţiilor oficiale ale acestei uniuni. Potrivit art. 6 din Protocol,

pentru Uniunea Europeană este recunoscut acelaşi tratament pentru comunicaţiile ei

oficiale şi transferul de documente, similar cu cel pe care îl acordă misiunilor

diplomatice.

243

C. Călinoiu, V. Vedinaş, op.cit., p.231.



Articolul 55 alineatul 1 din Statut, direct opozabil funcţionarilor

prevede că „funcţionarii activi sunt întotdeauna la dispoziţia

instituţiei lor”.

Interpretarea acestui principiu a fost realizată de către Curtea de

Justiţie a Uniunii Europene

244

, care a statuat că instituţia europeană

trebuie să cunoască şi să dispună de toate informaţiile necesare loca -

lizării şi intrării în contact cu funcţionarii săi la domiciliul acestora.

De aceea, refuzul unui funcţionar de a comunica administraţiei

adresa sa personală constituie o neîndeplinire a obligaţiilor ce rezultă

din prevederile articolului 55 alin. 1 şi antrenează o sancţiune disci -

plinară

245

. 

Nefiind necesară nici o măsură de punere în aplicare şi fiind direct

opozabil funcţionarilor, articolul 55 alineatul 1 a stat la baza înche -

ierii unui acord între statul în care se află sediul instituţiilor europene

şi instituţiile europene în materia informaţiilor ce privesc

funcţionarul european, acord ce a fost considerat de Curtea de Justiţie

ca fiind nepertinent, deoarece obligaţia funcţionarilor de a-şi

comunica adresa personală rezultă direct din Statut

246

.

Astfel, această independenţă juridică  faţă de statul naţional este

dublată de o dependenţă faţă de Uniune, şi de instituţia de care

aparţine. De aceea funcţionarul trebuie chiar după încetarea func ţi -

ilor, „ să respecte obligaţia de onestitate şi delicateţe în acceptarea

unor funcţii sau avantaje”.

5. Funcţionarii europeni sunt antrenaţi în pregătirea
reglementărilor cărora li se supun şi în punerea lor în practică. 

Acest principiu este unul de substanţă în regimul juridic al fun -

cţionarilor publici europeni, întrucât, pe de o parte, îi motivează în

implicarea pentru adoptarea unei legislaţii specifice corespun zătoare,

202

244

CJCE 21 aprilie 1994, Anna-Maria Campogrande împotriva Comisiei, cazul

C-22/93P, Recueil de jurisprudence 1994 p.I-1375. 

245

Considerăm că explicaţia autoarelor Constanţa Călinoiu şi Verginia Vedinaş

care interpretează acest principiu ca fiind obligaţia funcţionarilor de a lucra pentru

instituţie fără a depăşi „durata maximă de 42 de ore de serviciu săptămânal” nu este

în spiritul principiului, aşa cum rezultă chiar din jurisprudenţa Curţii Europene de

Justiţie şi Tribunalului. A se vedea op cit., p. 55.

246

Hotărârea din 21 aprilie 1994, Campogrande/Comission (C-22/93 P, Rec.

P.I-1375), punctele 19-22.



iar, pe de altă parte, în cunoştinţă de cauză uşurează aplicarea

respectivei legislaţii, cu efecte benefice pentru ei, pentru serviciul

public şi nu în ultimul rând pentru cetăţenii Uniunii Europene.

6. Principiul proporţionalităţii este încorporat în articolul 5
alineatul 3 al Tratatului Comunităţilor Europene247

El este afirmat în diverse sisteme de drept, cu deosebire, cel

german şi presupune ca măsurile impuse să fie adaptate realizării

obiectivului legitim urmărit şi să nu depăşească limitele necesare

realizării lui.

Proporţionalitatea este un principiu de drept cu valoare normativă

şi reprezintă un criteriu de apreciere juridică în ceea ce priveşte

limitele puterii statale atunci când intervine pentru a restrânge

exerciţiul drepturilor şi libertăţilor fundamentale.

Pentru a putea fi înţeles principiul (sau regula proporţio nali -

tăţii

248

), trebuie analizat în raport cu alte categorii juridice, precum,

necesitatea, raţionalitatea, echitatea, ideea de justiţie şi armonie

socială.

Proporţionalitatea determină limitele puterii discreţionare a

autorităţilor. Depăşirea proporţionalităţii reprezintă depăşirea

libertăţii de acţiune lăsată la dispoziţia autorităţilor, respectiv, un

exces de putere; este un criteriu de apreciere al raportului dintre

mijloacele de acţiune ale autorităţilor şi scopul urmărit, al

legitimităţii măsurilor luate.

Deşi acest principiu nu se aplică în exclusivitate drepturilor şi

obligaţiilor funcţionarilor europeni, noi dorim să-l integrăm celorlalte

principii menţionate, specifice funcţiei publice europene, deoarece

nerespectarea lui de către autoritatea învestită cu puterea de numire

este invocată deseori în faţa Tribunalului de primă instanţă sau Curţii

de Justiţie a Comunităţilor  Europene de către funcţionarii europeni

249

.
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247

Fostul art. 3 B. În conformitate cu dispoziţiile acestui alineat „Nici o acţiune

a Comunităţii nu va depăşi ceea ce este necesar pentru atingerea obiecti velor

prezentului Tratat”.

248

Doctrina franceză preferă să utilizeze terminologia „regula proporţionalităţii”.

249

A se vedea decizia Tribunalului de primă instanţă din 26 noiembrie 1991,

Wiliams/Cour de Comptes, punctul 83 şi decizia Tribunalului de primă instanţă din

18 octombrie 1991, De Compte/Parlament, T– 26/89, punctele 220-222. A se vedea,

de asemenea decizia Tribunalului de primă instanţă din 17 februarie 1998 din cazul

T-183/96, E/Comitetul economic si social, punctele 57-63.



4. �oţiunile de drepturi şi libertăţi

Reglementarea materiei drepturilor funcţionarilor europeni se

regăseşte în Titlul al II-lea al Statutului funcţionarilor Uniunii

Europene

250

sub titulatura „Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor”,

iar drepturile funcţionarilor publici români sunt reglementate în

Capitolul V, Secţiunea 1 din Legea nr. 188/1999, republicată, sub

titulatura de „Drepturile funcţionarilor publici”.

Înainte de a enumera şi analiza comparativ drepturile funcţio -

narilor europeni şi a celor români, dorim să ne concentrăm studiul

asupra terminologiei folosite în dreptul european şi în cel românesc

în analiza materiei „drepturilor”, terminologie care prezintă unele

particularităţi atât în dreptul românesc, cât şi în cel european.

În doctrina românească această materie este analizată, de regulă,

prin folosirea atât a conceptului de „drepturi”, cât şi a celui de liber -

tăţi, de regulă împreună, această tehnică avându-şi fundamentul în

semnificaţia sinonimă a celor două concepte

251

.

Astfel, Constituţia României, intitulează Titlul II „Drepturile,

libertăţile şi îndatoririle fundamentale”. 

Există însă autori, precum Ion Deleanu în doctrina românească şi

Jean Rivero şi Georges Burdeau în cea franceză, care consideră  că

„drepturile omului şi libertăţile publice nu se situează pe acelaşi plan

şi nu au acelaşi conţinut”

252

.  

Astfel, noţiunea de „drepturile omului relevă concepţia dreptului

natural, ea priveşte drepturile inerente naturii umane, în afara şi

deasupra dreptului pozitiv” pe când libertăţile publice sunt „categorii

reale, prerogative recunoscute şi garantate juridiceşte”

253

.
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250

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, aplicabil începând cu 5

martie 1968, reglementat prin articolele 2 şi 3 ale Regulamentului Consiliului din

29 februarie 1968, publicat în JO nr. L56 din 4 martie 1968. Ultima modificare a

statutului a fost realizată prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 723/2004, adoptat de

Consiliu la 22 martie 2004, publicat în JO L 124 din 27 aprilie 2004.

251

Constanţa Călinoiu, Verginia Vedinaş, op. cit. (1999), p. 56 .

252

Ion Deleanu, Drept constituţional şi instituţii politice, Tratat, Editura Europa

Nova, Bucureşti, 1996, vol. I, p.177-178, nota de subsol nr. 127.

253 

Ibidem, p. 177.



Rezultă, aşadar, că expresia „drepturile omului” reprezintă un

concept idealist, filosofic situat deasupra regulilor sau normelor

juridice care reglementează conduita oamenilor într-o colectivitate

politiceşte determinată, norme care au o existenţă obiectivă

254

, inde -

pendentă de perceperea lor subiectivă sau de aplicarea lor în practică

de către subiecţii de drept supuşi reglementării lor

255

, în timp ce

libertăţile publice sunt parte a unei realităţi juridice concrete.

S-a subliniat astfel că drepturile omului reprezintă un minim de

prerogative necesare autodeterminării lui, pe când libertăţile publice

reprezintă prerogative care asigură securitatea individului, protecţia

lui, reprezentând adevărate creanţe faţă de societate.

256

Drepturile omului reprezintă prerogative abstracte, pe când liber -

tăţile publice sunt prerogative efective

257

.

Asumându-ne  teoria că drepturile omului sunt considerate

„deasupra dreptului pozitiv”, în timp ce libertăţile publice sunt

„prerogative recunoscute şi garantate juridiceşte” şi  raportându-ne la

definiţia drepturilor civile, care reprezintă în terminologia inter naţională

acea categorie de drepturi ale omului care grupează drepturile ce

garantează individului o sferă de libertate în raport cu statul şi

mijloacele care asigură respectul acestor drepturi, putem concluziona că

drepturile civile sunt echivalente libertăţilor publice şi în consecinţă,

libertăţile publice sunt parte integrantă a drepturilor omului. 
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254

Aceste norme constituie dreptul pozitiv sau obiectiv.

255

Dreptul subiectiv este o facultate recunoscută de dreptul obiectiv unei

persoane, de a adopta o anumită conduită juridică (de a săvârşi un act ori un fapt

determinat, sau de a pretinde altei persoane îndeplinirea unei obligaţii determinate). 

Observăm că drepturile subiective sunt legate organic de dreptul obiectiv, pentru

că drepturile subiective nu există fără a fi prevăzute în norme juridice, iar existenţa

dreptului obiectiv ar rămâne fără sens, dacă prescripţiile normelor sale nu s-ar realiza

prin exercitarea drepturilor subiective.

Limba engleză, de exemplu utilizează chiar noţiuni diferite pentru cele două

ipostaze ale dreptului, astfel dreptul obiectiv este desemnat prin termenul „law”, iar

cel subiectiv prin termenul „right”.

Romanii distingeau între norma agendi (drept obiectiv) şi facultas agendi (drept

subiectiv).
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Jean Rivero, Les libertés publiques, Presses Universitaires de France, Paris,

1973, p. 16-18.

257

Georges Burdeau, Les libertés publiques, Librairie Générale de Droit et de

Jurisprudence, Paris, 1966, p. 12.



În spiritul concluziei noastre,  Montesquieu, adept al dreptului

natural, în gândirea sa despre om, defineşte libertatea unui individ ca

fiind „un drept de a face tot ceea ce îngăduie legile”, iar, mai departe argu-

men tează că, dacă un cetăţean ar face ce legile îi interzic „el nu ar

avea libertate, pentru că şi ceilalţi ar putea să facă la fel”, libertatea

fiind astfel „acea linişte a spiritului, care provine din opinia că fiecare

are propria siguranţă

258

“.

În legislaţia europeană, tratatele originare nu conţineau nici o

dispoziţie generală referitoare la drepturile omului, atât Tratatul de la

Paris din 1951 ce instituia Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi

Oţelului, cât şi cel de la Roma din 1957, ce instituia Comunitatea

Economică Europeană

259

şi Comunitatea Europeană a Energiei

Atomice

260

. Acestea reflectau o abordare funcţionalistă şi sectorială,

iar natura economică a Tratatelor, i-a făcut pe fondatorii Comunităţii

Europene să creadă că nu există riscul de interferenţă între legislaţia

europeană şi drepturile omului.

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene care a refuzat iniţial să se

pronunţe asupra acestui subiect, a înţeles că trebuie să afirme că

respectarea drepturilor omului face parte integrantă din principiile

generale de drept european, atunci când Curtea Constituţională a

Germaniei a refuzat să aplice regula priorităţii normei de drept

european pe motiv că aceasta din urmă nu garantează drepturile

fundamentale, lucru pe care îl făcea însă dreptul intern german

261

.

La 5 aprilie 1977 Parlamentul European, Comisia şi Consiliul

Uniunii Europene semnează o declaraţie comună  cu privire la

respectarea drepturilor fundamentale.
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258

Montesquieu în „Despre spiritul legilor”, Cartea a XI– a, Capitolul VI, Vol.

2. Ed. Stiinţifică, Bucureşti, 1964.

259 

Tratatul instituind Comunitatea Europeană, semnat la Roma , la 25 martie

1957, intrat în vigoare la 1 ianuarie 1958, versiunea consolidată a acestuia este

publicată în JO.nr. C 325 din 24 decembrie 2002.

260 

Tratatul instituind Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, semnat la

Roma, la 25 martie 1957, modificat prin Actul Unic European, semnat la 17 şi 28

februarie 1986 la Luxemburg şi Haga , intrat în vigoare la 1 iulie 1987, publicat în

Jurnalul Oficial nr.L 169 din 29 iunie 1987 .

261 

Ion Jinga, Andrei Popescu, Dicţionar de termeni comunitari, Editura Lumina

Lex, Bucureşti, 2000, p. 94.



Tratatul asupra Uniunii Europene

262

, care introduce noţiunea de

cetăţenie europeană  prevede că Uniunea va respecta drepturile

fundamentale garantate de Convenţia Europeană pentru Apărarea

Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale, semnată la Roma pe

4 noiembrie 1950, iar Tratatul de la Amsterdam

263

proclamă în

dispoziţiile sale că Uniunea Europeană este fundamentată pe

principiile democraţiei, libertăţii, respectării drepturilor omului şi

libertăţilor fundamentale, principii care sunt comune statelor membre.

Prin Tratatul de la Nisa

264

a fost creat un mecanism de conservare

a valorilor democratice. Consiliul Uniunii Europene, statuând cu o

majoritate de 4/5 şi după consultarea Parlamentului European, poate

adresa o recomandare unui stat pe al cărui teritoriu s-a constatat

existenţa riscului de violare a drepturilor fundamentale. „Declaraţia

asupra viitorului Europei”, anexă a Tratatului,  cuprinde prevederi

asupra statutului Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii

Europene, care nu este încorporată în Tratat.

Drepturile şi libertăţile enumerate în Carta drepturilor funda -

mentale

265

sunt cele care „rezultă în special din tradiţiile constitu -

ţionale şi din obligaţiile internaţionale comune statelor membre, din

Convenţia Europeană

266

pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a
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262

Tratatul de la Maastricht sau Tratatul asupra Uniunii Europene, semnat la 

7 februarie 1992, intrat în vigoare la 1 noiembrie 1993, publicat în JO nr. C 191 din

29 iulie 1992 .

263

Tratatul de la Amsterdam semnat în versiunea consolidată la 2 octombrie

1997, intrat în vigoare la 1 mai 1999, publicat în JO nr. C 340 din 10 noiembrie

1997 .

264

Tratatul de la Nisa care modifică Tratatul asupra Uniunii Europene, tratatele

ce instituie Comunităţile Europene şi anumite acte conexe, semnat la Nisa, la 26

februarie 2001, intrat în vigoare la 1 februarie 2003, publicat în JO C 80 din

10.03.2001.

265

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene publicată iniţial în JO nr.

C 364 din 18 decembrie 2000, integrată ulterior în textul Tratatului instituind o

Constituţie pentru Europa, publicat în JO nr. C 310 din 16 decembrie 2004 şi care nu

a mai intrat în vigoare-s.n. D.M.P.

266

Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale

cunoscută sub denumirea Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, adoptată la

Roma la 4 noiembrie 1950. A intrat în vigoare la 3 septembrie 1953. România a

ratificat Convenţia prin Legea nr. 30 din 18 mai 1994, publicată în “Monitorul

Oficial” nr. 135 din 31 mai 1994. 



Libertăţilor Fundamentale

267

, din cartele sociale adoptate de Uniune

şi de către Consiliul Europei, precum şi din jurisprudenţa Curţii de

Justiţie a Uniunii Europene şi a Curţii Europene a Drepturilor

Omului”

268

.

În Cartă drepturile sunt clasate în şase capitole, dintre care

capitolul doi este destinat „Libertăţilor” şi cuprinde: 

– dreptul la libertate şi siguranţă

269

, respectarea vieţii private şi de

familie

270

, protejarea datelor cu caracter personal, dreptul la căsătorie

şi dreptul de a întemeia o familie

271

, libertatea de gândire, de

conştiinţă şi religioasă

272

, libertatea de exprimare şi informare

273

,

libertatea de întrunire paşnică şi de asociere, libertatea artelor şi

ştiinţelor, dreptul la educaţie, libertatea profesională şi dreptul la

muncă, libertatea de a desfăşura o activitate comercială, dreptul la

proprietate, azil, protecţie în caz de expulzare şi extrădare.

Celelalte capitole sunt împărţite pe următoarele titluri şi conţin

următoarele drepturi aferente:

– Demnitatea

274

: demnitatea umană, dreptul la viaţă, dreptul la

integritatea persoanei, interzicerea torturii şi a pedepselor sau tratamen-

telor inumane sau degradante, interzicerea sclaviei şi a muncii forţate.

– Egalitatea

275

: egalitate în drepturi, nediscriminarea, diversitate

culturală, religioasă şi lingvistică, egalitatea în drepturi între bărbaţi
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267

În dispoziţiile prezentei lucrări, atunci când ne referim la Convenţia Euro -

peană a Drepturilor Omului avem în vedere textul revizuit al acesteia în conformitate

cu prevederile Protocolului nr.3, intrat în vigoare la 21 septembrie 1970, ale

Protocolului nr.5, intrat în vigoare la 20 septembrie 1971, şi ale Protocolului nr.8,

intrat în vigoare la 1 ianuarie 1990 şi cuprinzând, în afară de acestea, textul

Protocolului nr.2 care, în conformitate cu art.5 paragraful 3, face parte integrantă din

Convenţie odată cu intrarea în vigoare la 21 septembrie 1970. Toate dispoziţiile care

au fost amendate sau adăugate prin aceste protocoale sunt înlocuite prin Protocolul

nr.11, începând cu data intrării sale în vigoare, 1 noiembrie 1998. De la această dată,

Protocolul nr.9, intrat în vigoare la 1 octombrie 1994, este abrogat.

268

Aşa cum rezultă din dispoziţiile Preambulului Cartei drepturilor fundamentale

a Uniunii Europene 

269 

Reia articolul 5 din Convenţia europeană a drepturilor omului.

270

Reia articolul 8 din Convenţia europeană a drepturilor omului.

271

Reia articolul 12 din Convenţia europeană a drepturilor omului.

272 

Reia articolul 9 din Convenţia europeană a drepturilor omului.

273

Reia articolul 10 din Convenţia europeană a drepturilor omului.

274

Cuprinsă în Titlul I.

275 

Cuprinsă în Titlul III.



şi femei, dreptul copilului, drepturile persoanelor în vârstă, integrarea

persoanelor cu handicap.

– Solidaritatea

276

: dreptul lucrătorilor la informare şi la consultare

în cadrul întreprinderii, dreptul la negocieri şi la acţiuni colective,

dreptul de acces la serviciile de plasament, dreptul la protecţie în caz

de concediere nejustificată, condiţii de muncă juste şi echitabile,

interzicerea muncii copiilor şi protecţia tinerilor la locul de muncă,

viaţă familială şi profesională, securitate socială şi asistenţă socială,

asistenţă medicală, acces la serviciile de interes economic general,

protecţia mediului, protecţia consumatorilor.

– Drepturile cetăţenilor

277

: dreptul de a alege şi de a fi ales în

Parlamentul European, dreptul de a vota şi de a fi ales în cadrul

alegerilor locale, dreptul la o bună administraţie, dreptul de acces la

documente, dreptul de a sesiza Mediatorul European, dreptul de

petiţie, libertatea circulaţiei şi de şedere, protecţie diplomatică şi

consulară.

– Justiţia

278

: dreptul de a apela efectiv şi de acces la o instanţă

imparţială, prezumţia de nevinovăţie şi dreptul la apărare, principiile

legalităţii şi proporţionalităţii infracţiunilor şi pedepselor, dreptul de

a nu fi judecat sau pedepsit penal de două ori pentru aceeaşi

infracţiune.

Observăm, că spre deosebire de Constituţia României, care nu

diferenţiază în cadrul Titlului II între drepturi şi libertăţi, în Carta

drepturilor fundamentale a Uniunii Europene regăsim o astfel de

departajare.

Această departajare a fost făcută pentru prima dată într-un

document al Uniunii Europene

279

şi se limitează la enumerarea

acestora, nedefinind conceptul de libertate, însă individualizarea

acestora în cadrul drepturilor fundamentale reprezintă un progres şi

un impact pozitiv al doctrinei asupra procesului legislativ. 
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276

Cuprinsă în Titlul IV.

277 

Cuprinsă în Titlul V. Cetăţenia europeană a fost instituită prin Tratatul de la

Maastricht.

278 

Cuprinsă în Titlul VI.

279 

Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale,

deşi conţine noţiunea de libertăţi în titlul său, Titlul I intitulat „Drepturi şi libertăţi”,

nu diferenţiază în dispoziţiile sale aceste două noţiuni.



Recunoaşterea juridică a libertăţilor antrenează protejarea lor, iar

statutul acestora este consolidat prin garantarea lor la nivel consti -

tuţional, de aceea şi preferinţa de a le numi libertăţi fundamentale.

Din acest considerent, nu împărtăşim opinia autorilor Louis

Trotabas şi Paul Isoart

280

care grupează sub denumirea de libertăţi

fundamentale acele libertăţi care „garantează siguranţa persoanei

fizice şi constituie minimul ireductibil al ideii de libertate”.

În opinia noastră, categoria libertăţilor fundamentale, ar putea fi

numită categoria libertăţilor individuale, iar celelalte două categorii

concepute de autorii amintiţi,  anume a libertăţilor interioare

281

şi a

celor exterioare

282

, pot fi grupate în categoria libertăţilor colective.

La rândul lor libertăţile individuale ar putea fi grupate, în opinia

noastră, cu respectarea dispoziţiilor Cartei drepturilor fundamentale a

Uniunii Europene, în: 

– libertăţile persoanei ce includ,  dreptul la libertate şi siguranţă,

respectarea vieţii private şi de familie, protejarea datelor cu caracter

personal, dreptul la căsătorie şi dreptul de a întemeia o familie,

libertatea de gândire şi conştiinţă

283

– libertăţile economice ce includ dreptul de proprietate, libertatea

profesională şi dreptul la muncă, libertatea de a desfăşura o activitate

comercială

284

,

iar libertăţile colective ar putea fi grupate în:

– libertăţi „civice” ce includ libertatea de întrunire paşnică şi de

asociere şi

– libertăţi culturale ce includ libertatea de exprimare şi informare,

dreptul la educaţie, libertatea religioasă, libertatea artelor şi ştiinţelor.
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280

Louis Trotabas şi Paul Isoart în Droit Public, Manuel, Librairie Générale de

Droit et de Jurisprudence 2é éd Paris, 1996, p.122.

281

În opinia autorilor citaţi această categorie include acele libertăţi „care se

raportează la formarea şi dezvoltarea credinţelor şi cunoştinţelor”.

282

În opinia autorilor citaţi această categorie include acele libertăţi care permit

exerciţiul activităţilor fondate pe drepturile individuale.

283

Prevăzute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în categoria

„Libertăţilor” din Titlul II, aşa cum ele au fost enumerate mai sus, în cadrul

prezentului capitol.

284

Prevăzute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în categoria

„Libertăţilor” din Titlul II.



„Drepturile” funcţionarilor europeni, aşa cum sunt prevăzute de

Statutul funcţionarilor Uniunii Europene sunt următoarele: libertatea

de opinie şi de expresie, dreptul de asociere, dreptul la grevă, dreptul

la concediu anual de odihnă, dreptul de a candida la funcţiile elective,

dreptul la carieră, dreptul la pensie, dreptul la perfecţionarea

pregătirii profesionale, dreptul de a fi remunerat pentru activitatea

prestată, dreptul la ajutor şi asistenţă din partea Uniunii.

Drepturile funcţionarilor publici români aşa cum sunt prevăzute în

Capitolul V al Legii nr. 188/1999, republicată sunt următoarele:

dreptul la opinie al funcţionarilor publici, dreptul de asociere, dreptul

la grevă, dreptul la salariu, dreptul la concediu, dreptul la condiţii

normale de muncă şi igienă, dreptul la pensie, dreptul de a beneficia

de asistenţă medicală, dreptul de protecţie şi ajutor din partea

instituţiilor sau autorităţilor publice.

În lumina tuturor argumentelor şi tezelor prezentate mai sus,

constatăm că o parte din „drepturile” recunoscute funcţionarilor

Uniunii Europene şi o parte din „drepturile” recunoscute funcţio -

narilor publici români se încadrează în categoria „Libertăţilor”,

desemnată astfel de actul constituţional european

285

care însă nu a

mai intrat în vigoare.

Aplicând principiul preeminenţei dreptului european asupra

dreptului naţional, principiu ce trebuie respectat de România în

calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, se impune

concluzia, ca în abordarea acestei dimensiuni a regimului juridic al

funcţionarilor europeni şi al funcţionarilor publici români, să

analizam şi să comparăm drepturile şi libertăţile funcţionarilor

europeni şi ale celor români, şi nu doar drepturile acestora, aşa cum

sunt reglementate în textele Statutului funcţionarilor Uniunii

Europene şi Legii nr. 188/1999, republicată.
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În 29 octombrie 2004, şefii de state şi de guverne ale celor 25 de State

Membre şi 3 ţări candidate au semnat Tratatul instituind o Constitutie pentru

Europa. S-a prevăzut că Tratatul va intra în vigoare numai în momentul în care va fi

adoptat de către fiecare dintre ţările semnatare în concordanţă cu propriile proceduri

constituţionale, Statele Membre avand doi ani la dispozitie pentru ratificarea

textului Constituţiei. Cum unele ţări l-au respins(exemplu, Franţa şi Olanda l-au

respins prin referendum) acesta nu a mai intrat în vigoare, iar pentru suplinirea lui s-

a adoptat Tratatul de la Lisabona.



5. Drepturile funcţionarilor publici români şi europeni

5.1. Drepturi ce ţin de natura funcţiei publice româneşti şi europene

5.1.1. Dreptul la exercitarea funcţiei publice 

Izvorând din actul de numire, prin care funcţionarul public este

învestit legal cu exercitarea funcţiei, dreptul la exercitarea funcţiei

publice are o natură duală: 

– priveşte atât pe cei cărora li se adresează funcţia publică, anume

pe beneficiarii serviciului public– persoane fizice şi juridice de drept

public sau privat, din ţară şi străinătate care au obligaţia corelativă de

a înlesni  realizarea funcţiei publice dând toate informaţiile şi expli -

caţiile necesare în vederea realizări atribuţiilor funcţionarului public

legal învestit, cât şi

– instituţia sau autoritatea publică în care funcţionarul îşi desfă -

şoară activitatea care trebuie la rândul ei să sprijine şi să asigure exer -

ci tarea atribuţiilor stabilite în fişa postului.

Mai mult, deoarece funcţionarul public este „agentul puterii publice”

şi, în exercitarea prerogativelor de putere publică, este înzestrat cu

instrumentele necesare îndeplinirii serviciului public cu respectarea

prevederilor legale, cu imparţialitate, obiectivitate, transparenţă,

eficienţă, eficacitate şi responsabilitate

286

, administraţia publică, la

rândul ei, este obligată să intervină şi să-i acorde sprijin folosind, fie

mijloace de convingere, fie mijloace de constrângere în cazuri

extreme, ori de câte ori acesta este împiedicat să-şi exercite dreptul la

funcţia publică.

Obligaţia corelativă prevăzută de articolul 41 din Legea nr.

188/1999, republicată şi modificată, ce răspunde dreptului de

protecţie şi ajutor al funcţionarului public, se constituie în asigurarea

din partea autorităţii sau instituţiei publice a protecţiei funcţionarului

public împotriva ameninţărilor, violenţelor, faptelor de ultraj cărora

le-ar putea fi victimă în exercitarea funcţiei publice sau în legătură cu

aceasta

287

. 
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286

În conformitate cu dispoziţiile articolului 3 literele a), b), c) şi d) din Legea

188/1999 republicată şi modificată.

287

Această obligaţie o vom dezvolta în capitolul privind obligaţiile funcţio -

narilor publici români şi europeni al prezentei lucrări.



Pentru garantarea acestui drept, autoritatea sau instituţia publică

vor solicita sprijinul organelor abilitate, potrivit legii.

În egală măsură, dreptul la exercitarea funcţiei publice europene

de către funcţionarii europeni  a căror activitate se află în slujba

interesului general european

288

reprezintă o obligaţie corelativă:

–  a cetăţenilor statelor membre şi persoanelor juridice de drept

privat sau public ce au sau nu au reşedinţa sau sediul statutar pe

teritoriul unui stat membru

289

, de a sprijini funcţionarii europeni în

exercitarea funcţiei lor prin furnizarea informaţiilor sau datelor

personale necesare procesării cererilor ce provin din partea acestora

în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi 

– a instituţiilor şi organismelor europene în care funcţionarii

europeni îşi desfăşoară activitatea şi care trebuie să-i îndrume şi să-i

asiste în exercitarea atribuţiilor stabilite prin lege pentru funcţionarii

europeni.

Obligaţia corelativă de asistenţă a funcţionarilor europeni

290

şi a

membrilor familiei acestora din partea Uniunii Europene, la fel ca

cea instituită de articolul 41 al Legii nr. 188/1999, republicată, se

răsfrânge asupra oricărei acţiuni judiciare îndreptate împotriva

autorilor de ameninţări, jigniri, calomnii sau atentate contra

persoanei şi bunurilor funcţionarilor europeni, ca urmare a calităţii şi

funcţiei deţinute de aceştia

291

.

5.1.2. Dreptul de a beneficia, în exercitarea funcţiei sale de
protecţia legii

Un alt drept legat de profesia funcţionarilor publici este acela de a

beneficia, în exercitarea atribuţiilor, de protecţia legii. Pentru ca

funcţionarii publici să-şi realizeze operativ şi eficient sarcinile de

serviciu, statul trebuie, prin norme juridice, să asigure acestora

condiţiile şi autoritatea necesare, ferindu-i de atacuri din afară.
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288

Nicole Maggi-Germain, Funcţionarii comunitari şi interesul general comu -

nitar, op cit. p.9.

289 

În conformitate cu dispoziţiile articolului 2 punctul 3 din Codul european de

bună conduită adminsitrativă.

290

Această obligaţie o vom dezvolta în capitolul privind obligaţiile funcţionarilor

publici români şi europeni al prezentei lucrări.

291

În conformitate cu dispoziţiile articolului 24 din Statutul funcţionarilor

Uniunii Europene.



Activând în cadrul unui serviciu public, funcţionarul public poate fi

expus unor reacţii de nemulţumire a cetăţenilor cu care vine în

contact direct, ceea ce impune protecţia sa împotriva ameninţărilor,

violenţelor şi faptelor de ultraj, cărora le-ar putea fi victimă, în

exercitarea funcţiei. Tendinţa europeană este de a nu considera

infracţiuni de ultraj unele fapte de calomnie sau injurii, argu -

mentându-se această tendinţă prin egalitatea de tratament pentru toţi

cetăţenii.

De altfel, pentru a asigura ordinea publică este necesar ca

serviciile publice şi funcţionarii acestora să nu fie expuşi unor atacuri

îndreptate împotriva lor şi, de aceea, statul reglementând apărarea

exercitării funcţiei de către funcţionari se apără pe el însuşi, atacurile

la adresa funcţionarilor publici fiind considerate atacuri împotriva

statului

292

.

Prin dispoziţiile cuprinse în Codul penal, statul acordă garanţii

funcţionarilor faţă de alte persoane fizice, prin incriminarea faptelor

săvârşite împotriva autorităţii.

Astfel în art. 239 din Codul penal se prevede că ameninţarea

săvârşită nemijlocit sau prin mijloace de comunicarea directă, lovirea

sau orice acte de violenţă, vătămarea corporală ori vătămarea

corporală gravă săvârşite împotriva unui funcţionar, care îndeplineşte

o funcţie ce implică exerciţiul autorităţi statale, aflat în exerciţiul

funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii constituie

infracţiune de ultraj.

Totodată, pentru a-i feri pe funcţionari de abuzurile superiorilor

ierarhici, s-a recunoscut dreptul acestora de a se plânge împotriva

măsurilor disciplinare care aduc atingere carierei lor prin acţiune în

contencios administrativ în conformitate cu dispoziţiile Legii 

nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ

293

. 

În cazul în care printr-un act administrativ de autoritate ilegal sau

prin refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept

recunoscut de lege s-a cauzat o pagubă funcţionarului public acesta

are dreptul să se adreseze instanţei de contencios administrativ pentru

recunoaşterea dreptului pretins şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată.
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M. T. Oroveanu, op. cit. (1997), p. 344.
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Publicată în Monitorul Oficial  al României, Partea I, nr. 1154 din 7

decembrie 2004.



În legătură cu dreptul funcţionarului de a fi despăgubit de către

autoritatea sau instituţia publică, în situaţia în care acesta a suferit, din

culpa autorităţii, o pagubă în înţelesul de  prejudiciu material în timpul

îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, observăm că Legea nr. 188/1999 nu

este explicită în sensul de a menţiona şi posibilitatea ca un asemenea

drept să fie acordat şi în condiţiile în care prejudiciul ar fi de natură

morală. Nici Codul muncii nu face referiri în acest sens pentru salariaţi.

Dar având în vedere că:

– prin Legea nr. 554/2004 se consacră această instituţie, sub forma

dreptului instanţei de a se pronunţa, atunci când acţiunea este întemeiată,

atât asupra despăgubirilor materiale cât şi asupra celor cu caracter moral;

– art. 41 alin. 2 din Legea nr. 188/1999, republicată, consacră obligaţia

autorităţii sau instituţiei publice de a ocroti funcţionarului public atât

integritatea fizică cât şi psihică;

– acţiunea este de competenţa instanţei de contencios administrativ,

şi considerăm că instanţa respectivă poate să acorde despăgubiri

pentru consecinţele de ordin moral, deoarece posibilitatea ca ele să se

producă este la fel de mare sau chiar mai mare decât în cazul

consecinţelor care atrag despăgubiri materiale.

5.1.3. Dreptul de alegere a profesiei şi a locului de muncă.
Ocuparea unei funcţii publice doar de către cei care au o pregătire
profesională corespunzătoare

Acest drept exprimă două instituţii indisolubil legate în concepţia

legiuitorului constituant şi de aceea le-a cuprins într-un singur drept,

pe care l-a prevăzut în articolul 41 alineatul  1 teza a doua din

Constituţia României.

Acest drept trebuie înţeles în raport cu condiţiile specifice de

acces la funcţia publică. Prevederi, referitoare la necesitatea unei

pregătiri medii, superioare sau postuniversitare pentru ocuparea unor

funcţii în administraţia publică sunt cuprinse în dispoziţiile Statutului

funcţionarilor publici.

Astfel, desprindem categoriile  înalţilor funcţionari publici,

funcţionarilor publici de conducere, managerilor publici şi funcţio -

narilor publici  de execuţie

294

.
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În conformitate cu dispoziţiile articolului 9 din Legea nr. 188/1999

republicată şi modificată.



Aşa cum am mai arătat, funcţiile publice de conducere şi cele de

execuţie se împart  la rândul lor după nivelul studiilor cerute pentru a

accede la ele în trei clase

295

, anume:

– clasa I  cuprinde funcţionarii publici care au absolvit studii

superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– clasa a II-a cuprinde funcţionarii publici care au absolvit studii

superioare de scurtă durată cu diplomă;

– clasa a III-a cuprinde funcţionarii publici care au absolvit studii

medii liceale cu diplomă.

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prevede că

orice persoană are dreptul la muncă şi dreptul de a exercita o profesie

aleasă sau acceptată în mod liber. 

În aceeaşi manieră legiuitorul european a ales să unească cele

două instituţii, dreptul la muncă şi libertatea de a-şi alege profesia

dorită  într-un singur drept.

De altfel şi în alte de texte europene, cum ar fi  articolul 1,

paragraful 2 al Cartei Sociale Europene şi articolul 140 din Tratatul

instituind Comunitatea Europeană se afirmă dreptul de a munci şi de

a exercita o profesie liber aleasă sau acceptată.

În raport cu nivelul studiilor necesare, raportându-ne la

clasificarea făcută  de Statutul funcţionarilor publici români, funcţiile

publice europene pot fi clasificate, de asemenea, în trei clase:

– clasei I în care sunt încadraţi funcţionarii publici români care au

absolvit studii superioare îi corespunde categoria Administratori,

gradele de la 7 la 16 la nivelul funcţiei publice europene.

– clasei a II-a în care sunt încadraţi funcţionarii publici români

care au absolvit studii de nivelul colegiului îi corespunde categoria

Administratori, gradele 5 şi 6.

– clasei a III-a în care sunt încadraţi funcţionarii publici români

care au absolvit studii liceale îi corespunde categoria Asistenţi.

Condiţia studiilor necesare pentru accesul la diferitele categorii de

funcţii publice europene

296

sunt prevăzute de articolul 5, literele a)-c)

din Statut şi au fost deja menţionate la paragraful privind clasificarea

posturilor funcţiei publice europene după natura şi nivelul funcţiilor
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În conformitate cu dispoziţiile articolului 7 din Legea nr. 188/1999 repu -

blicată şi modificată.
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Pentru o dezvoltare a comparaţiei între accesul la funcţia publică română şi

cea europeană a se vedea explicaţiile din capitolul „Cariera funcţionarilor publici

români şi europeni – analiză comparativă”.



cărora le corespund după perioada de tranziţie curpinsă între 1 mai

2004 şi 30 aprilie 2006.

5.1.4. Dreptul la opinie şi expresie
Libertatea de expresie este o libertate fundamentală a omului

recunoscută de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului

297

care

statuează, prin art 10 că „Orice persoană are dreptul la libertatea de

exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie şi libertatea de a

primi sau de a comunica informaţii sau idei fără amestecul autorităţilor

publice şi fără considerarea frontierei”. Aşadar, funcţionarul public are,

ca orice cetăţean, libertatea de a-şi exprima public opinia. 

Exerciţiul acestui drept trebuie circumstanţiat, raportându-ne la

momentul când funcţionarul public se află în timpul orelor de

serviciu şi la momentele în care se află în afara acestora. S-a

considerat astfel, că în timpul serviciului funcţionarul public trebuie

să respecte o obligaţie de neutralitate, de loialitate faţă de instituţia

învestită cu puterea de numire, în timp ce, în afara orelor de serviciu,

funcţionarul public are o obligaţie de rezervă, de măsură

298

.

Statutul funcţionarilor europeni instituie obligaţia de discreţie a

funcţionarilor europeni cu privire la tot ceea ce priveşte faptele şi

informaţiile ce au ajuns la cunoştinţa lor în exercitarea sau cu ocazia

exercitării funcţiilor. Deşi este o obligaţie de discreţie legată exclusiv

de exerciţiul funcţiei, ea continuă şi după încetarea acesteia pentru

că, potrivit art. 17 din Statut

299

, funcţionarul european rămâne supus

acestei obligaţii şi după încetarea funcţiei sale.
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Convenţia Europeană a Drepturilor Omului a fost adoptată la Roma în 4

noiembrie 1950. A intrat în vigoare la 3 septembrie 1953. România a ratificat

această convenţie prin Legea nr. 30 din 18 mai 1984, publicată în „Monitorul

Oficial” nr. 135 din 31 mai 1994.
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Verginia Vedinaş „Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul

funcţionarilor publici comentată” Lumina Lex p.57 .
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În conformitate cu dispoziţiile art.17, funcţionarul trebuie să păstreze cea mai

mare discreţie asupra tuturor faptelor şi informaţiilor pe care le dobândeşte în exercitarea

sau ca urmare a exercitării funcţiilor sale; el nu trebuie să comunice sub nici o formă unei

persoane neîndreptăţite nici un document sau informaţie care nu au fost aduse la

cunoştinţa publică. Această obligaţie trebuie respectată şi după încetarea funcţiei.

Funcţionarul nu poate nici să publice, nici să ajute la publicarea, singur sau în

colaborare a unui text oarecare care se referă la activităţile instituţiilor europene fară

autorizarea autorităţii învestite cu puterea de numire. Această autorizare nu poate fi

refuzată decât în cazul în care publicaţia este de natură a pune în pericol interesele Uniunii.



Activitatea Uniunii este ocrotită şi prin obligarea funcţionarilor

europeni de a solicita autorizaţia instituţiilor europene pentru orice

text pe care ar dori să-l publice în legătură cu activitatea acestora. 

În afara serviciului şi în măsura în care activităţile instituţiilor

europene nu sunt vizate, libertatea de expresie este regula generală,

în sensul că le este permis funcţionarilor să participe la activităţi

literare, artistice, ştiinţifice, ca simpli cetăţeni şi nu în virtutea

funcţiei lor publice în cadrul instituţiilor europene.

În conformitate cu dispoziţiile articolului 17 bis

300

, funcţionarii

care doresc să-şi utilizeze dreptul la libertatea de expresie pentru a

publica texte al căror obiect este legat de activitatea Uniunii, au

obligaţia de a cere autorizaţie autorităţii învestite cu puterea de numire.

Autorizaţia se cere, de exemplu, în cadrul Comisiei Europene,

directorului general al direcţiei generale din care funcţionarul face parte. 

Pentru a determina dacă textul care se doreşte a fi publicat şi care

descrie activitatea Comunităţilor este contrar dispoziţiilor în vigoare,

directorul general poate consulta superiorii ierarhici direcţi ai

funcţio narului. 

În cazul în care există dubii, funcţionarului îi poate fi cerută

dobândirea unor avize şi întocmirea unei evaluări. Funcţionarul în

cauză trebuie să asigure o anumită perioadă de timp directorului

general pentru ca acesta să decidă, perioadă de timp care ar putea

presupune traducerea textului, de exemplu.

Instituirea obligaţiei autorizării nu reprezintă o interdicţie a

dreptului la exprimarea liberă a funcţionarului european, ci doar o

măsură de protecţie a activităţii Uniunii, dat fiind că această autorizaţie
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„Funcţionarul are libertatea de expresie, cu respectarea strictă a principiilor

loialităţii şi imparţialităţii.

Fără a încălca dispoziţiile articolelor 12 şi 17, funcţionarul care are intenţia să

publice sau să dea publicităţii, singur sau în colaborare, vreun text care ar avea

legătură cu activitatea Uniunii trebuie să informeze în prelabil autoritatea învestită

cu puterea de numire.

Dacă autoritatea învestită cu puterea de numire este în măsură să demonstreze că

publicarea textului este susceptibilă a aduce o atingere gravă intereselor legitime ale

Uniunii, ea informează funcţionarul în scris de decizia sa, într-un termen de 30 de

zile lucrătoare care se calculează din momentul primirii informaţiei. Dacă nici o

decizie nu este emisă în acest termen, se consideră că autoritatea învestită cu puterea

de numire nu are obiecţii”.



nu  poate fi refuzată „decât dacă publicarea avută în vedere este de

natură a pune în joc interesele Uniunii” (art. 17 alin. 2. din Statut). 

Prin urmare, acest drept este restrâns, chiar prin dispoziţiile

acestui articol, la exercitarea sa, numai cu respectarea principiilor

loialităţii şi imparţialităţii

301

.

Prin Decizia C-340/2000 din 13 decembrie 2001, Curtea Europeană

de Justiţie a interpretat limitele ce pot fi impuse acestei libertăţi, în

aplicarea dispoziţiilor art. 17 alin. 2

302

. 

În speţă, Curtea Europeană de Justiţie a avut de soluţionat apelul

introdus de Comisia Europeană împotriva deciziei Tribunalului de

primă instanţă în cazul Cwik, decizie prin care Curtea a dat câştig de

cauză reclamatului. 

În fapt, reclamantul Cwik, economist, a început să lucreze pentru

Comisie în anul 1970. În anul 1997 a fost invitat în Spania să ţină o

prelegere pe teme economice la un congres internaţional. Acesta a

susţinut o prelegere pe care, în anul 1998, organizatorii i-au solicitat

să o publice alături de prelegerile celorlalţi lectori.

Reclamantul a pregătit prelegerea şi, în aplicarea dispoziţiilor art. 17

aliniatul 2 din Statut,  a solicitat superiorului său permisiunea de a

publica textul. Pentru a susţine prelegerea obţinuse un acord prealabil. 

Superiorul său i-a răspuns că refuză să-şi dea acordul pentru

publicarea textului,  arătând că acesta exprimă un punct de vedere ce

nu aparţine Comisiei, chiar dacă aceasta nu a adoptat o poziţie

oficială în materia ce făcea obiectul prelegerii funcţionarului. 

Mai mult, el a adăugat că recunoaşte importanţa discuţiilor interne

ce relevă varietatea de opinii economice însă, consideră că în

219

301

Funcţionarii şi ceilalţi agenţi trebuie să acţioneze într-un spirit de inde -

pendenţă fără însă a ieşi din cadrul politicii definite de instituţiile europene. Dacă ei

beneficiază de libertăţi recunoscute fiecărui cetăţean, aceştia trebuie totuşi să le

exercite fără a prejudicia interesele Uniunii Europene.
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Trebuie precizat că, în general jurisprudenţa nu este acceptată ca izvor de

drept în sistemul juridic continental, autoritatea unei hotărâri fiind limitată la părţile

în litigiu. Totuşi, jurisprudenţa are un efect indirect creator de drept, întrucât

justificarea deciziilor pe care le pronunţă judecătorii indică modul în care ei vor

rezolva litigii similare. (R. Dehouse citat de Octavian Manolache în „Drept

comunitar”, Bucureşti, ALL Beck, 2001 p. 36). În dreptul european, jurisprudenţa

Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi Tribunalului, inclusiv Tribunalul Funcţiei

Publice, reprezintă izvor de drept.



exterior, ar trebui adoptată o politică uniformă. Se temea astfel, că

interesele Comisiei ar putea fi prejudiciate atunci când aceasta şi

funcţionarii săi exprimă puncte de vedere diferite.

Ca urmare a acestui refuz, reclamatul Cwik a formulat o plângere,

în conformitate cu dispoziţiile art. 90(2) din Statut. Plângerea sa a

fost respinsă, Comisia motivând că, în ciuda faptului că textul

exprimă un punct de vedere personal, faptul că cel ce a formulat

plângerea este un oficial din cadrul unui departament care gestio -

nează chestiunile puse în discuţie (de natură economică) textul poate

fi asimilat cu un punct de vedere oficial, într-o chestiune în care

instituţia nu s-a exprimat încă.

În anul 1999, reclamantul Cwik a atacat hotărârea Comisiei la

Tribunalului de primă instanţă cerându-i să anuleze decizia Comisiei

prin care i s-a respins plângerea formulată.

Tribunalul de primă instanţă a apreciat ca fiind criticabilă poziţia

Comisiei de a respinge plângerea formulată de reclamantul Cwik

apreciind că nu există un risc de prejudiciere a intereselor Comu -

nităţilor atunci când un funcţionar are o opinie diferită de cea expri -

mată de instituţia angajatoare.

Apelul formulat de Comisie împotriva deciziei Tribunalului de

primă instanţă a fost respins de Curtea Europeană de Justiţie, aceasta

din urmă dând câştig de cauză reclamantului Cwik.

Aşadar, ambele instanţe europene, au decis că libertatea de

expresie a funcţionarului european trebuie privită în contextul în care

aceasta reprezintă unul dintre drepturile fundamentale ale omului.

Restrângerea acestui drept se poate realiza doar dacă, în mod

obiectiv, poate fi estimat un risc grav de producere a unui prejudiciu

al intereselor instituţiei.  

Într-o speţă similară (Cazul C-274/1999 P Connoly versus

Comisie paragraf 53), Curtea Europeană de Justiţie se pronunţase, în

sensul că, posibilitatea instituţiei de a restrânge libertatea de expresie,

unul dintre pilonii fundamentali ai unei societăţi democratice, trebuie

interpretată restrictiv, în aşa fel încât permisiunea de a publica să fie

refuzată, doar atunci când publicaţia este de natură a cauza serioase

prejudicii intereselor Comisiei.
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În unele cazuri Curtea Europeană de Justiţie face referire în mod expres la

propriile hotărâri anterioare pentru fundamentarea noilor hotărâri. În alte situaţii ea

a decis, însă, că nu este obligată de hotărârile sale precedente (Octavian Manolache

în „Drept comunitar”, Bucureşti, ALL Beck, 2001 p. 36).



În textul hotărârii este reamintit că dintr-o jurisprudenţă constantă

a Curţii rezultă că drepturile fundamentale nu constituie prerogative

absolute şi că ele pot comporta restricţii, cu condiţia, bineînteles, ca

aceste restricţii să răspundă efectiv unor obiective de interes general

şi să nu aducă atingere însăşi substanţei dreptului protejat.

Examinat din acest punct de vedere, articolul 17 alineatul 2 al

Statutului exprimă ideea necesităţii permanente a existenţei unui just

echilibru între garantarea exerciţiului unui drept fundamental şi

protejarea unui obiectiv legitim de interes general. Acest obiectiv

poate astfel justifica restrângerea exerciţiului unui drept fundamental,

doar dacă circumstanţele concrete o cer.

În conformitate cu această dispoziţie, pe de o parte, funcţionarul

este supus obligaţiei de a cere autorizarea pentru publicarea unui

material, dar, pe de altă parte, această obligaţie este circumscrisă

numai acelor materiale care tratează sau au legătură cu activitatea

Uniunii şi autorizarea nu poate fi refuzată decât dacă publicarea

materialului este de natură a aduce prejudiciu intereselor Uniunii.

Din probele aduse la dosar, mai precis din răspunsul negativ al

autorităţii învestite cu puterea de numire (superiorul ierarhic al

funcţionarului) la cererea funcţionarului înaintată acesteia pentru a i

se aproba publicarea articolului, autoritatea se limitează în a declara

că „interesele Comunităţilor ar putea fi prejudiciate în cazul în care

funcţionarii Comisiei şi Comisia exprimă public puncte de vedere

diferite”. Această decizie nu explică, de ce, în cazul respectiv, articolul

ar aduce atingere intereselor Uniunii.

Într-o societate democratică, bazată pe respectul drepturilor

fundamentale, exprimarea publică de către un funcţionar, a unor puncte

de vedere diferite de cele ale instituţiei pentru care el lucrează nu poate

fi considerată, în sine, ca aducând atingere interesele instituţiei.

Este evident că, utilitatea libertăţii de opinie constă chiar în

posibilitatea de a exprima opinii diferite de cele reţinute la nivel

oficial. A admite că libertatea de opinie poate fi limitată la unicul

motiv că opinia în cauză diferă  de poziţia reţinută de instituţii,

înseamnă privarea acestui drept fundamental de însăşi substanţa sa.

Evaluând faptele, Tribunalul de primă instanţă a decis că, atunci

când aplică prevederile art. 17 din Statut, instituţia trebuie să pună în

balanţă, în primul rând libertatea funcţionarilor săi de a exprima, oral

sau în scris, opinii care sunt în dezacord sau în conflict chiar cu cele ale

instituţiei angajatoare (libertate ce decurge din dreptul fundamental la
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exprimare liberă) şi, în al doilea rând, gravitatea potenţialului

prejudiciu al intereselor Uniunii, gravitate stabilită obiectiv.

Cât priveşte dreptul la opinie al funcţionarului public român,

garantat în articolul 27 din Legea nr. 188/1999, republicată, acesta

face parte din categoria drepturilor denumite drepturi personale
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sau drepturi cu caracter general
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.

Astfel, funcţionarii publici au, în condiţiile legii, dreptul la opinie.

Acest drept decurge din libertatea fundamentală a oricărui cetăţean la

conştiinţă şi la exprimare.

Aşa cum se prevede în articolul 29 alineatul 1 din Constituţie,

libertatea gândirii şi a opiniilor precum şi libertatea credinţelor

religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi

constrâns să adopte o opinie sau să adere la o credinţă religioasă con -

trare convingerilor sale.

În alin. 2 al articolului 29 se prevede că libertatea conştiinţei este

ga rantată; ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranţă şi de respect

reciproc.

În aceeaşi manieră Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa

prevedea la nivelul spaţiului european , în articolul II-71, „Libertatea

de exprimare şi de informare”. 

Tratatul respectiv diferenţia între „Libertatea de gândire, conştiinţă

şi religioasă”, în timp ce Constituţia României, defineşte libertatea de

conştiinţă ca fiind libertatea gândirii, opiniilor şi libertatea credin -

ţelor religioase, însă ambele acte coincideau în tratarea separată a

libertăţii de exprimare.

Cu toate acestea, Constituţia europeană(ce nu a intrat în vigoare –

s.n.), în articolul II-71, relua dispoziţiile articolului 10 al Convenţei

Europene a Drepturilor Omului şi considera ca făcând parte din

libertatea de exprimare „libertatea de opinie şi libertatea de a primi

sau de a transmite informaţii sau idei, fără amestecul autorităţilor

publice şi indiferent de frontiere”, în timp ce Constituţia României

reglementează separat dreptul la informaţie în articolul 31.

Considerăm că libertăţile fundamentale la conştiinţă şi la expri -

mare sunt în legătură cu dreptul la informaţie prevăzut de articolul 31,

în conformitate cu care dreptul persoanei de a avea acces la orice

informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.
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Al. Negoiţă, op. cit. (1996), p. 102 şi urm.

305

V. Prisăcaru, Tratat de Drept administrativ român, Partea generală, ed. a II-a

revăzută şi adăugită, Ed. ALL, Bucureşti,  1996 , p. 179.



Această prevedere se regăseşte în Legea nr. 544/2001 privind

accesul la informaţiile de interes public şi în Legea nr. 52/2003

privind transparenţa decizională în administraţia publică.

Potrivit alin. 2 al aceluiaşi articol 31 din Constituţie autorităţile

publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure

informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra

problemelor de interes personal.

Cât priveşte libertatea de exprimare, în art. 30 alin. 1 din Constituţie

se prevede că libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a

credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, în scris,

prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în

public sunt inviolabile. 

În art. 30 alin. 7 din Constituţie s-a prevăzut ca o restrângere a

libertăţii de exprimare, că sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a

naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ura naţională, rasială, de

clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial

sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare

bunelor moravuri.

Cu privire la dreptul la opinie, este de menţionat că orice discri -

minare între funcţionari pe criteriul opiniilor lor politice, sindicale,

filozofice sau religioase este interzisă.

Revenind la reglementarea dreptului la opinie prevăzut de Legea

nr. 188/1999, republicată, apare o neconcordanţă între prevederile

articolului 27 alineatul 1 care garantează nelimitat dreptul la opinie al

funcţionarilor publici

306

, cu:

– dispoziţiile articolelor 44 şi articolelor 77 alineatul 2 litera g din

aceeaşi lege care limitează prin dispoziţiile lor acest drept

307

, 
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306

Dreptul la opinie al funcţionarilor publici este garantat.

307

Potrivit art. 44, funcţionarilor publici le este interzis să ocupe funcţii de

conducere în structurile sau organele de conducere, alese sau numite, ale partidelor

politice, definite conform statutului acestora, ale organizaţiilor cărora le este

aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice sau ale fundaţiilor ori

asociaţiilor care funcţionează pe lângă partidele politice.

(2) Înalţilor funcţionari publici le este interzis să facă parte din partide politice,

organizaţii cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice sau

din fundaţiile ori asociaţiile care funcţionează pe lângă partidele politice.

(3) Funcţionarii publici au obligaţia ca, în exercitarea atribuţiilor ce le revin, să

se abţină de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor şi preferinţelor

lor politice, să nu favorizeze vreun partid politic sau vreo organizaţie căreia îi este

aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice.



– restricţiile impuse prin dispoziţiile Codului de conduită a

funcţio narilor publici români şi prin comparaţie cu 

– dispoziţiile în materie ale Statutului funcţionarilor Uniunii

Europene menţionate mai sus.

În exprimarea opiniilor, funcţionarul public se poate afla în

cel puţin trei raporturi posibile:

a) în raporturile cu superiorii 

Funcţionarul public are dreptul la exprimarea opiniilor proprii.

Principiul subordonării ierarhice nu împietează asupra exercitării

acestui drept. 

Bineînţeles, exercitarea dreptului în concret trebuie să aibă în

vedere limitele impuse de normele generale ale conduitei profe -

sionale a funcţionarilor publici aşa cum sunt reglementate de Codul

de conduită a funcţionarilor publici români;

b) în raporturile cu colegii de serviciu

Funcţionarul public poate fi tentat să-şi exprime opiniile, con -

vingerile politice şi religioase, în scop propagandistic, prozelit etc. 

Existenţa unei obligaţii de abţinere de la manifestarea con -

vingerilor politice în raporturile de serviciu

308

vizează tocmai depo -

litizarea administraţiei publice şi crearea unui corp profesionist al

funcţionarilor publici. 

Soluţia este preferabilă pentru că, altfel ar trebui să se recurgă la

interzicerea dreptului de a fi membru al unui partid politic. Abţinerea

trebuie să privească nu doar convingerile politice, ci şi convingerile

religioase; 

c) în raporturile cu cetăţenii 

Funcţionarul public trebuie să aibă o conduită şi o ţinută decente,

corespunzătoare funcţiei publice pe care o ocupă, ceea ce face ca

exprimarea opiniilor proprii să fie subordonată acestui deziderat şi

principiului transparenţei – transmiterea informaţiilor de interes

public faţă de care nu este ţinut prin obligaţiile de păstrare a

secretului şi confidenţialităţii (o altă limitare importantă, care, de

data aceasta, priveşte doar libertatea de exprimare)

309

. 
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308

În conformitate cu dispoziţiile articolului 43 din Legea nr. 188/1999.

309

A se vedea şi art. 46 din Legea nr. 188/1999 „Funcţionarii publici au îndato -

rirea să păstreze secretul de stat şi secretul profesional, precum şi confiden ţialitatea

în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în

exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes

public”.



În această situaţie se află, în principal, funcţionarul public care

lucrează în domeniul relaţiilor publice. În exprimarea opiniilor

proprii funcţionarul public trebuie să aibă în vedere faptul că el este

în slujba cetăţeanului.

5.1.5. Dreptul la integritate fizică şi psihică 

Rezultatele unui studiu al Institutului Naţional de Justiţie din

Statele Unite, au dezvăluit că, în cadrul relaţiilor de serviciu este

răspândit un anumit tip de hărţuire psihologică, denumit „mobbing”. 

Este vorba despre un mod agresiv şi imoral de comportament

dezvoltat în mediul de lucru, ce vizează agresarea în mod sistematic a

unuia sau mai multor indivizi ale căror reacţii sunt la început

defensive, dar care apoi dau dovadă de agitaţie şi stres.

În conformitate cu dispoziţiile articolului 12 bis al Statutului

funcţionarilor Uniunii Europene „orice funcţionar trebuie să se abţină

de la orice formă de hărţuire morală sau sexuală.

Hărţuirea morală este definită ca o conduită abuzivă care se

manifestă într-o manieră repetitivă sau sistematică, pe parcursul unei

perioade îndelungate prin comportamente, cuvinte, acţiuni, gesturi

care sunt intenţionate şi care atentează grav asupra personalităţii,

integrităţii fizi ce sau psihice a unei persoane.

Hărţuirea sexuală constă într-un comportament cu o conotaţie

sexuală, nedorit de persoana asupra căruia acesta se exercită. Acest

comportament are ca scop sau ca efect atingerea demnităţii acestei

persoane sau crearea la locul de muncă a unui climat de intimidare,

ostil, ofensator sau stânjenitor. Hărţuirea sexuală este tratată ca o

discriminare bazată pe sex

310

.

Funcţionarul care este victimă a hărţuirii morale sau sexuale şi

care a furnizat probe ce atestă hărţuirea morală sau sexuală nu suferă

nici un prejudiciu din partea instituţiei, dacă a acţionat cu bună

credinţă.
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310

Cele două definiţii reprezintă alineatul 1 şi 2 ale articolului 12 bis ale

Statutului funcţionarilor Uniunii Europene. În afara dispoziţiilor legilor naţionale în

materie de drept penal aplicabile funcţionarilor, în cazul în care ei sunt acuzaţi de

hărţuire, acest articol ce califică hărţuirea la locul de muncă drept un act discri -

minatoriu, a fost introdus în noua formă a Statutului ca urmare a procesului de

reformă administrativă desfăşurat în anii 2000-2004 de către Comisia Europeană.



Referindu-ne la dispoziţiile româneşti în materie, constatăm că

nici Statutul funcţionarilor publici români, nici Codul de conduită a

funcţionarilor publici români nu reglementează hărţuirea fizică sau

morală a funcţionarilor publici, aceasta fiind reglementată generic în

articolul 22 al Constituţiei României republicate, sub titlul „dreptul la

viaţă şi la integritate fizică şi psihică”

311

.

Considerăm că este o lacună a legislaţiei privind funcţionarii

publici nereglementarea explicită a obligaţiei oricărui funcţionar

public de a se abţine de la orice formă de hărţuire fizică şi psihică,

însă nu putem considera această lacună ca o neimplementare a

acquis-ului european pentru motivele pe care le vom enumera în

continuare.

Atât dispoziţiile articolului 27 alineatul 2 din Legea nr. 188/1999,

republicată, cât şi ale articolului 16 alineatul 2 din Codul de conduită

a funcţionarilor publici români

312

interzic orice formă de

discriminare, aici fiind inclusă şi discriminarea pe criteriul de sex.

În legislaţia română, atât hărţuirea, cât şi hărţuirea sexuală sunt

considerate discriminări ale unei persoane după criteriul de sex

313

. 

Sediul materiei îl reprezintă Legea nr. 202/2002

314

privind

egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, modificată şi completată

prin Ordonanţa nr. 84 din 19 august 2004

315

.

Legea însă nu diferenţiază hărţuirea morală, de cea sexuală şi

defineşte exclusiv hărţuirea sexuală în articolul 4 litera c) drept

„orice formă de comportament în legătură cu sexul, despre care cel

care se face vinovat ştie că afectează demnitatea persoanelor, dacă
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311

Articolul II-63 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

proclama acelaşi drept la integritatea fizică şi psihică a persoanei.

312 

Funcţionarii publici de conducere au obligaţia să examineze şi să aplice cu

obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din

subordine, atunci când propun ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri

sau eliberări din funcţii, ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând

orice formă de favoritism ori discriminare.

313 

În dreptul european numai hărţuirea sexuală este tratată ca o discriminare

bazată pe sex, diferenţiindu-se astfel de hărţuirea morală.

314 

Publicată în Monitorul Oficial nr 301 din mai 2002.

315 

Publicată în Monitorul Oficial nr. 799 din 30 august 2004.



acest comportament este refuzat şi reprezintă motivaţia pentru o

decizie care afectează acele persoane”.

Rezultă astfel că numai Constituţia României, în dispoziţiile sale

realizează diferenţierea între integritatea fizică şi psihică, legislaţia în

materie, inclusiv Codul penal român

316

nu le reglementează şi nu le

condamnă separat.

La locul de muncă sau în alt loc în care o persoană îşi desfăşoară

activitatea, este considerată discriminare după criteriul de sex şi

hărţuirea sexuală

317

a acestei persoane de către o altă persoană,

acţiunea având ca scop „crearea la locul de muncă a unei atmosfere

de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoana

afectată”

318

.

Este de asemenea interzis ca deciziile privind o persoană să fie

afectate de acceptarea sau respingerea de către persoana în cauză a

unui comportament ce ţine de hărţuirea sau de hărţuirea sexuală a

acesteia. Deciziile respective la locul de  muncă pot viza promovarea

profesională, remuneraţia sau veniturile de orice natură ori accesul la

formarea şi perfecţionarea profesională

319

.

Angajaţii au dreptul ca în cazul în care se consideră discriminaţi

după criteriul de sex să formuleze sesizări/reclamaţii către angajator

sau împotriva lui, dacă acesta este direct implicat, şi să solicite

sprijinul organizaţiei sindicale sau al reprezentanţilor salariaţilor din

unitate pentru rezolvarea situaţiei la locul de muncă.
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316

Articolul 223 indice 1 din Codul penal intitulat „Hărţuirea sexuală”

reglementează această infracţiune şi o defineşte drept „hărtuirea unei persoane prin

ameninţare sau constrângere în scopul de a obţine satisfacţii de natură sexuală de

către o persoană care abuzează de calitatea sau de influenţa pe care i-o conferă

funcţia îndeplinită la locul de muncă”.

317 

În conformitate cu dispoziţiile articolului 10 alineatul 1 din Legea nr.

202/2002 modificată.

318

În conformitate cu dispoziţiile articolului10 alineatul 2 litera a) din Legea nr.

202/2002 modificată.

319

În conformitate cu dispoziţiile articolului 10 alineatul 2 litera b) din Legea

202/2002 privind egalitatea de şanse. şi de tratament între femei şi bărbaţi,

republicată Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din  1 martie 2007.



Angajatorii, la rândul lor, pentru prevenirea şi eliminarea oricăror

comportamente definite drept hărţuire sexuală au următoarele

obligaţii

320

:

– să asigure informarea tuturor angajaţilor cu privire la interzi -

cerea hărţuirii şi a hărţuirii sexuale la locul de muncă, inclusiv prin

afişarea în locuri vizibile a prevederilor regulamentare de ordine

interioară pentru prevenirea oricărui act de discriminare după

criteriul de sex;

– să informeze imediat după ce au fost sesizaţi, autorităţile

publice abilitate cu aplicarea şi controlul aplicării legislaţiei privind

egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi

321

– să prevadă în regulamentele de ordine interioară ale unităţilor

sancţiuni disciplinare, în condiţiile prevăzute de lege, pentru angajaţii

care încalcă demnitatea personală a altor angajaţi prin crearea de

medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau

ofensatoare, prin acţiuni de discriminare.

Articolul 25 din Codul de conduită a funcţionarilor publici români

prevede obligaţia autorităţilor şi instituţiilor publice de a-şi armoniza

regulamentele interne de organizare şi funcţionare cu dispoziţiile

respectivului Cod. 

Datorită lipsei reglementărilor clare ale hărţuirii morale şi sexuale

în textul Codului de conduită, raportându-ne la obligaţia

angajatorilor de a prevedea sancţiuni ale acestor încălcări în

regulamentele lor interne, s-ar fi impus obligaţia inversă, a
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320

În conformitate cu dispoziţiile articolului 11 din Legea 202/2002.

321

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării este principala autoritate

publică responsabilă cu prevenirea şi sancţionarea actelor/faptelor de discriminare şi

are rolul de a informa şi de a forma societatea românească în vederea eliminării

oricărei forme de discriminare, de a investiga şi de a sancţiona actele de

discriminare, contribuind astfel la crearea unui climat general de încredere, respect şi

solidaritate.

Alte organisme cu atribuţii în domeniu sunt Agenţia Natională pentru Egalitatea

de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES), organ de specialitate al administraţiei

publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii,

Solidarităţii Sociale şi Familiei, finanţată de la bugetul de stat prin bugetul

Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Comisia Natională în

Domeniul Egalităţii de Şanse între Femei şi Bărbaţi (CONES), a cărei activitate este

coordonată de preşedintele ANES.



armonizării Codului de conduită cu aceste regulamente de organizare

şi funcţionare în momentul în care acest act normativ era în stadiul de

proiect, în scopul corectării acestei lacune.

5.1.6. Dreptul la pregătire profesională şi perfecţionare a
pregătirii profesionale

Acest drept al funcţionarilor publici este prevăzut în art. 32 din

Constituţie, sub denumirea „dreptul la învăţătură”. 

Unii autori

322

considerau formarea permanentă doar ca pe o

obligaţie, respectiv îndatorire, însă aşa cum se arată şi în art. 50 din

Statut, perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici este şi un

drept, pentru că numai dacă este recunoscut şi ca drept autoritatea sau

instituţia publică are obligaţia de a-l sprijini pe funcţionarul public,

de a-i crea condiţii optime pentru perfecţionarea pregătirii sale.

Cu toate că la ocuparea postului funcţionarul public are studiile

necesare, el are dreptul, iar instituţia publică are obligaţia să-l sprijine

în a beneficia de condiţiile create în societatea noastră pentru

ridicarea necontenită a nivelului pregătirii profesionale şi a nivelului

de cultură generală, în raport cu cerinţele progresului tehnico-

ştiinţific, economico-social şi cultural.

Pentru aceasta funcţionarii publici au dreptul să urmeze forme ale

învăţământului superior, universitar sau postuniversitar şi să

beneficieze de concedii plătite sau fără plată pentru cursuri de

perfecţionare sau programe de specializare, în ţară şi în străinătate.

De fapt, este de neconceput exercitarea unei funcţii publice fără

ca titularul ei să fie mereu la curent cu evoluţia informaţiilor, a

cunoaşterii în domeniu şi în general. Pentru progresul administraţiei

publice în special şi al societăţii în general

323

în doctrina franceză

problema perfecţionării profesionale este exprimată prin sintagma

„formare profesională”

324

şi se consideră că această formare nu este

o etapă, ci un proces care se desfăşoară în toată perioada carierei
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A se vedea M.T. Oroveanu, op. cit. (1997), p.357.

323

Benone Puşcă şi Ion Popescu, Pregătirea şi perfecţionarea profesională a

funcţionarilor publici (I,II), în Revista Economie şi Administraţie Locală, editată de

Tribuna Economică, nr. 1-2/1996, p. 112 şi respectiv 3-4/1996, p.105.

324

Jean Marie Auby, Jean Bernard Auby, op. cit. p. 98-100.



funcţionarului public, permiţându-i să facă faţă atribuţiilor curente

ale funcţiei publice, să se adapteze exigenţelor funcţiei, în raport cu

evoluţia noilor şi multiplelor sarcini şi totodată să poată promova în

funcţii superioare.

Aşa se explică de ce în art. 22 din Legea din 13 iulie 1983 se

recunoaşte funcţionarilor publici francezi un drept la „formarea

permanentă” şi care reprezintă în acelaşi timp şi o obligaţie.

Încă din secolul trecut, în ţări cu tradiţii democratice şi cu

administraţii bine structurate, din Europa şi America, iar în ultimele

decenii şi în ţări din Asia şi Africa, a fost recunoscută necesitatea

unei pregătiri profesionale specifice pentru cei investiţi în diferite

funcţii din administraţia publică.

Teza majorităţii autorilor de ştiinţa administraţiei din occident cu

privire la necesitatea unei pregătiri specifice şi perfecţionării acestei

pregătiri pentru funcţionarii publici a fost însuşită de majoritatea

guvernelor din ţările occidentale.

Francezii ca şi nord-americanii sunt cei mai categorici în a solicita

celor care doresc să ocupe posturi în administraţia centrală (de la cele

obişnuite la cele mai importante) să fie absolvenţi ai unor şcoli cu

profilul „Administraţie Publică”.

După modelul celebrei şcoli franceze ENA (L’ Ecole Nationale

d’Administration), înfiinţată în 1945, din iniţiativa guvernului De

Gaulle, destinată pregătirii funcţionarilor superiori ai administraţiei,

Institutelor Regionale de Administraţie din Franţa şi Colegiului

englez pentru pregătirea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a

funcţionarilor publici (Civil Service Colege) au fost înfiinţate şcoli

de pregătire şi perfecţionare a pregătirii funcţionarilor publici şi în

alte ţări ale Uniunii Europene, respectiv Spania, Italia, Luxemburg,

sub influenţa modelului francez şi în Irlanda, Grecia, Belgia etc. sub

influenţa modelului britanic

325

.

După modul cum este concepută pregătirea funcţionarilor publici

în ţările amintite, nu este suficient să fi absolventul unei facultăţi cu

profil juridic, economic, tehnic etc. pentru a deveni funcţionar public,
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A se vedea Jacques Ziller, op. cit. (Administrations…), p. 394; A. Iorgovan,

op. cit. (1996), vol II p. 645 şi urm., şi Sanda Ghimpu, Dialog despre lege, Ed.

„Scrisul Românesc”, Craiova, 1978, p. 206 şi urm.



mai ales, în posturi „cheie”, ci este necesară absolvirea unei şcoli

speciale care să confere acestor funcţionari o temeinică pregătire

administrativă.

În ţara noastră, în perioada interbelică, s-a stăruit pentru crearea

unei şcoli de administraţie, propunere care a fost inclusă în Legea

pentru reforma administrativă din 1925, sub o formulare generală

care însă nu s-a finalizat în practică.

Ideea a fost reluată de Institutul de Ştiinţe Administrative al

României, înfiinţat în 1925 de către profesorul Paul Negulescu,

pornindu-se de la realitatea că în acea vreme, cariera administrativă

era singura pentru care nu exista un învăţământ special, în condiţiile

în care se aprecia unanim că orice îndeletnicire omenească necesită o

pregătire specială, teoretică şi practică

326

. Pentru a justifica necesi -

tatea acestei pregătiri G. Alexianu

327

a susţinut că funcţionarii bine

pregătiţi şi stăpâni pe serviciul ce-l au de îndeplinit, fac, chiar, să nu

se observe o proastă organizare a serviciului public.

În vederea realizării pregătirii funcţionarilor din administraţia

publică, în 1928, din iniţiativa Institutului de Ştiinţe Administrative

al României s-a înfiinţat Şcoala de Documentare şi Ştiinţe Administrative

care însă nu a funcţionat corespunzător.

Legea administrativă din 1936 a prevăzut înfiinţarea şi organi -

zarea unui Centru de Pregătire Tehnică Administrativă a funcţio -

narilor publici, centru care a funcţionat doar pentru Ministerul de

Interne, fără a-i fi extinsă competenţa şi cu pregătirea funcţionarilor

din alte structuri administrative.

Pentru pregătirea funcţionarilor din administraţia locală au

funcţionat şcolile de notari, iar în posturile de subprefecţi erau

încadraţi cu prioritate absolvenţii facultăţilor de drept.

Cât priveşte funcţionarii publici din administraţia centrală (exemplu,

miniştrii) aceştia erau selectaţi, în primul rând, după criterii politice

şi nu profesionale.

În perioada dictaturii comuniste şi uneori chiar şi după Revoluţia

din 1989 nu s-a respectat principiul „omul potrivit la locul potrivit”.
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Roman, op. cit. 1937, an XII, p. 336 şi urm.
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Viaţa a demonstrat însă că pregătirea într-un domeniu, inclusiv

prin învăţământul superior nu este suficientă pentru a realiza eficient

sarcinile funcţionarilor de conducere din organele administraţiei de

stat şi unităţile economico-sociale şi de aceea, în perioada comunistă,

în cadrul Academiei de partid pentru învăţământul social-politic

„Ştefan Gheorghiu”, a fost înfiinţat Institutul Central de Pregătire a

Cadrelor de Conducere din Economie şi Administraţia de Stat.

De asemenea, în cadrul Facultăţii de Drept din Bucureşti s-a

înfiinţat Secţia de Ştiinţe Administrative, devenită ulterior Secţia de

Drept economico-administrativ, iar la Sibiu, în perioada 1970-1987, a

funcţionat o facultate cu profilul Drept economico-administrativ

328

.

După 1989 au continuat să funcţioneze liceele de drept economic

şi administrativ care să pregătească funcţionarii cu studii medii

pentru administraţia publică şi au fost înfiinţate facultăţi cu profilul

”Ştiinţe administrative” sau Administraţie Publică”, precum şi

Colegii de administraţie publică (în cadrul învăţământului de stat şi

particular).

În prezent, o referire specială trebuie făcută pentru „Şcoala Naţională

de Studii Politice şi Administrative”(SNSPA), din subordinea

Ministerului Educaţiei şi Cercetării, instituţie publică de învăţământ

superior, de pregătire universitară, postuniversitară şi de cercetare

ştiinţifică.

Pentru a asigura o motivaţie corespunzătoare celor care se

pregătesc în această şcoală, dar mai ales pentru mai buna desfăşurare

a activităţii serviciilor publice, în art. 7 din H.G. nr. 542/1995 privind

reorganizarea Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative

329

,

se prevede că rezultatele obţinute la absolvirea unui program de

pregătire sau perfecţionare profesională, consemnate în elementele

elaborate de SNSPA, vor fi avute în vedere la ocuparea şi promo -

varea, în condiţiile legii, în funcţiile din administraţia publică

centrală şi locală.
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Pentru perfecţionarea profesională specializată a funcţionarilor

publici s-a înfiinţat Institutul Naţional de Administraţie

330

, instituţie

cu personalitate juridică, cu sediul în Bucureşti, în prezent desfiinţat-

(s.n. D.M.P.). În plan zonal au fost create Centre teritoriale de

formare continuă, cu sediul în municipiul Bucureşti, Călăraşi, Cluj-

Napoca, Constanţa, Craiova Iaşi, Sibiu şi Timişoara.

Cheltuielile ocazionate de participare la aceste programe cuprind:

taxele de şcolarizare, cheltuielile de transport, cazare, diurnă, plată

lunară a indemnizaţiei sau salariul de bază brut.

Este indicat ca funcţionarii publici cu studii medii sau absolvenţi

ai altei facultăţi să urmeze la „Frecvenţă Redusă” sau „Învăţământ la

Distanţă”, cursurile facultăţilor de „Administraţie Publică”, întrucât

în activitatea practică şi-au format deja o opinie despre specificul

activităţii administrative şi există convingerea că după absolvirea

studiilor superioare vor rămâne în administraţia publică.

În acest mod se poate elimina riscul constatat uneori la cei care

intră într-o astfel de facultate direct de pe băncile liceelor, şi care

după absolvirea studiilor superioare se consideră fără aptitudini şi

refuză să se încadreze în sistemul autorităţilor şi instituţiilor adminis -

traţiei publice.

Pledăm, alături de alţi autori

331

, pentru ca liceele de drept eco -

nomic şi administrativ să se reorganizeze în aşa fel încât să funcţio -

neze separat liceele economice de cele administrative, oferind

administraţiei publice funcţionarii cu studii medii de care are nevoie.

Atât în învăţământul liceal cât şi în cel superior de specialitate

administrativă urmează a fi studiate disciplinele care să permită
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absolvenţilor o bună pregătire administrativă, politico-juridică şi

economico-socială, la nivelul dezvoltării contemporane a ştiinţei şi

tehnicii administrative.

Cerinţa orientării în principiile ştiinţei, în disciplinele funda -

mentale politico-juridice şi economico-sociale din domeniul admi -

nis traţiei, trebuie să constituie o preocupare şi la cursurile postuni -

versitare de perfecţionare în specialitatea amintită.

Este astfel necesar ca pregătirea administrativă să se efectueze

atât în licee de specialitate, cât şi prin instituţii de învăţământ

superior întrucât oricât de bine pregătiţi ar fi funcţionarii de  conducere

ei nu îşi vor putea îndeplini în condiţii cât mai bune sarcinile, dacă

funcţionarii de execuţie pe care îi conduc nu au o pregătire profe -

sională temeinică.

Un aspect important ce trebuie reţinut pe perioada şcolarizării sau

la cursurile de perfecţionare este necesitatea efectuării stagiului practic

în sistemul administraţiei publice, pregătirea completându-se cu

aspecte din cunoaşterea cerinţelor activităţii practice şi experienţei

celor mai buni funcţionari publici.

Pe lângă forma colectivă de perfecţionare a pregătirii profesionale

nu trebuie uitat că un rol deosebit revine pregătirii individuale, a

timpului şi importanţei acordate studierii şi aprofundării literaturii de

specialitate.  

5.1.7. Dreptul la continuitate, la carieră în exercitarea funcţiilor
pe care le îndeplinesc

Dreptul la carieră este unul dintre drepturile legate de profesia

funcţionarului public, consacrat de normele juridice care prevăd

continuitatea, cariera în funcţiile pe care le îndeplinesc, acesta fiind

punctul de plecare pentru stabilitatea în funcţie a celor care îşi desfă -

şoară activitatea în cadrul administraţiei publice.

Necesitatea stopării amestecului crescând al politicii în admi -

nistraţie şi crearea unei  independenţe a funcţionarilor publici faţă de

politică, pentru buna funcţionare a serviciului public, au determinat

reglementarea principalelor elemente componente ale dreptului la

carieră: stabilitatea, inamovibilitatea şi promovarea.

Numirea funcţionarului public pe o perioadă nedeterminată are

drept consecinţă continuitatea în funcţia publică şi percepţia pozitivă
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din partea acestuia asupra viitorului  şi evoluţiei pe care o va urma

cariera sa până la cele mai înalte funcţii din administraţia publică. 

Prin urmare, noţiunea de continuitate (stabilitate sau

inamovibilitate) trebuie completată cu cea de promovare pentru a

putea avea reprezentarea completă a dreptului la carieră.

Conceptul de carieră este complex, neexistând o definiţie unitară,

unanim acceptată, care să întrunească consensul specialiştilor.

Într-o accepţiune largă

332

, cariera este o succesiune evolutivă de

activităţi şi poziţii profesionale pe care le atinge o persoană pe durata

vieţii active, ca şi aptitudinile, cunoştinţele şi competenţele dezvoltate

în timp. 

Într-o altă accepţiune, cariera reprezintă modul în care se dezvoltă

situaţia juridică a funcţionarului public de la naşterea raportului de

funcţie publică şi până la încetarea lui.

333

„Carta Europeană. Exerciţiul autonom al puterii locale”, adoptată

la Strasbourg la 15 octombrie 1985,  prevede cu referire la carieră că

„Statutul personalului colectivităţilor locale trebuie să permită o

recrutare de calitate, fondată pe principii de merit şi de competenţă;

în acest scop ele trebuie să reunească condiţiile adecvate de formare,

de remunerare şi de perspectivă a carierei”.

Principiile care stau la baza  activităţii de organizare a carierei

funcţionarilor publici sunt  principiul autorităţii şi principiul

democratizării.

Dreptul la carieră al funcţionarilor publici poate fi considerat a fi

cel mai important drept pe care Statutul îl conferă funcţionarilor

publici. Prevederea sa are la bază mai multe raţiuni

334

:

– asigură un element de motivare interioară a funcţionarului

public, fiind un instrument de fidelitate şi creştere a ataşamentului

faţă de funcţia publică în general şi faţă de autoritatea publică în

special;
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– este un mijloc de asigurare a independenţei faţă de factorul

politic al administraţiei;

– reprezintă un instrument de realizare a principiului „legalităţii,

imparţialităţii şi obiectivităţi”, prevăzut în articolul 3 litera a din

Statut;

– asigură scopul legii, acela referitor la „un serviciu public stabil,

profesionist, transparent, eficient şi imparţial în interesul cetăţenilor,

precum şi al autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia

publică centrală şi locală”, prevăzut în articolul 1 alineatul 2 din

Statutul funcţionarilor publici;

– reprezintă un mijloc managerial de profesionalizare a adminis -

traţiei publice prin specializare şi dezvoltare, reducând totodată

costurile de recrutare şi instruire.

Stabilitatea în funcţia publică 
Un drept, din rândul celor legate de profesia funcţionarilor publici

este, aşa cum am arătat, cel consacrat de normele juridice care prevăd

continuitatea, cariera în funcţiile pe care le îndeplinesc, prin aceasta

creându-se condiţiile pentru menţinerea stabilităţii în funcţie a

funcţionarilor publici.

În cazul funcţionarului public raportul de serviciu (funcţie

publică) se află sub semnul continuităţii, cu consecinţa că numirea sa

în funcţia publică, din cadrul unui serviciu public, pe o perioadă

nedeterminată, chiar pe durata întregii sale vieţi active, nu trebuie

exclusă. 

O astfel de numire are puternice influenţe asupra perceperii vii to -

rului funcţionarului public, a evoluţiei sale până la cele mai înalte

funcţii din administraţia publică şi prin aceasta creşte ataşa mentul,

devotamentul pentru funcţia publică şi randamentul său în activitatea

pe care o desfăşoară spre binele serviciului public respectiv, şi mai departe

al oamenilor. 

Aşadar, noţiunea de stabilitate trebuie completată cu cea de

promo vare pentru a putea avea reprezentarea completă a dreptului la

carieră.

Trebuie făcută însă şi aprecierea între perspectiva de carieră în

situaţia în care funcţia publică este ocupată pe o perioadă determi -

nată, în situaţia suspendării raportului de serviciu al titularului ei şi

stabilitatea în funcţie. 
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Astfel, Statutul funcţionarilor publici, republicat, cuprinde pre -

vederi speciale: în art. 98 alin. 1 lit. h se prevede că încetarea de drept

a raportului de serviciu intervine la expirarea termenului pentru care

a fost exercitată cu caracter temporar funcţia respectivă; în art. 4 alin. 3

se prevede că funcţiile publice pot fi ocupate pe perioadă deter -

minată, în condiţiile acestei legi, iar în art. 105 se menţionează că

persoana căreia i-a încetat raportul de serviciu din motive neim -

putabile ei îşi păstrează calitatea de funcţionar public, conti nuând să

facă parte din corpul de rezervă al funcţionarilor publici. Aşadar,

principiul carierei prevăzut în art. 6 al “Cartei Europene, Exerciţiul

autonom al puterii locale” adoptată la Strasbourg la 15 octombrie

1985 are conţinut legal expres în legislaţia românească şi în cazurile

în care funcţia publică nu este ocupată pe perioadă nedeterminată.  

Noţiunea de carieră exprimă, de altfel, modul cum se dezvoltă

situaţia juridică a funcţionarului public de la naşterea raportului de

funcţie publică şi până la încetarea lui

335

.

În prezent există două mari categorii de sisteme de serviciu public

cu implicaţii asupra carierei

336

.

Unul este sistemul tip “post” construit dintr-un ansamblu de

funcţii, în care funcţionarii numiţi, la început, în una din aceste

funcţii, pot fi apoi numiţi în altă funcţie, fără a putea avea vreun drept

de stabilitate.

În acest sistem mobilitatea funcţionarilor de la o administraţie la

alta sau între administraţii şi sectorul particular, este foarte mare.

Celălalt sistem, de tip “carieră”, este bazat pe conceptul de stabi -

litate, de continuitate în funcţie, fie în interiorul aceluiaşi corp

profesional, ceea ce permite accesul la un anumit număr de funcţii,

fie trecând de la un corp la altul.

În acest sistem avem de-a face cu un serviciu public împărţit într-un

anumit număr de corpuri, în care se intră prin concurs sau transfer, şi

în care funcţionarul poate rămâne pe toată durata vieţii sale active,

prin sistemul promovării în funcţie.
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Este adevărat, însă, că cele două sisteme nu există niciodată în

stare pură şi că îmbinarea acestora, cu prioritatea acordată unuia,

exprimă nivelul stabilităţii în funcţie a unui funcţionar public.

În raport de necesitatea unei stabilităţi în funcţie, sarcina Guvernului

care iniţiază şi gestionează reforma administrativă, este aceea de a

lua măsurile necesare în vederea asigurării încrederii cetăţenilor şi a

celorlalte guverne ce vor urma faţă de profesionalism şi de caracterul

nepartizan al funcţiei publice.

Aşa cum am arătat, pentru ca un serviciu public să funcţioneze

bine este necesar ca funcţiile acestuia să fie ocupate de funcţionari

publici cu pregătire profesională de specialitate dar şi cu experienţă

în exercitarea atribuţiilor ce le revin din funcţia pe care o deţin,

experienţă realizată doar prin stabilitatea funcţionarului public în

funcţia pe care o ocupă.

Pentru asigurarea bunei funcţionări a serviciilor publice şi înlătu -

rarea grabnică a fenomenelor de corupţie, se impune de urgenţă, să se

înlăture favoritismul şi influenţele politice în recrutarea şi promo -

varea funcţionarilor publici, singurul criteriu fiind competenţa

profesională verificată prin concurs şi nu criteriile politice.

Cariera profesională este, în primul rând, în responsabilitatea

fiecărui funcţionar public, iar funcţia publică, în calitate de instituţie

juridică, trebuie să-i ajute pe funcţionari să-şi administreze cariera.

Fenomenul de politizare a unor funcţii publice profesionale este

deosebit de periculos, şi de aceea Statutul funcţionarilor publici

trebuie să constituie o garanţie a stopării acestui fenomen. 

Prin modificarea şi completarea Statutului funcţionarilor publici

în 2003, se constată o tendinţă de reliefare a principiului indepen -

denţei funcţionarilor publici faţă de politică, iar anumite funcţii de

demnitate publică din administraţie ocupate prin decizie politică au

fost transformate în funcţii publice de carieră. Astfel, art. 15 din

Statut, care reglementează corpul înalţilor funcţionari publici stabileşte

că secretarul general al Guvernului şi secretarul general adjunct al

Guvernului, precum şi prefecţii şi subprefecţii, devin funcţionari

publici de carieră şi ocupă funcţiile publice prin concurs trebuind să

îndeplinească unele condiţii specifice, alături de cele generale

prevăzute pentru toţi funcţionarii publici în art. 54 din Statut.
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Aşa cum a arătat şi A. Teodorescu

337

, teză valabilă cu prisosinţă şi

astăzi, “cerinţele unui sistem modern de administraţie, impun ca

preocupările politice să fie scoase cât mai mult din exerciţiul

autorităţii administrative”. “Potrivit practicilor clientelare de

căpătuială a unei părţi din clientela care l-a ajutat în alegeri,

Guvernul, fără a ţine seama de scopul serviciului şi funcţiei publice, a

procedat la înfiinţarea unor funcţii publice ca recompensă pentru

clientela politică, la desfiinţarea unor funcţii publice pentru a scăpa

de persoanele incomode sau a încălcat principiul stabilităţii

funcţionarului public prin rotire, mutare, transfer, promovare în

raport de pretenţiile clientelei politice”.

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii, funcţionarii

publici au nevoie nu numai de o bună pregătire de specialitate, de

experienţă, ci şi de o anume educaţie administrativă ce nu le-o poate

da decât siguranţa în stabilitatea funcţiei lor. Aşa cum s-a arătat în

literatura de specialitate

338

, „cu chipul acesta ar dispare şi acele

legiuni de clienţi politici care nu trăiesc decât în speranţa schimbării

Guvernului şi care constituie de multe ori o adevărată plagă socială”. 

Unul dintre instrumentele de bază în asigurarea independenţei

profesionale îl reprezintă mecanismul de evaluare, de stabilire a

obiectivelor funcţiei publice şi de cuantificare a performanţelor

profesionale

339

care creează premisele înlăturării efective a abuzului. 

Când vorbim de continuitate în funcţie avem în vedere că aceasta

nu poate avea caracterul unei stabilităţi absolute, deoarece pe

parcursul activităţii funcţionarilor intervin modificări în funcţia lor

prin promovare, delegare, detaşare, transfer în interesul serviciului,
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modificări la cererea funcţionarilor, din necesitatea rotirii cadrelor

pentru prevenirea rutinei administrative sau din alte necesităţi pe care

le au diferite organe ale administraţiei publice

340

.

Dreptul la stabilitate este general recunoscut pentru categoria

funcţionarilor publici, în art. 3 lit. f din Legea nr. 188/1999 privind

Statutul funcţionarilor publici republicată, stabilitatea rămânând un

element esenţial al statutului juridic al funcţionarilor publici, chiar

dacă există în statele europene tendinţa de a numi funcţionari publici

pe perioadă determinată.

Elementele prin care se garantează stabilitatea sunt: modalitatea

de recrutare şi perioada pe care urmează a fi încadrat un funcţionar

public. Acestea sunt două probleme de principiu care trebuie abordate

prin asociere. 

Stabilitatea în funcţie, element de bază în definirea funcţionarului

public, este relativă şi subliniază mai mult elementul de continuitate

în administraţia publică, atât în funcţia iniţială, cât şi în alte funcţii.

Se ajunge astfel la concluzia că stabilitatea prezintă interes atât

pentru buna funcţionare a serviciului public, cât şi pentru funcţio -

narul care trebuie apărat de eventualele abuzuri constând în

sancţionarea, transferul sau înlăturarea după bunul plac al conducerii

serviciului public

341

. În acest sens, în procedura de sancţionare

disciplinară s-au prevăzut mai multe elemente de siguranţă pentru

funcţionarul public, cum ar fi cercetarea faptei lui în cadrul unei

comisii de disciplină din care fac parte şi reprezentanţi ai funcţio -

narilor publici, dreptul la apărare prin avocat în faţa comisiei de

disciplină şi aplicarea principiilor de procedură civilă care să asigure

judecarea echitabilă în procedurile interne ale administraţiei

342

.

Funcţionarul public, bucurându-se de o situaţie sigură şi stabilă în

funcţie se va dedica serviciului public, manifestând mai mult

ataşament faţă de funcţia sa şi de serviciul public respectiv, mai

multă conştiinciozitate şi pasiune. O situaţie sigură îl scuteşte de

arbitrarul şefului său şi de influenţele deciziilor politice.
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Stabilitatea, prevăzută ca principiu al funcţiei publice în art. 3 lit. f

din Statutul funcţionarilor publici, este astfel unul dintre cele mai

importante şi specifice drepturi ale funcţionarului public şi definirea

acestui concept trebuie să fie clară, concludentă, mai ales astăzi când

constatăm un amestec sporit al politicii în administraţie.

Oricum, apreciem că stabilitatea în funcţie exprimă în primul rând

imposibilitatea încetării raportului de funcţie publică din motive

neimputabile funcţionarului public (evident, cu excepţiile prevăzute

de lege la art. 99). 

Altfel spus, stabilitatea în funcţie exprimă posibilitatea suspen -

dării, modificării sau încetării raportului de serviciu, decât în cazurile

şi în condiţiile prevăzute de lege, precum reorganizarea, încetare a

activităţii serviciului public etc.

Deşi nu este reglementat expres în Legea nr. 188/1999, fiind

prevăzut doar la nivel de principiu de bază al exercitării funcţiei

publice, acest drept este general recunoscut pentru categoria funcţio -

narilor publici, stabilitatea rămânând un element esenţial al statutului

funcţionarilor publici, chiar dacă există în statele europene tendinţa

de a numi funcţionari publici pe perioadă determinată.

În prezent, în România, s-a prevăzut, prin unele acte normative,

stabilitatea în funcţie pentru anumite categorii de funcţionari publici.

Astfel, în art. 116 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei

publice locale

343

s-a prevăzut stabilitatea în funcţie pentru secretarul

comunei, oraşului, subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului.

Dreptul la stabilitate este limitat în legislaţia românească. În art.

88 se prevede instituţia delegării şi faptul că aceasta se dispune în

interesul autorităţii sau instituţiei publice în care este încadrat

funcţionarul public, pe o perioadă de cel mult 60 de zile calen -

daristice într-un an. Funcţionarul public poate refuza delegarea dacă

se află în caz de graviditate, îşi creşte singur copilul minor sau starea

de sănătate precară dovedită medical face contraindicată delegarea.

Delegarea pentru o perioadă mai mare, dar nu mai mult de 90 de zile

calendaristice într-un an,  se face însă numai cu acordul scris al

funcţionarului public.
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De asemenea, o altă limitare o constituie detaşarea până la 6 luni

care se dispune în interesul autorităţii sau instituţiei publice unde

urmează a se face detaşarea, conform dispoziţiilor art. 89. Totuşi,

legea menţionează în art. 89 alin. 3 motivele pentru care funcţionarul

public poate refuza detaşarea : pentru graviditate; îşi creşte singur

copilul minor; în situaţia în care starea sănătăţii, dovedită cu

certificat medical, face contraindicată detaşarea; detaşarea se face

într-o localitate în care nu i se asigură condiţii corespunzătoare de

cazare; este singurul întreţinător de familie. 

Inamovibilitatea funcţionarului public

Al doilea element al dreptului la carieră a funcţionarilor publici îl

constituie inamovibilitatea.

Referindu-se la dreptul la inamovibilitate, E. Tarangul

344

a arătat

că acesta “este dreptul acordat de stat funcţionarului public, numit în

mod legal, de a nu fi suspendat sau revocat decât pentru motive

disciplinare şi după procedura disciplinară şi că nu va putea să fie

mutat fără asentimentul său, nici în interes de serviciu şi nici prin

avansare”.

În consecinţă, inamovibilitatea este o situaţie mai consolidată

decât stabilitatea, deoarece funcţionarul inamovibil nu poate să fie

mutat fără asentimentul său nici măcar în interes de serviciu.

Cât priveşte inamovibilitatea, aceasta, în cazurile în care este

recunoscută unor funcţionari publici, reprezintă un element deosebit

de garanţie a legalităţii şi integrităţii exercitării funcţiei publice.  

De altfel, Jean Vermeulen

345

, în lucrarea din 1933 consacrată

exclusiv funcţiei şi funcţionarului public, a arătat că pentru a distinge

între stabilitate şi inamovibilitate trebuie să avem în vedere că

funcţionarul inamovibil este legat cu gradul şi cu locul, pe când

funcţionarul stabil este legat numai cu gradul, sau altfel spus

inamovibilitatea reprezintă o stabilitate de un grad superior.

Prin urmare, inamovibilitatea este situaţia legală a unui funcţionar

public  în conformitate cu care  nu poate  fi revocat, suspendat sau

transferat chiar prin promovare contra voinţei sale, măsurile de
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suspendare sau încetare a raportului de serviciu putând fi luate doar

dacă sunt dispuse ca sancţiune disciplinară şi pot fi atacate la instanţa

judecătorească.

În prezent, în art. 125 alin. 1 din Constituţie, s-a prevăzut pentru

judecători, că cei definitivi, numiţi de Preşedintele României sunt

inamovibili, potrivit legii.

Prin această dispoziţie putem spune că inamovibilitatea a

redevenit o instituţie de ordin constituţional.

Pe baza acestei dispoziţii constituţionale în art. 1 din Legea nr.

303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

346

s-a reluat

prevederea constituţională, iar în art. 2 din lege a fost reglementat

conţinutul noţiunii de inamovibilitate in sensul că judecătorii

definitivi nu pot fi suspendaţi  sau eliberaţi din funcţie decât în

cazurile prevăzute de lege.

Aşa cum am arătat, atât stabilitatea, cât şi inamovibilitatea, pentru

categoriile de funcţionari ce vor fi prevăzute de lege, nu constituie

drepturi subiective pentru funcţionarii publici, ci sunt necesare

pentru bunul mers al serviciilor publice, pentru o independenţă a

administraţiei şi o garanţie a exercitării actului de putere publică. Aşa

cum puterea judecătorească este putere independentă, considerăm că

şi administraţia trebuie să beneficieze de aceleaşi garanţii pentru

exerciţiul puterii publice în interesul comunităţii.

Apărarea funcţionarului public pe calea stabilităţii sau

inamovibilităţii, de ingerinţe, ameninţări, răzbunări ale funcţionarilor

publici superiori şi a factorilor politici, asigurarea independenţei şi

imparţialităţii lor în exercitarea funcţiilor publice conduce evident la

eficienţa serviciilor publice.

Pentru a asigura stabilitatea şi inamovibilitatea în funcţie este

necesar ca regulile privind avansarea, transferarea, revocarea din

funcţie, procedura constatării abaterilor  şi aplicării sancţiunilor

disciplinare, judecarea contestaţiilor, precum şi modul de stabilire a

calificativelor în urma evaluării anuale a performanţelor profesionale

să fie stabilite numai prin lege, iar accesul la justiţie să fie la

instanţele de contencios administrativ.
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Prevederea doar în lege a stabilităţii şi  a inamovibilităţii dă o

garanţie în plus menţinerii acestora în interesul bunului mers al

serviciului public, dat fiind că o lege înainte de a fi modificată sau

abrogată este discutată în Parlament, atât de majoritate, cât şi de

opoziţie, fiind supusă totodată controlului constituţional de către

Curtea Constituţională şi controlului  Preşedintelui României, când îi

este înaintată spre promulgare.

Dreptul la promovarea în funcţie

Aşa cum am mai arătat, Statutul funcţionarilor publici distinge

între trei categorii de funcţii publice, stabilite în raport de nivelul

atribuţiilor, respectiv categoria înalţilor funcţionari publici,  a

funcţionarilor publici de conducere şi a funcţionarilor publici de

execuţie. 

Dreptul de a promova în funcţii superioare, în clase, grade,

precum şi avansarea în trepte de salarizare are loc conform

dispoziţiilor art. 63 şi următoarele din Statutul funcţionarilor publici

şi art. 121 şi urm. din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor

privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

Aspectele privind promovarea în funcţie au fost analizate pe larg

în capitolul intitulat „Cariera funcţionarilor publici”, pragraful

„Promovarea funcţionarilor publici şi evalurea performanţelor

profesionale”

5.2. Drepturi cu caracter personal

5.2.1. Dreptul la salariu

Legiuitorul recunoaşte funcţionarului public dreptul la salariu ca

oricărui salariat. Folosirea şi în cazul funcţionarului public a aceleaşi

noţiuni nu înseamnă că şi regimul juridic este acelaşi cu cel de salariu

acordat unui salariat cu contract individual de muncă. 

Între retribuţia cuvenită funcţionarului şi cea cuvenită salariatului

există atât elemente comune, dar şi diferenţe. Dincolo de această

identitate de formă, de terminologie, legea reglementează în mod

diferit, pe fond, salariul funcţionarului public faţă de cel al

salariatului.

Salariile pentru funcţionarii publici au fost reglementate prin

Statutul funcţionarilor publici, prinLegea-cadru nr. 330 din  5
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noiembrie 2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din

fonduri publice şi apoi prin Legea cadru privind salarizarea unitară a

personalului plătit din fonduri publice nr.284/2010

347

.

Cât priveşte remunerarea funcţionarilor europeni pentru activitatea

prestată, salariile acestora sunt stabilite pe grade şi în interiorul

gradului pe eşaloane (trepte).

Titlul V al Statutului funcţionarilor Uniunii Europene se intitu -

lează „Regimul pecuniar şi avantajele sociale ale funcţionarilor ”.

Din conţinutul articolelor acestui titlu care reglementează regimul

retribuţiei funcţionarilor europeni, am putea trage câteva concluzii:

– acordarea retribuţiei este un drept al funcţionarului european;

– la acest drept funcţionarul nu poate renunţa, fapt stipulat expres

în articolul 62 aliniatul 2;

– retribuţia se acordă în funcţie de grad şi de eşalon şi este atrasă

de numirea funcţionarului european, ea reprezintă deci un efect al

actului de numire într-o funcţie europeană 

348

;

– retribuţia funcţionarului este exprimată în franci belgieni şi

plătită în moneda ţării în care acesta îşi desfăşoară activitatea;

– retribuţia funcţionarului este supusă unor examinări anuale şi

unor corecturi, al căror scop este de a proteja funcţionarul;

– nivelul retribuţiei, în funcţie de grad şi de eşalon, este stabilit

prin articolul 66 din Statut;

– în afara retribuţiei de bază, funcţionarii au şi alte drepturi

băneşti, la salariul de bază adăugându-se diferite sporuri şi indem -

nizaţii. 

Salariul de bază  poate fi definit ca un salariu, de obicei lunar,

constant, fix şi periodic perceput de funcţionar. 

Evoluţia funcţiei publice din mai multe ţări este în sensul unei

remunerări nu doar conform gradului sau postului, ci urmărindu-se şi

anumiţi factori specifici (evaluarea funcţionarilor pe baza aptitu -

dinilor, competenţelor şi performanţelor).

Indemnizaţiile de conducere (mai mult sau mai puţin fixe, în plus

faţă de salariul de bază) se acordă pentru anumite profesii şi pentru
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anumite posturi specifice. Ele nu au o legătură specială cu prestaţiile

furnizate, ci sunt considerate drept un supliment fix al salariului de

bază determinat prin funcţie. Indemnizaţiile de conducere sunt

acordate în special în Germania, Austria, Spania şi Franţa.

Primele  de  randament reprezintă  o modalitate de remunerare în

funcţie de prestaţii şi randament. Astfel de prime există în Germania,

Spania, Franţa, Irlanda, Olanda şi Austria.

Referitor la cuvântul „traitment”, folosit de doctrina franceză

pentru a desemna salariul funcţionarului public, acesta exprimă

faptul că nu reprezintă doar o sumă de bani, ci o regulă de tratare sub

aspectul renumeraţiei, a serviciului public, a societăţii în ultimă

instanţă, faţă de cei puşi în slujba serviciului său.

În afară de veniturile ce exprimă salariul, funcţionarii publici mai

obţin diferite venituri denumite sporuri şi indemnizaţii, precum

indemnizaţia de chirie, indexări la salariu şi altele.

5.2.2. Dreptul la asociere sindicală, la încheierea de acorduri
colective de muncă şi la grevă, care constituie aşa-zisele drepturi ce
se exercită colectiv

Dreptul la asociere sindicală
Este un drept fundamental, social-politic, clasificat, de regulă, în

categoria libertăţilor de opinie, alături de libertatea conştiinţei,

libertatea de exprimare etc., cu care şi prin care se explică în ce

priveşte conţinutul său”

349

.

Art. 27 din Legea nr. 188/1999, în forma anterioară, îl recunoştea

de o manieră principială, trimiţând la lege pentru determinarea

condiţiilor exercitării lui. În forma modificată, potrivit art. 29 alin. 1

şi 2, dreptul de asociere sindicală este recunoscut tuturor funcţio -

narilor, cu excepţia înalţilor funcţionari publici, a funcţionarilor

publici de conducere si a altor categorii de funcţionari cărora dreptul

respectiv le este interzis prin statute speciale.

Art. 29 alin. 4 din Statut reglementează o altă dimensiune a

dreptului de asociere, şi anume asocierea în organizaţii profesionale
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sau în alte organizaţii având drept scop reprezentarea intereselor

proprii, promovarea pregătirii profesionale şi protejarea statutului lor.

Astfel de asociaţii profesionale s-au constituit şi avem în vedere

Asociaţia secretarilor de judeţe, Asociaţia secretarilor de municipii,

Asociaţia directorilor economici etc.

Dat fiind faptul că legea nu mai instituie nici o excepţie, se

înţelege că dreptul de asociere în organizaţii profesionale este

recunoscut tuturor funcţionarilor, inclusiv funcţionarilor publici de

conducere şi înalţilor funcţionari publici, şi indiferent dacă statutul

lor juridic este reglementat de Legea nr. 188/1999, republicată, sau

de statute speciale.

Dreptul de asociere în organizaţii de tip sindical este un drept

fundamental al cetăţeanului, recunoscut şi garantat funcţionarului

public de legislaţiile naţionale. 

Potrivit art. 29 alin. 3 din Legea nr. 188/1999, în situaţia în care

înalţii funcţionari publici sau funcţionarii publici care au calitatea de

ordonatori de credite sunt aleşi în organele de conducere ale

organizaţiilor sindicale, aceştia au obligaţia ca în termen de 15 zile de

la alegerea respectivă  să opteze pentru una dintre cele două funcţii. 

În cazul în care funcţionarul public optează pentru desfăşurarea

activităţii în funcţia de conducere în organizaţiile sindicale, rapor -

turile de serviciu ale acestuia se suspendă pe o perioadă egală cu cea

a mandatului în funcţia de conducere din organizaţia sindicală.

Funcţionarii publici, alţii decât cei amintiţi, pot deţine simultan

funcţia publică şi funcţia în organele de conducere ale organizaţiilor

sindicale, cu obligaţia respectării regimului incompatibilităţilor şi al

conflictelor de interese care le este aplicabil.

În doctrina occidentală dreptul la asociere sindicală este enunţat

prin sintagma „libertate de asociere” care „permite mai multor

persoane să se reunească pentru a forma un grup permanent consti -

tuind o persoană morală (în opoziţie cu reuniunea care nu are caracter

permanent),  într-un scop dezinteresat (prin opoziţie cu societatea,

care este creată într-un scop lucrativ). Dintre toate dimen siunile

dreptului de asociere, ca drept fundamental al omului, funcţionarului

european îi este permisă doar posibilitatea de a se asocia în

organizaţii sindicale sau profesionale.
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Deşi în conformitate cu articolul 40 alineatul 3 din Constituţie,

prin legi organice se interzice unor categorii de funcţionari publici să

facă parte din partide politice, cum este cazul înalţilor funcţionari

publici sau funcţionarilor publici de conducere, secretarilor unităţilor

administrativ-teritoriale, aceasta nu înseamnă că ei nu au dreptul la

opinii proprii, pe care şi le pot exprima în alt cadru decât cel al

partidelor politice.

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor

publici, în articolul 10, le restrânge funcţionarilor publici exerciţiul

dreptului amintit, interzicându-le: 

a) să participe la colectarea  de fonduri pentru activitatea

partidelor politice;

b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate

publică;

c) să colaboreze, în afara relaţiilor de serviciu, cu persoane fizice

sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;

d) să afişeze, în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice,

însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor

politice ori a candidaţilor acestora”. 

De asemenea, pentru a nu restrânge dreptul în sine de afiliere

politică, legiuitorul a preferat o limitare a exerciţiului acestuia în

sensul prevederilor art. 43 alin. 2 şi anume că funcţionarilor publici le

este interzis să facă parte din organele de conducere ale partidelor

politice.

În ceea ce priveşte limitarea libertăţii de a adera la un anumit

partid, aceasta este prevăzută în art. 40 alin. 3 din Constituţie, în

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale şi în Legea nr.

14/2003 a partidelor politice, pentru categoriile de funcţionari publici

menţionate.

Raţiunea pentru care unele categorii de funcţionari publici nu pot

face politică este aceea de a nu se ajunge la diferenţieri între cei

cărora li se prestează servicii, prestaţiile respective trebuind să

rămână neutre şi accesibile tuturor cetăţenilor

350

.

O excludere totală din viaţa politică a tuturor categoriilor de

funcţionari publici ar lipsi în mod evident de conţinut prevederile
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constituţionale şi ar exclude o importantă categorie de persoane din

rândul celor care au vocaţie de a se angaja politic, dar, pe de altă

parte, este însă la fel de sigur că angajarea politică directă este nocivă

pentru anumite categorii de funcţionari, deoarece prin aceasta le-ar fi

afectat, în mod direct, statutul de imparţialitate.

În acelaşi timp, se mai cuvine a diferenţia între participarea ca

membru la un partid politic şi activitatea militantă a unui funcţionar

în slujba unui anumit partid, în cadrul instituţiei în care lucrează,

situaţii care sunt, evident diferite. Astfel Statutul a instituit interdicţia

ocupării oricăror funcţii de conducere în partidele politice. Periculos

din punctul de vedere al exercitării drepturilor şi obligaţiilor

funcţionarului public nu este neapărat faptul că el face parte dintr-un

anumit partid, la ale cărui activităţi participă în afara serviciului, ci

politizarea funcţiei pe care o deţine, situaţie – evident – contrară

eticii sale de funcţionar public şi profilului atribuţiilor sale de

serviciu.

Pentru funcţionarii publici europeni, dreptul la asociere sindicală

a fost confirmat şi de acordul-cadru încheiat în septembrie 1974, prin

care s-a reglementat relaţiile dintre Uniune şi organismele sindicale

şi profesionale.

La ora actuală sunt recunoscute şi funcţionează şase sindicate,

din care două sunt cele mai importante şi anume Federaţia Funcţiei

Publice Europene (FFPE) şi Uniunea Sindicală care este afiliată la

Confederaţia Europeană a Sindicatelor. Aceste două sindicate spre

deosebire de celelalte patru sunt prezente în toate organismele

europene. 

„Dreptul de asociere sindicală, de a crea împreună cu alţii

sindicate şi de a se afilia la ele”, este prevăzut de Convenţia Europeană

a Drepturilor Omului, alături de cel de reuniune paşnică şi de

articolul 5 din Carta Socială Europeană, intitulat chiar dreptul

sindical.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, s-a pronunţat asupra unei

probleme foarte interesante şi anume aceea de a şti în ce măsură

interdicţia prevăzută de legea naţională pentru un funcţionar public

de a adera la un partid politic şi de a desfăşura activităţi politice,

reprezintă o încălcare a dreptului la liberă exprimare ( art.10 din
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Convenţia Europeană a Drepturilor Omului), precum şi a dreptului la

liberă asociere (art.11 din aceeaşi Convenţie).

Este vorba de cauza Rekvenyi contra Ungariei (Dosar

Nr.25390/1994 în care s-a pronunţat Hotărârea Marii Camere a Curţii

Europene a Drepturilor Omului din 20 mai 1999)

351

.

Reclamantul L.R. era poliţist şi secretar general al unui sindicat

independent al poliţiei ungare. La 24 decembrie 1993, în Jurnalul

Oficial al Ungariei, a fost publicată Legea nr. 107 din 1993 cu privire

la modificarea Constituţiei ungare. În esenţă, textul legii publicate a

modificat art.40/B alin.4 al Constituţiei, în sensul că, începând cu

data de 1 ianuarie 1994, membrilor forţelor armate, ale serviciilor

poliţiei şi securităţii li se interziceau afilierea la un partid politic,

precum şi desfăsurarea unor activităţi politice. 

Pe această bază şi datorită împrejurării că în acea perioadă se

apropiau alegerile legislative, directorul poliţiei naţionale ungare a

emis o circulară prin care a cerut poliţiştilor să se abţină de la orice

activitate politică. De asemenea, se indica funcţionarilor de poliţie

că, în măsura în care doresc să participe la activitatea politică, trebuie

să demisioneze din poliţie. Printr-o a doua circulară din 16 februarie

1994, directorul poliţiei naţionale preciza că nu va fi acordată nici o

dispensă de la interdicţia impusă prin noua formulare a art.40/B

alin.4 din Constituţia ungară. 

Învestită cu soluţionarea cauzei, Curtea a reţinut mai întâi că, în

mod netăgăduit, desfăsurarea unei activităţi de natură politică intră

sub incidenţa dispoziţiilor art. 10 din Convenţie, în măsura în care

libera dezbatere politică constituie un aspect particular al libertăţii de

exprimare. De altfel, în jurisprudenţa sa, Curtea a statuat în sensul că

jocul liber al dezbaterilor politice se găseşte în centrul noţiunii de

societate democratică şi că de garanţiile prevăzute în art. 10 al

Convenţiei se bucură atât personalul militar, cât şi funcţionarii, în

general. 

Pe de altă parte, Curtea a considerat de necontestat faptul că

interdicţia pentru reclamant de a participa la activităţi politice

constituie o ingerinţă în exerciţiul dreptului său la liberă exprimare şi
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pe cale de consecinţă, o încălcare a dispoziţiilor art.10 din Convenţie,

dar numai dacă o asemenea ingerinţă n-ar fi prevăzută de lege, n-ar

urmări unul sau mai multe dintre scopurile legitime enumerate de

alin.2 al aceluiaşi articol şi nu s-ar dovedi necesară, într-o societate

democratică, pentru a atinge acele scopuri

352

.

Faţă de toate aceste considerente, Curtea a reţinut că expresia

“activităţi politice” utilizată de art. 40/B alin.4 din Constituţia ungară

trebuie citită şi interpretată în concordanţă cu dispoziţiile

complementare din alte acte normative, în special cu cele cuprinse în

Regulamentul privitor la activitatea Poliţiei. Or, analiza coordonată a

tuturor dispoziţiilor legale care interesează materia conduce la

concluzia că în Ungaria există un cadru juridic de natură să restrângă

participarea poliţiştilor la activităţi politice, fără însă ca acestea să

poată fi definite cu o precizie absolută.

Mai mult, Curtea a spus că, chiar admiţând că poliţiştii n-ar putea

întotdeauna să ştie cu certitudine dacă o activitate de o anumită

natură cade sub incidenţa interdicţiei edictată de art. 40/B alin. 4 din

Constituţie, ei au posibilitatea să ceară avizul superiorilor ierarhici

sau să obţină precizări privitoare la dispoziţiile legale printr-o acţiune

în justiţie.

Pentru toate aceste motive Curtea a considerat că ingerinţa

litigioasă este prevăzută de lege, în sensul art. 10 alin. 2 din

Convenţie

353

. 

5.2.3. Dreptul la grevă

Înainte de cel de-al doilea război mondial, soluţia cea mai

răspândită era aceea a interzicerii grevei în serviciul public. În stadiul

actual al dezvoltării economico – sociale a României, apreciem că

soluţiile actuale cu privire la grevă sunt justificate.

O concluzie desprinsă din spiritul reglementărilor actuale şi al

doctrinei contemporane, şi care reprezintă o constantă a regimului

juridic al grevei funcţionarilor publici, este faptul ca ea nu poate avea
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ca obiect decât apărarea intereselor profesionale, dreptul la grevă

reprezentând, prin definiţie, o garanţie profesională.

Forma lapidară a art. 28 din Legea nr. 188/1999 a fost completată

cu o dimensiune esenţială a regimului juridic al grevei în serviciul

public şi anume, obligaţia funcţionarilor publici de a respecta

principiul continuităţii şi celerităţii serviciului public.

Fiind de esenţa serviciului public care trebuie să răspundă în

permanenţă nevoilor de interes general, principiul continuităţii constă

în asigurarea funcţionării neîntrerupte a serviciilor publice.

Trebuie precizat mai întâi că trăsătura celerităţii nu se regăseşte

printre caracteristicile tradiţionale ale serviciului public, ea este

tratată ca o trăsătură a procedurii civile. De aceea reprezintă un

element de noutate, care pune de la început problema în ce măsură se

poate garanta celeritatea, dacă greva este deja declanşată? Dacă nu,

se ajunge în mod concret la o contradictie în termeni.

S-ar putea susţine că celeritatea nu este o trăsătură consacrată în

dreptul public, ci ţine de derularea activităţii jurisdicţionale.

Totuşi celeritatea poate fi reţinută şi ca o caracteristică a derulării

serviciului public, deoarece:

– în reglementarea iniţială a art. 4 din Legea nr. 188/1999, la lit. a)

era menţionat principiul asigurării prompte şi eficiente a tuturor

activităţilor efectuate de către funcţionarii publici;

– în formularea dată de art. 3 din Legea nr. 188/2003, la lit. c) este

prevăzut, ca principiu care stă la baza exercitării funcţiei publice, cel

al eficienţei şi eficacităţii. Or, promptitudinea, eficienţa şi

eficacitatea sunt trăsături ale celerităţii.

În ciuda faptului că reglementările din Legea nr. 168/1999 privind

soluţionarea conflictelor de muncă, nu sunt suficient de clare, are

aplicabilitate principiul potrivit căruia legea trebuie interpretată în

sensul aplicării, nu al neaplicării ei. Aceasta cu atât mai mult cu cât

este vorba de un drept fundamental garantat de Constituţie.

Funcţionarii publici pot declanşa greva doar în momentul

negocierii acordurilor colective, rămânând ca instanţa de judecată să

se pronunţe în ce măsură au fost respectate principiile celerităţii şi

respectiv continuităţii serviciului public.

De lege ferenda se impune modificarea Legii nr. 168/1999, în

sensul consacrării posibilităţii organizării grevei şi pe durata
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executării contractelor colective ale salariaţilor şi acordurilor

colective ale funcţionarilor publici. Totodată, trebuie completată

legea cu dispoziţii care să dezvolte semnificaţia principiilor conti -

nuităţii şi celerităţii serviciului public.

Exercitarea dreptului la grevă reprezintă o problemă cardinală şi

pentru funcţionarii publici, ca si pentru salariaţi. De aceea, apreciem

că se impune intervenţia legiuitorului, pentru a dezvolta regimul

juridic al grevei funcţionarilor publici. Legea actuală trebuie

completată, cu dispoziţii exprese care să reglementeze regimul juridic

al grevei funcţionarilor publici, să identifice şi să nomina lizeze

serviciile publice esenţiale care trebuie să funcţioneze în orice condiţii

şi să stabilească restricţiile care se impun

354

.

În Statutul funcţionarilor europeni, dreptul la grevă nu este

prevăzut în mod expres, dar acesta este totuşi recunoscut.

În Europa exerciţiul dreptului la grevă al funcţionarilor publici

determină deosebiri considerabile de la o ţară la alta. 

În prezent, în Europa, din punct de vedere al recunoaşterii sau nu,

pentru funcţionarii publici, a acestui drept fundamental, întâlnim: 

– ţări unde este în continuare interzisă greva funcţionarilor

(Danemarca, Germania, Portugalia, Belgia);

– ţări în care regăsim o interdicţie generală a grevei în serviciile

publice, cu posibilitatea intervenţiei, în caz contrar, a unor sancţiuni

disciplinare sau chiar penale şi

– ţări în care este recunoscut liberul exerciţiu al dreptului la grevă

al funcţionarilor publici, cu precizarea existenţei unei categorii de

funcţionari, cărora le este interzisă greva, de regulă poliţiştilor

(Spania, Franţa, Grecia, Luxemburg şi Italia).  

5.2.4. Dreptul la informare cu privire la deciziile care se iau în
aplicarea Statutului funcţionarilor publici şi care îi vizează în mod
direct

Recunoaşterea acestui drept este condiţionată de conţinutul

deciziei, care trebuie să îl privească în mod direct pe funcţionar

pentru a se naşte respectivul drept, si, corelativ, obligaţia autorităţii

publice de a-l informa cu privire la decizia respectivă.
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Textul instituie un drept pentru funcţionarul public si o obligaţie

legală pentru autoritatea sau instituţia publică. Aceasta înseamnă că,

odată adoptată, decizia trebuie adusă la cunoştinţa funcţionarului

public de către acelaşi organ care a adoptata-o, de preferat în formă

scrisă.

5.2.5. Dreptul la concediu de odihnă, concedii de boală, concedii
de maternitate şi la alte concedii prevăzute de lege

Art. 35 alin. 1 din Legea nr. 188/1999, republicată consacră trei

categorii de concedii pentru funcţionarii publici şi anume: concediul

de odihnă, concediile medicale, alte categorii de concedii (exemplu,

concedii fără plată sau cu plată pentru studii, concedii pentru

creşterea şi îngrijirea copilului).

De asemenea, funcţionarii publici pot beneficia, în afara conce -

diului de odihnă, de zile de concediu plătite pentru anumite eveni -

mente familiale deosebite.

Concediul mai poate avea şi alte forme pentru funcţionarii europeni,

respectiv concediu pe perioada când funcţionarul îndeplineşte o

funcţie electivă; concediu pentru creşterea copilului mai mic de 5 ani

sau handicapat. Durata iniţială este de un an şi este reînnoită anual

timp de 4 ani.

5.2.6. Dreptul la asigurarea unor condiţii de muncă şi igienă
pentru ocrotirea sănătăţii precum şi a integrităţii fizice şi psihice

Potrivit art. 37 din Legea nr. 188/1999, autorităţile şi instituţiile

publice au obligaţia să asigure funcţionarilor publici condiţii normale

de muncă şi igienă, de natură să le ocrotească sănătatea şi integritatea

fizică şi psihică.

Dacă funcţionarii publici sunt puşi în pericol, în cazuri speciale,

pentru motive de sănătate se poate schimba locul de muncă cu

condiţia ca funcţionarul să fie apt profesional pentru a îndeplini noile

atribuţii.

5.2.7. Dreptul la asigurările sociale de stat şi la pensie

Potrivit dispoziţiilor art. 38 din Statut, dreptul la asistenţă medicală,

proteze si medicamente, îi este asigurat funcţionarului public, în

condiţiile legii. Observăm că de prea multe ori legiuitorul foloseşte

sintagma „în condiţiile legii”, în acest fel estompându-se specificitatea
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Statutului funcţionarilor publici. Nu este normal să concepi o lege

specială fundamentând-o atât de frecvent pe legi generale.

În baza dispoziţiilor art. 39, funcţionarul public beneficiază de

pensii, precum şi de celelalte drepturi de asigurări sociale de stat, tot

potrivit legii, în prezent fiind vorba de Legea nr.263/2010 privind

sistemul unitar de pensii

355

.

Pentru funcţionarii europeni, dreptul la protecţie socială este

reglementat în capitolul 2 al titlului V intitulat “Securitatea socială”,

precum şi în unele anexe la Statut şi ele vizează: riscul împotriva bolilor,

asigurări medicale, anumite prestaţii băneşti acordate în caz de deces, de

invaliditate permanentă sau parţială, pentru cheltuieli medicale.

5.2.8. Dreptul funcţionarilor publici, cu excepţia funcţionarilor
publici civili din ministerele privind apărarea naţională, ordinea
publică şi siguranţa naţională, de a fi aleşi sau numiţi intr-o funcţie
de demnitate publică, în condiţiile legii.

Dreptul amintit se asigură cu respectarea dispoziţiilor art. 97 alin. 2

din Statut, în care se prevede că raportul de serviciu al funcţio narului

public se suspendă atât pe durata campaniei electorale, până în ziua

ulterioară alegerilor, dacă nu este ales, cât şi pe perioada cât exercită

o funcţie de demnitate publică în care a fost ales sau numit, până la

încetarea acesteia.

De asemenea, funcţionarii publici europeni au dreptul de a candida

la funcţii elective, iar dacă au fost aleşi au două alternative: fie să

îndeplinească prin cumul atât funcţia publică cât şi pe cea electivă,

fie acel funcţionar este considerat ca fiind în concediu pe o durată

egală cu cea a mandatului electiv.

5.3. Apărarea drepturilor funcţionarilor publici români de către
Avocatul Poporului şi prin acţiune în contenciosul administrativ 

5.3.1. Apărarea drepturilor funcţionarilor publici români de către
Avocatul Poporului

Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului

constituie nu doar o realitate, ci şi o finalitate a întregii activităţi
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umane, bineînţeles a aceleia democratice şi progresiste. De aici şi

atenţia cuvenită care este acordată aproape peste tot în lumea actuală,

problemelor teoretice şi practice referitoare la drepturile omului, la

protecţia şi respectul libertăţilor fundamentale ale persoanei umane.

Drepturile omului pot fi definite ca fiind acele prerogative

conferite de dreptul intern şi recunoscute de dreptul internaţional

fiecărui individ, în raporturile sale cu colectivitatea şi cu statul, ce

dau expresie unor valori sociale fundamentale şi care au drept scop

satisfacerea unor nevoi umane esenţiale şi a unor aspiraţii legitime, în

contextul economico-social, politic, cultural şi istoric, ale unei

anumite societăţi

356

.

Problematica drepturilor omului a fost inclusă mereu in

portofoliul problemelor importante ale comunităţii internationale nu

numai datorită importantei deosebite a acesteia pentru omenire, dar si

pentru a deveni o limba comună a oamenilor de pretutindeni.

Preocuparile pentru recunoasterea, promovarea si protectia

drepturilor omului au depasit granitele traditionale ale statelor, in

special dupa crearea Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Un  mijloc important de apărare a drepturilor omului îl constituie şi

instituţia Ombudsmanului (Avocatul Poporului). În ultimele decenii, tot

mai multe ţări au introdus în sistemul juridic naţional o instituţie

receptată din practica parlamentară suedeză, care are rolul de a soluţiona

plângerile adresate de către cetăţenii care pretind că drepturile lor au fost

încălcate de funcţionari sau de către autorităţi ale administraţiei publice.

În ţara noastră, în anul 1991, Adunarea Constituantă a votat

Constituţia României, marcându-se astfel trecerea Romaniei spre un

stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului,

drepturile si libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii

umane şi demnitatea omului reprezintă valori supreme şi sunt

garantate.

Constituţia României din 1991

357

a consacrat, pentru prima dată,

instituţia Avocatul Poporului în art. 55–57 unde au fost cuprinse

reglementările de principiu despre această autoritate publică. 

256

356

Adrian Năstase, Drepturile omului, religie a sfârşitului de secol, I.R.D.O.

Bucureşti, 1992, p. 18.

357

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 21

noiembrie 1991.



În temeiul Constituţiei a fost adoptată Legea nr. 35/1997 privind

organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului

358

, şi,

totodată, prin Hotărâre a Biroului Permanent al Senatului, a fost

aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia

359

.

În Constituţia României, revizuită în 2003

360

, Avocatului

Poporului îi este dedicat capitolul 4 al Titlului II intitulat “Drepturile,

libertăţile şi îndatoririle fundamentale” unde se precizează că

Avocatul Poporului este numit pe o durată de 5 ani pentru apărarea

drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice. Adjuncţii Avocatului

Poporului sunt specializaţi pe domenii de activitate.

Avocatul Poporului şi adjuncţii săi nu pot îndeplini nici o altă

funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din

învăţământul superior.

Organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului se

stabilesc prin lege organică

361. 

Avocatul Poporului îşi exercită

atribuţiile din oficiu sau la cererea persoanelor lezate în drepturile şi

în libertăţile lor, în limitele stabilite de lege.

Autorităţile publice sunt obligate să asigure Avocatului Poporului

sprijinul necesar în exercitarea atribuţiilor sale

362

.

Avocatul Poporului prezintă celor două Camere ale Parlamentului

rapoarte, anual sau la cererea acestora. Rapoartele pot conţine

recomandări privind legislaţia sau măsuri de altă natură, pentru

ocrotirea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor

363

.

Creşterea semnificativă a sarcinilor puterii legislative şi implicit a

administraţiei publice, datorită complexităţii din ce în ce mai

accentuate a vieţii economice şi sociale de la nivelul statelor lumii,

face ca cetăţenii, în fiecare moment să intre în contact cu diferite
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autorităţi publice şi structuri administrative, dar care nu întotdeauna

se constituie într-o conlucrare facilă între acestea.

Ca atare, unii cetăţeni îşi pierd încrederea în aceste structuri, alţii

se resemnează ori chiar manifestă dezinteres faţă de ele, devin

scrupulos de procedurali şi nu mai pot stabili relaţii normale cu

autorităţile. În această perspectivă pot apărea atât conflicte serioase,

al căror mod de rezolvare nu poate lăsa autorităţile respective

indiferente în planul relaţiilor cetăţeni-autoritate, toate acestea

datorate faptului că cetăţenii, recunoscând totuşi necesitatea unei

autorităţi administrative, au sentimentul de a fi subordonaţi

acesteia.

364

Avocatul Poporului are ca funcţie apărarea libertăţilor şi drep -

turilor cetăţeneşti, fiind o garanţie constituţională instituţio nalizată a

acestora, în temeiul căreia el acţionează atât din oficiu, cât şi la

cererea persoanelor interesate.

Deşi autoritate publică, Avocatul Poporului este greu de încadrat

în una din cele trei puteri clasice.

Ombudsmanul este legat de puterea legislativă pentru că de regulă

la acest nivel este numit şi în plus are obligaţia de a prezenta anual

sau la cerere, rapoarte Parlamentului.

Totodată, este legat de puterea executivă pentru că cel mai adesea

plângerile cetăţenilor sunt îndreptate împotriva administraţiei publice

şi în această sferă îşi concentrează activitatea.

În sfârşit, Ombudsmanul are şi atribuţii de natură judecătorească

dacă avem în vedere că, cel mai adesea, îşi propune să rezolve

conflictele apărute în societate, ca urmare a lezării unor persoane în

drepturile şi libertăţile lor

365

.

Se remarcă faptul că Avocatul Poporului din România, în

îndeplinirea scopului constitutional, poate face anchete, poate emite

recomandări, iar în cazul în care constata cu prilejul cercetarilor

întreprinse, lacune în legislatie sau grave cazuri de coruptie ori de

nerespectare a legilor tarii, poate prezenta un raport continând cele
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constatate, presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului sau,

dupa caz primului-ministru. 

Totodată, Avocatul Poporului, în baza art. 1 alin. 3 din Legea 

nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, în urma controlului

realizat, potrivit legii sale organice, daca apreciaza ca ilegalitatea

actului sau refuzul autoritatii administrative de a-si realiza atributiile

legale nu poate fi inlaturat decat prin justitie, poate sesiza instanta

competenta de contencios administrativ de la domiciliul petentului.

Petitionarul dobandeste de drept calitatea de reclamant, urmand a fi

citat in aceasta calitate. Daca petitionarul nu isi insuseste actiunea

formulata de Avocatul Poporului la primul termen de judecata,

instanta de contencios administrativ anuleaza cererea. 

5.3.2. Apărarea drepturilor funcţionarilor publici prin acţiunea în
contencios administrativ

Potrivit art. 1 din Legea nr. 554/2004, orice persoana care se

considera vatamata intr-un  al sau ori intr-un  legitim, de catre o

autoritate publica, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea

in termenul legal a unei cereri, se poate  instantei de contencios

administrativ competente, pentru  actului, recunoasterea dreptului

pretins sau a interesului legitim si  ce i-a fost cauzata. Interesul legitim

poate fi atat privat, cat si .

Prin urmare, reclamant în acţiunea în contencios administrativ

poate fi şi un funcţionar public.

Pentru promovarea actţiunii în contencios administrativ trebuie

îndeplinite următoarele condiţii: 

– vătămarea dreptului sau a interesului legitim să fie urmarea unui

act administrativ tipic sau asimilat, astfel cum este definit în art. 2

alin. 1 literele c, i şi h şi art. 2 alin. 2 din Legea nr. 554/2004;

– actul atacat trebuie să emane de la o autoritate publică aşa cum

este definită de art. 2 alin. 1 lit. b din Legea nr. 554/2004;

– să fie efectuată procedura administrativă prealabilă, astfel cum

este definită în art. 2 alin. 1 litera j din Legea nr. 554/2004 şi

– acţiunea în contencios administrativ să fie introdusă în termenul

prevăzut de art. 11 din Legea nr. 554/2004.

Cât priveşte instanţa competentă a soluţiona acţiunile în con tencios

administrativ precizăm că, potrivit art. 10 din Legea nr. 554/2004,

litigiile privind actele administrative emise sau încheiate de autori -
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tăţile publice locale şi judeţene se soluţionează în fond de tribunalele

administrativ-fiscale, iar cele privind actele administrative emise sau

încheiate de autorităţile publice centrale se soluţionează în fond de

secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel, dacă

prin lege organică specială nu se prevede altfel.

Recursul împotriva sentinţelor pronunţate de tribunalele admi -

nistrativ-fiscale se judecă de secţiile de contencios administrativ şi

fiscal ale curţilor de apel, iar recursul împotriva sentinţelor pro -

nunţate de secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de

apel se judecă de Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei

Curţi de Casaţie şi Justiţie, dacă prin lege organică specială nu se

prevede altfel.

Reclamantul se poate adresa instanţei de la domiciliul său sau

celei de la domiciliul pârâtului. Dacă reclamantul a optat pentru

instanţa de la domiciliul pârâtului, nu se poate invoca excepţia

necompetenţei teritoriale.

Odată învestită cu acţiunea în contencios administrativ, instanţa

are a cerceta existenţa dreptului subiectiv al reclamantului sau a

interesului legitim şi ilegalitatea actului administrativ prin care i s-a

încalcăt acest drept sau interes legitim.

De aceea şi soluţiile pe care le adoptă instanţele judecătoreşti,

potrivit art. 18 din Legea nr. 554/2004 rezolvă, în principiu, cele două

aspecte: anularea totală sau parţială a actului administrativ şi

recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim.

Din nelegalitatea actului a cărui anulare se cere şi din încălcarea

dreptului subiectiv al reclamantului sau a interesului legitim rezultă

şi paguba materială sau morală de care este ţinută să răspundă

autoritatea pârâtă faţă de cel vătămat.

Acţiunea în daune se poate folosi şi separat de acţiunea în

anularea actului administrativ atunci când întinderea prejudiciului nu

este cunoscută reclamantului la data judecării acţiunii în anulare.

Temeiul hotărârii judecătoreşti pentru desdăunarea reclamantului,

constă în culpa administraţiei pârâte, exprimată în ilegalitatea actului

administrativ emis, sau a refuzului de a satisface pretenţia juridică a

reclamantului, în legătură cu dreptul acestuia sau cu interesul legitim.

În afară de anularea în tot sau în parte a actului administrativ,

instanţa poate obliga autoritatea publică pârâtă să emită un act
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administrativ, să elibereze un înscris sau să efectueze o anumită

operaţiune administrativă. 

5.4. Apărarea drepturilor funcţionarilor publici europeni de către
Mediatorul European şi de Tribunalul Funcţiei Publice a Uniunii
Europene

5.4.1. Apărarea drepturilor funcţionarilor publici europeni de
către Mediatorul European

În 1992, prin Tratatul de la Maastricht s-a prevăzut înfiinţarea

Instituţiei Mediatorului European. Misiunea acestuia avută în vedere

era de a ameliora relaţiile dintre cetăţenii europeni şi instituţiile şi

organismele europene şi de a sublinia angajamentul Uniunii

Europene în promovarea unei administraţii democratice, transparente

şi responsabile. 

Mediatorul European exercită un mecanism de control admi -

nistrativ comparabil cu cel care permite controlul autorităţilor publice

la nivel naţional de către Ombudsman sau Avocatul Poporului, în

majoritatea ţărilor membre

366

.

Potrivit art. 228 al Tratatului de la Lisabona, Parlamentul

European numeşte un Mediator dintre personalităţile care sunt

cetăţeni ai Uniunii Europene. Persoana numită trebuie să se bucure

pe deplin de drepturile sale civile şi politice şi să ofere toate garanţiile

de independenţă.

Mediatorul îşi exercită funcţia independent, iar independenţa sa

este garantată de incompatibilitatea cu alte funcţii sau activităţi şi de

statutul său financiar care îl asimilează unui judecător al Curţii de

Justiţie a Uniunii Europene. Din această perspectivă, independenţa sa

este asigurată şi de garanţiile recunoscute prin articolele 12-15 şi 18

din Protocolul cu privire la privilegii şi imunităţi

367

.
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Statutul şi condiţiile generale de exerciţiu a funcţiei Mediatorului

sunt stabilite de Parlament după avizul Comisiei şi aprobarea

Consiliului

368

.

Este foarte important de relevat, obligaţia instituţiilor sau

organelor comunitare de a furniza toate datele cerute de Mediator şi

de a facilita accesul acestuia la dosarele necesare cercetărilor sale

369

cu excepţia cazurilor în care există motive temeinice de secret.

În cazul în care Mediatorul consideră îndreptăţită plângerea şi

constată un caz de administrare defectuoasă, el este competent să

sesizeze instituţia vizată care poate lua masurile necesare în vederea

rezolvării problemei. Astfel de probleme sunt numite „probleme

reglate de instituţie”.

În situaţia în care constată un caz de administrare defectuoasă,

însă problema nu este rezolvată în cursul anchetei, Mediatorul

încearcă să găsească o „soluţie amiabilă” pentru a satisface

cetăţeanul.

Dacă această soluţie nu are succes, el poate adresa un „proiect de

recomandare” instituţiei, pe care o invită să ia masurile necesare

pentru a remedia cazul de administrare defectuoasă.

În situaţia în care instituţia nu acceptă recomandarea sa,

Mediatorul poate adresa un „raport special” Parlamentului European.

Dacă nu este posibilă găsirea unei soluţii amiabile şi remedierea

cazului de administrare defectuoasă, Mediatorul poate adresa un

„comentariu critic” instituţiei.

În orice situaţie, Mediatorul are obligaţia să informeze persoana

care a făcut plângerea cu privire la rezultatul anchetei sale.

Multe din plângerile adresate Mediatorului European privesc

întârzieri administrative, lipsa de transparenţă sau refuzul accesului

la informaţii. Unele se referă la relaţiile de muncă dintre instituţiile

europene şi agenţiile acestora şi funcţionarii lor, angajarea de personal

şi desfăşurarea concursurilor. Altele sunt legate de relaţiile contrac -

tuale dintre instituţiile europene şi firmele private. 
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Prin urmare, un drept al cetăţenilor statelor membre ale Uniunii

Europene este acela de a depune plângere la Mediatorul European cu

privire la cazurile de administrare defectuoasă în cadrul instituţiilor,

organismelor sau agenţiilor Uniunii Europene. 

Potrivit dispoziţiilor art. 43 din Carta drepturilor fundamentale a

Uniunii Europene

370

, orice cetăţean al Uniunii, precum si orice

persoana fizică sau juridică ce are reşedinţa sau sediul social într-un

stat membru au dreptul de a sesiza Mediatorul European cu privire la

cazurile de administrare defectuoasă in activitatea instituţiilor,

organelor, oficiilor sau agenţiilor Uniunii, cu excepţia Curţii de

Justiţie a Uniunii Europene în exercitarea funcţiei sale juris -

dicţionale

371

.

În realizarea funcţiilor sale, Mediatorul European nu poate

ancheta plângerile cu privire la proasta administrare naţională,

regională sau locală a statelor membre ale Uniunii Europene.

Din momentul înfiinţării instituţiei, Mediatorului European a

încercat să definească administraţia(administrarea) defectuoasă,

bazându-se pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, pe

principiile dreptului administrativ european şi inspirându-se din
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legislaţiile naţionale ale statelor membre care conţin dispoziţii ce se

referă la exigenţe legate de buna administrare

372

5.4.2. Apărarea drepturilor funcţionarilor publici europeni prin
acţiuni îndreptate la Tribunalul funcţiei publice a Uniunii Europene

Tratatul de la Nisa

373

, inserând un nou articol

374

a prevăzut

crearea în cadrul Tribunalului Uniunii Europene unor camere

jurisdicţionale în anumite domenii specifice. 

În conformitate cu articolul 257 din Tratatul de la Lisabona

375

,

coroborate cu dispoziţiile articolelor 140 B

376

şi 160

377

din Tratatul

instituind Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

378

„Parlamentul

264

372
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jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, aflat în lucrarea „Dreptul

administrativ contemporan – spre o concepţie unitară în doctrina şi practica

românească, având coordonator pe Emil Bălan, Cristi Iftene, Gabriela Varia şi

Marius Văcărelu, apărută în editura Comunicare.ro, a S.N.S.P.A., Facultatea de

Comunicare şi Relaţii Publice, Bucureşti, 2008, pag. 126-143.
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European şi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legis -

lativă ordinară, pot înfiinţa tribunale specializate pe lângă Tribunal,

care să aibă competenţa de a judeca în primă instanţă anumite

categorii de acţiuni în materii speciale. Parlamentul European şi

Consiliul hotărăsc prin regulamente, fie la propunerea Comisiei şi

după consultarea Curţii de Justiţie, fie la solicitarea Curţii de Justiţie

şi după consultarea Comisiei”.

Rămâne de competenţa Consiliului ca în decizia de înfiinţare a

unei camere jurisdicţionale să stabilească, atât  regulile referitoare la

componenţa acestei camere, cât şi aria competenţelor care îi vor fi

conferite.

Referitor la membrii camerei jurisdicţionale, aceştia sunt aleşi

dintre persoanele care oferă toate garanţiile de independenţă şi care

posedă calificările cerute pentru numirea într-o funcţie juridică. Ei

sunt numiţi de Consiliu, care hotărăşte cu unanimitatea membrilor

săi.

Regulamentul de procedură al camerei jurisdicţionale este stabilit

în acord cu Curtea de Justiţie şi supus aprobării Consiliului, care

hotărăşte cu majoritate calificată.

Crearea unei jurisdicţii specifice pentru soluţionarea contencio -

sului funcţiei publice, având competenţa de a decide în primă

instanţă asupra acestui contencios, este de natură a ameliora

funcţionarea sistemului jurisdicţional european

379

. 

În art. 4 din Decizia Consiliului din 24 noiembrie 2004

380

, se

menţionează necesitatea ca această nouă jurisdicţie să poarte o

titulatură care să o distingă de alte formaţiuni jurisdiţionale sau de

formaţiunile jurisdicţionale ale Tribunalului de Primă Instanţă.
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În acest sens Consiliul a decis că „Este înfiinţată pe lângă Tribunalul

de Primă Instanţă a Comunităţilor Europene o cameră jurisdicţională

care are rolul de a statua asupra contenciosului funcţiei publice a

Uniunii Europene, denumit „Tribunalul Funcţiei Publice a Uniunii

Europene”. 

Denumirea „tribunal al funcţiei publice” a fost inspirată din

lucrările Convenţiei nr.850/03 din 18 iulie 2003, în care art.28&1 şi

art. III-264 utilizează denumirea de „tribunale specializate” în locul

celei utilizate până atunci de „camere jurisdicţionale”. 

În cadrul instituţiei jurisdicţionale, Tribunalul Funcţiei Publice

este instanţa specializată în materia contenciosului funcţiei publice a

Uniunii Europene. Această competenţă a fost exercitată anterior de

Curtea de Justiţie şi, de la crearea sa în 1989, de Tribunalul de Primă

Instanţă.

Tribunalul soluţionează în primă instanţă litigiile dintre Uniunea

Europeană şi agenţii săi, conform articolului 270 al Tratatului de la

Lisabona

381

, ceea ce reprezintă aproximativ 120 de cauze pe an, în

condiţiile în care personalul instituţiilor Uniunii este compus din

aproximativ 35 000 de persoane. Aceste litigii au drept obiect nu numai

probleme referitoare la relaţiile de muncă propriu-zise (remu neraţie,

desfăşurarea carierei, recrutare, măsuri disciplinare etc.), ci şi

regimul de securitate socială (boală, vârstă, invaliditate, accidente de

muncă, alocaţii familiale etc.) .

Tribunalul soluţionează de asemenea litigiile dintre organe, oficii

sau agenţii şi personalul lor, pentru care competenţa este atribuită

Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

Tribunalul nu poate, în schimb, soluţiona litigiile dintre admini -

straţiile naţionale şi agenţii lor. 

Hotărârile pronunţate de Tribunalul Funcţiei Publice pot face

obiectul unui recurs limitat la probleme de drept. Acest recurs poate

fi introdus în termen de două luni în faţa Tribunalului de Primă

Instanţă.
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Litigiile de personal care sunt soluţionate de către Curtea

Europeană de Justiţie  sunt prevăzute, de exemplu, în articolul 30 al

Deciziei nr.2002/187/JAI ce înfiinţează Eurojust

382

,  în art. 36.2 al

Protocolului asupra Statutelor Sistemului European al Băncilor

Centrale sau Băncii Centrale Europene

383

, şi articolul 112 al

Regulamentului nr.40/94 asupra mărcii comunitare

384

.

Tribunalul Funcţiei Publice a Uniunii Europene îşi are sediul pe

lângă Tribunalul Uniunii Europene de la Luxemburg.

Numărul de 7 judecători pentru Tribunalul Funcţiei Publice a

Uniunii Europene a fost apreciat ca fiind corespunzător în raport cu

volumul de timp şi de muncă pe care îl reprezintă în acest moment

tipul respectiv de contencios. 

În conformitate cu dispoziţiile coroborate ale articolelor 257 din

Tratatul de la Lisabona şi 140 B din Tratatul CEEA şi art. 3 din

Anexa I a Protocolului asupra Statutului Curţii de Justiţie, aşa cum a

fost modificat prin Decizia 2004/752/CE, EURATOM, candidaturile

la funcţiile de judecători trebuie să îndeplinească următoarele

condiţii:

– să ofere toate garanţiile de independenţă;

– să posede capacitatea cerută pentru exercitarea funcţiilor juridice;

– să aibă cetăţenia Uniunii Europene.

Trebuie precizat că aparte de exigenţele minime, criteriul cel mai

important care va fi luat în considerare în alegerea celor şapte

judecători va fi capacitatea acestora de a lucra în cadrul unei structuri

colegiale, într-un mediu multinaţional şi multilingvistic, precum şi

natura, importanţa, vechimea şi experienţa necesare pentru exerci -

tarea funcţiei de judecator în cadrul acestei structuri nou create.

Candidaţii trebuie să anexeze cererii de candidatură, un curriculum

vitae şi o scrisoare de motivaţie. 

Judecătorii sunt numiţi pe o perioadă de şase ani. O reînnoire

parţială a acestora se face după trei ani.
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Judecătorii desemnează dintre ei, pentru o perioadă de trei ani,

preşedintele Tribunalului Funcţiei Publice. Mandatul acestuia este

reînnoibil

385

.

Statutul şi condiţiile generale de exercitare a funcţiilor de

judecători sunt prevăzute în art. 5 al Anexei I a Protocolului asupra

Statutului Curţii de Justiţie, aşa cum a fost modificat de către Decizia

2004/752/CE, Euratom a Consiliului din 2 noiembrie 2004, decizie

prin care se înfiinţează Tribunalul Funcţiei Publice a Uniunii

Europene.

Procedura în faţa Tribunalului Funcţiei Publice este reglementată

de Titlul III al Statutului Curţii de Justiţie

386

. Ea este precizată şi

completată, dacă este nevoie, de Regulamentul de procedură

387

al

acestui Tribunal.

6. Obligaţiile funcţionarilor publici

6.1. Obligaţia fidelităţii faţă de ţară a funcţionarilor publici
români şi obligaţia de fidelitate a funcţionarilor publici europeni

Atât în România, conform art. 54 din Constituţie, cât şi în ţările

Uniunii Europene, obligaţia de fidelitate faţă de ţară, de ordinea de

drept, de instituţiile democratice ale acesteia, şi nu în ultimul rând de

instituţia din care face parte, este o obligaţie fundamentală care

trebuie onorată cu credinţă.

Această obligaţie îşi află transpunerea în obligaţia, prevăzută în

art. 62 alin. 6 din Statut, a tuturor funcţionarilor publici de a depune

jurământul în termen de maxim 3 zile de la numirea în funcţia

publică sub sancţiunea revocării actului de numire, deoarece această

obligaţie este indisolubil legată de caracterul funcţiei publice, de
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exercitare a prerogativelor de putere publică şi de condiţia de a avea

cetăţenie română.

În Constituţia revizuită şi în Statutul modificat şi completat, faţă

de vechile forme de reglementare, s-a prevăzut că poate fi funcţionar

public şi persoana care, alături de cetăţenia română, mai are o

cetăţenie, dar trebuie să aibă domiciliul în ţară.

Deşi criticată de unii autori

388

considerăm această modificare

justificată.

În mod tradiţional, reglementările constituţionale şi legale din

România au prevăzut condiţia cetăţeniei române ca esenţială pentru

persoana care doreşte să acceadă la o funcţie publică. Dispoziţia

constituţională a fost însă criticată încă de la adoptarea ei, deoarece

ea nu permitea cetăţenilor români din diasporă, personalităţi valo -

roase care îşi menţinuseră cetăţenia română dar mai dobândiseră şi o

altă cetăţenie, de a dobândi o funcţie publică sau o demnitate publica

în stat. De aceea, prin revizuirea Constituţiei – în concor danţă cu

normele Uniunii Europene – s-a renunţat la caracterul exclusiv al

cetăţeniei române

389

.

În faza în care se află în prezent România, când se pune problema

cetăţeniei europene, a exercitării drepturilor politice şi dincolo de

graniţele statului al cărui cetăţean este o anumită persoană, modifi -

carea tezei constituţionale se impunea cu atât mai mult. De altfel, în

Constituţia revizuită, art. 16 a fost completat cu alin. 4 care prevede

următoarele: „În condiţiile aderării României la Uniunea Europeana,

cetăţenii Uniunii care îndeplinesc cerinţele legii organice au dreptul

de a alege şi de a fi aleşi în autorităţile administraţiei publice locale.”

Observăm că se desprinde concluzia conform căreia acelaşi drept nu

poate fi exercitat în legătură cu autorităţile administraţiei publice

centrale.

269

388
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Cristian Ionescu, Constituţia României, Legea de revizuire comentată şi

adnotată, Ed. All Beck, Bucuresti, 2003, p. 22.



Obligaţia de fidelitate a funcţionarilor publici este o obligaţie

fundamentală care trebuie onorată cu credinţă

390

şi care  este

prezentă atât în România, cât şi în ţările Uniunii Europene.

În unele state membre ale Uniunii Europene se consacră obligaţia

funcţionarului public de a fi loial naţiunii pe care o slujeşte.

În Germania se recunoaşte existenţa unei legături particulare de

fidelitate, care leagă funcţionarul de organul care l-a numit şi care

derivă direct din monarhie

391

.

Deci, funcţionarul trebuie să se abţină de la orice act care poate

aduce atingere demnităţii funcţiei sau care este de natură să

prejudicieze, moral sau material organizaţia unde lucrează.

Obligaţia de fidelitate, în regimul funcţionarului european,

îmbracă forme speciale, ea făcând parte din categoria acelor obligaţii

care trebuie respectate atât pe perioada cât durează mandatul

respectiv, cât şi ulterior acestei perioade. 

În jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului întâlnim

două cazuri cu privire la această obligaţie şi anume Cazul Glasenapp

contra Germaniei

392

şi Cazul Vogt contra Germaniei

393

, însă voi

prezenta doar cel de-al doilea caz, care deşi asemănător cu primul, mi

se pare mai relevant pentru exemplificare.

La 1 februarie 1979, dna Dorothea Vogt, profesoară de limba

germană şi franceză într-un liceu public din Jever (Saxonia

Inferioară), este numită funcţionar titular. Dna Vogt se declară

membru al Partidului Comunist German (DKP), din 1972. În urma

unei instrucţii preliminare, guvernul districtului Weser-Ems

angajează, la 13 iulie 1992, o procedură disciplinară împotriva dnei

Vogt, cu motivaţia că şi-ar fi încălcat obligaţia de loialitate faţă de

Constituţie, exercitând o dată cu toamna anului 1980 diverse activităţi

politice în favoarea DKP. La 12 august 1986, Guvernul districtului

Weser-Ems o suspendă din funcţie cu titlu provizoriu, iar începând cu

luna octombrie 1986 ea nu mai încasează decât 60% din retribuţie.
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Începând cu 1 februarie 1991, Dna Vogt îsi reia funcţiile de

profesoară în cadrul serviciului educaţional din Saxonia inferioară,

după ce, anterior, guvernul landului a abrogat decretul asupra angajării

extremiştilor în funcţii publice în Saxonia inferioară. În plângerea sa

din 13 februarie 1991, adresată Comisiei, Dna Vogt invocă atingerea

adusă dreptului său la libertatea de expresie şi de asociere

394

.

În analizarea cazului, Curtea a pornit de la ipoteza că un stat

democratic este îndreptăţit să solicite din partea funcţionarilor săi o

loialitate faţă de Constituţie, dar chiar în Germania ea nu a fost

interpretată şi aplicată într-un mod similar, în toate landurile.

Examinând cazul, concluzia Curţii a fost că revocarea Dnei Vogt

era disproporţionată în raport cu obiectivul legitim urmărit şi a

existat, deci, o violare a art. 10 din Conveţia Europeană a Drepturilor

Omului (10 voturi pentru, 9 împotrivă).

Abordând cazul în temeiul art. 11 din Convenţie, Curtea a amintit

că protejarea opiniilor personale constituie unul dintre obiectivele

libertăţii de reuniune şi de asociere. În acest sens, Curtea a estimat că

noţiunea de “administraţie de stat” în perspectiva art.11, paragraful 2,

implică o interpretare limitată, ţinându-se cont de postul ocupat de

funcţionar. Revocarea Dnei Vogt era disproporţionată în raport cu

obiectivul legitim urmărit. Prin urmare, a existat o violare a art.11 din

Convenţie(10 voturi pentru, 9 împotrivă)

395

.

Întrucât petiţionara nu a ridicat problema încălcării art.14,

coroborat cu art.10, Curtea nu a examinat cauza din oficiu (unani -

mitate).

396

6.2. Obligaţia de a-şi consacra întreaga activitate profesională
realizării sarcinilor de serviciu prin respectarea întocmai a
regimului juridic al conflictului de interese şi incompatibilităţi,
stabilite potrivit legii, inclusiv a interdicţiei de a face parte din
organele de conducere a partidelor politice

Raportată la admisibilitatea sau nu a cumulului de funcţii şi strâns

legată de profesionalizarea funcţiei publice, obligaţia de a-şi consacra
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396

A se vedea Hotărârea din 2 septembrie 1996 (Marea Cameră).



întreaga activitate profesională realizării sarcinilor de serviciu prin

respectarea întocmai a regimului juridic al conflictului de interese şi

incompatibilităţi, stabilite potrivit legii, inclusiv a interdicţiei de a

face parte din organele de conducere ale partidelor politice, poate fi

considerată prima în ierarhia obligaţiilor.

Deoarece legea impune funcţionarilor publici obligaţia de a

exercita funcţia publică în vederea realizării prerogativelor de

autoritate publică, în scopul realizării competenţelor administraţiei

publice centrale şi locale, aceştia preiau regimul juridic aplicabil

funcţiei publice ocupate şi sunt participanţi activi ai raportului de

serviciu. 

Consecinţa este că pentru realizarea deplină a scopului dorit de

legiuitor, funcţionarul public trebuie să se dedice în totalitate servi -

ciului public din care face parte, iar pe de altă parte, să nu folosească

situaţia sa în afaceri şi în interese particulare, adică să respecte

prevederile din Titlul IV din Legea nr. 161/2003 referitoare la

conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor.

Cu ocazia Conferinţei privind reforma funcţiei publice „Dezbateri

A.N.F.P. – Societatea Civilă” din 9 decembrie 2002, a cărei

stenogramă a fost prezentată în Revista “Economie şi Administraţie

Locală” nr. 2 /februarie 2003, Romeo Paul Postelnicu sublinia: „Dacă

un bugetar, altul decât funcţionarul public poate, după orele de

program, pe un salariu chiar, să desfăşoare orice activitate, în mediul

privat sau chiar public, şi până a merge să vândă în piaţă castraveţi,

roşii sau ce produce în grădina proprie, funcţionarului public i se

interzice acest lucru. Funcţionarul public nu are acest drept. Singurul

drept pe care îl are funcţionarul public, în afară de a-şi exercita

funcţia publică, este a avea o normă didactică în învăţământul

superior.”

Argumentul care sprijină necesitatea restricţiilor impuse funcţio -

narilor publici, este acela că, desfăşurarea unei alte activităţi, în afara

celor permise, ar duce la concurenţă neloială.

Totuşi, subliniem că regimul sever al incompatibilităţilor şi

restricţiilor impuse funcţionarilor publici, precum şi lipsa unor

instrumente de motivare alternative conduc la creşterea corupţiei din

administraţia publică, la crearea unei imagini negative a corpului

funcţionarilor publici şi la lipsa de atractivitate a funcţiei publice

pentru specialiştii tineri.
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Pe de altă parte acest dezechilibru între restricţii şi drepturi

salariale nemotivante duce la creşterea volumului „muncii la negru” –

cei care aveau permisiunea de a cumula funcţii, anterior modificării

Statutului prin Legea nr. 161/2003, continuă să muncească fără forme

legale!

În scrierile lor, politice sau juridice, filosofice sau literare, marile

spirite ale lumii au fost preocupate şi au abordat, de multe ori într-o

manieră vehement critică, raporturile funcţionarilor cu statul şi cu

cetăţenii. „A plăti pe cineva cu puţin şi a-i cere în schimb toată

munca de fiecare zi, înseamnă ca statul să organizeze furtul şi

mizeria. Dar a voi ca un om căruia îi dă 1.200 franci să se devoteze

ţării sale înseamnă un contract şi aceasta poate ispiti capacităţile”,

considera Stendhal.

S-a exprimat, în forme variate ideea că atunci când statul nu are

grijă de funcţionarii săi îşi surpă temeliile. Pentru că aceştia din urmă

recurg la mijloace lăturalnice, cea ce reprezintă originea corupţiei, a

degradării morale a celor care prestează servicii publice şi a calităţi

acestora. 

Definind conflictul de interese, în art. 70 din Legea nr. 161/2003,

ca fiind situaţia în care persoana care execută o funcţie publică are un

interes personal de natură patrimonială, care ar influenţa îndeplinirea

cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit legii fundamentale

şi celorlalte acte normative în vigoare, acest concept se prezintă, ca o

stare juridică dublu condiţionată în care se găseşte un funcţionar

public, şi anume:

– acesta să aibă un interes personal şi de natură patrimonială;

– interesul respectiv este de natură să afecteze obiectivitatea care

trebuie să caracterizeze exercitarea funcţiei publice, ca principiu

expres legiferat prin art. 3 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul

funcţionarilor publici, aşa cum a fost modificată.

Sunt astfel de situaţii juridice, potrivit art. 79 din Legea nr.

161/2003, acelea în care funcţionarul public:

a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la

luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are

relaţii cu caracter patrimonial;

b) participă în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii,

cu funcţionari publici care au calitatea de soţ sau rudă de gradul I;
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c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de

gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea

funcţiei publice.

Funcţionarul public aflat în una din aceste situaţii, este obligat să

se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la

luarea unei decizii şi să-l informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia

îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia masurile care se

impun pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiei publice, în

termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă.

Cât priveşte incompatibilităţile, potrivit art. 94 alin. 1 din Legea

nr. 161/2003, calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu

orice altă funcţie publică decât cea în care a fost numit, precum şi cu

funcţiile de demnitate publică.

În baza art. 94 alin. 2 din legea amintită, funcţionarii publici nu

pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate

sau neremunerate, după cum urmează:

a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice;

b) în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepţia cazului în care

funcţionarul public este suspendat din funcţia publică, în condiţiile

legii, pe durata numirii sale;

c) în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte

unităţi cu scop lucrativ din sectorul public;

d) în calitate de membru al unui grup de interes economic.

Potrivit art. 94 alin 2¹,  nu se află în situație de incompatibilitate,

în sensul prevederilor alin. 2 lit. a) și c), funcționarul public care este

desemnat printr-un act administrativ, emis în condițiile legii, să

reprezinte sau să participe în calitate de reprezentant al autorității ori

instituției publice în cadrul unor organisme sau organe colective de

conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare.

În baza dispozițiilor art. 94 alin. 3 din lege, funcționarii publici

care, în exercitarea funcției publice, au desfășurat activități de

monitorizare și control cu privire la societăți comerciale sau alte

unități cu scop lucrativ de natura celor prevăzute la alin. 2 lit. c nu pot

să-și desfășoare activitatea și nu pot acorda consultanță de

specialitate la aceste societăți timp de 3 ani după ieșirea din corpul

funcționarilor publici.
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Funcționarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea

ce privește efectuarea unor acte în legătură cu funcția publică pe care

o exercită.

În situația prevăzută la art. 94 alin. 2 lit. b din Legea nr. 161/2003,

la încheierea mandatului demnitarului, funcționarul public este

reîncadrat în funcția publică deținută sau într-o funcție similară.

Persoanele aflate în situații de incompatibilitate, vor opta, în

termen de 60 de zile, pentru încetarea raporturilor ierarhice directe

sau renunțarea la calitatea de demnitar.

Orice persoană poate sesiza situațiile de incompatibilitate.

Funcționarii publici pot exercita funcții sau activități în domeniul

didactic, al cercetării științifice, al creației literar-artistice și în alte

domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură

directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public

potrivit fișei postului.

De precizat că, după ce legea afirmă ritos și aparent fără excepție

incompatibilitatea generală a funcționarului public cu orice alte

funcții publice sau de demnitate publică, aceasta recurge la o serie de

limitări sau excepții.

Astfel, legea nu interzice exercitarea unei funcții private sau

publice în paralel cu postura de funcționar public, dacă această

funcție privește activități în domeniul didactic, al cercetării științifice

și al creației literar-artistice.

Similar, pe lângă funcțiile sau activitățile dintr-unul din domeniile

amintite, este permisă, prin eliminarea cazurilor de interdicție,

exercitarea în cumul a funcției publice cu o funcție privată, dar numai

dacă această funcție se exercită în cadrul unei unități cu scop

nelucrativ și aceasta pentru că incompatibilitatea vizează principial

doar funcțiile publice și private lucrative. Aceasta înseamnă că în

cadrul entităților cu scop nelucrativ funcționarul public poate presta

anumite activități în baza unui contract de voluntariat conform Legii

voluntariatului nr. 195/2001 cu modificările și completările

ulterioare.

Mai mult, legea nu prevede ca pe o incompatibilitate cu calitatea

de funcționar public exercitarea unei funcții sau efectuarea unor

activități în cadrul cabinetului demnitarului (organizat potrivit O.G.

nr. 32/1998, cu modificările și completările ulterioare), dar numai
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dacă funcționarul public în cauză are suspendat raportul de serviciu

pe durata numirii sale, urmând ca la finele mandatului să fie trecut în

funcția deținută anterior sau într-una similară.

6.3. O altă obligație este aceea de a se achita de sarcinile funcției
cu maxim de conștiință profesională, în scopul oferirii unui serviciu
public stabil, profesionist, transparent, eficient și imparțial în
interesul cetățenilor, precum și al autorității sau instituției publice în
cadrul căreia își desfășoară activitatea.

Această obligație există și în legislațiile altor state.

În România această obligație este prevăzută la articolul 43 din

Legea nr. 188/1999 cu modificările ulterioare “funcționarii publici au

obligația să își îndeplinească cu profesionalism, imparțialitate și în

conformitate cu legea îndatoririle de serviciu și să se abțină de la

orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice

ori prestigiului corpului funcționarilor publici.

Funcționarii publici de conducere sunt obligați să sprijine propu -

nerile și inițiativele motivate ale personalului din subordine, în

vederea îmbunătățirii activității autorității sau instituției publice în

care își desfășoară activitatea, precum și a calității serviciilor publice

oferite cetățenilor.

Funcționarii publici au îndatorirea de a respecta normele de

conduită profesională și civică prevăzute de lege”.

Pentru funcționarii publici europeni îi articolul 60 din Statutul

acestora se prevede că sunt obligați să fie prezenți la serviciu, nefiind

acceptată absentarea decât în cazuri de boală sau accident.

Orice absență a funcționarului european, alta decât cea deter -

minată de boală sau accident trebuie să fie aprobată de funcțio narul

ierarhic.

Absențele nemotivate pot atrage, pe de o parte, răspunderea

disciplinară a funcționarului european, iar pe de altă parte se scad din

concediul de odihnă.

6.4. Obligația de subordonare

În ceea ce privește obligația de subordonare considerăm că

aceasta nu trebuie să aducă atingere obligației prevăzute în art. 5 alin.

1 din Codul de conduită a funcționarilor publici, anume că

„funcționarii publici au obligația de a asigura un serviciu public de
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calitate în beneficiul cetățenilor, prin participarea activă la luarea

deciziilor și la transpunerea lor în practică, în scopul realizării

competențelor autorităților și a instituțiilor publice”.

Obligația de subordonare are la bază două principii importante din

domeniul științelor sociale și administrative și anume principiul

delegării și reprezentării și cel al birocratismului și este necesară pentru

a asigura o unitate de acțiune în domeniile și ramurile de activitate ale

administrației publice și pentru a orienta acțiunea funcționarilor publici

subordonați, în vederea aplicării legii și a dispozițiilor funcționarilor

ierarhic superiori, date în baza și în executarea legii. Obligația amintită

nu trebuie să genereze frica de inițiativă, abuzul superiorului în a

evalua activitatea executantului și un circuit de comunicare închis

397.

În practică, această obligație trebuie să fie într-adevăr consecința

faptului că șeful ierarhic dispune de o competență profesională și

experiență deosebite, care-l fac să ocupe acea funcție și prin aceasta el

poate coordona mai bine, unitar, activitatea subordonaților, fiind direct

răspunzător de activitatea din instituție sau compartimentul respectiv și

de relațiile instituției cu terții.

Problema care se pune în legătură cu această subordonare

ierarhică este dacă funcționarul public trebuie să execute toate

ordinele superiorilor ierarhici. Răspunsul este nu, pentru că deși

autoritatea ierarhică este absolut necesară acțiunii organelor

administrației publice nu se poate vorbi de o subordonare necondi -

ționată a inferiorului față de superior.

Funcționarul public este obligat să se conformeze dispozițiilor

date de funcționarul cu funcție de conducere căruia îi este subordonat

direct, cu excepția cazului în care apreciază că aceste dispoziții sunt

ilegale.
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Administrația publică se confruntă cu existența așa numitelor „agende

ascunse”, adică interese ascunse, dar urmărite cu înverșu nare pentru câștigarea unor

aprobări, puteri sau resurse. Într-un astfel de mediu, informația încă înseamnă

putere, oamenii devin adesea posesivi și exclusiviști în legătură cu informațiile la

care au acces; informațiile sunt oferite sau blocate în scopul consolidării poziției

celui care le deține și nu pentru a contribui la eficacitatea activității.

Există prea puțină disponibilitate de a pune ceva în discuție și nu sunt acceptate

de bunăvoie punctele de vedere diferite sau soluțiile de compromis.

Comunicarea încă mai există, dar în orice moment poate deveni camuflată și

concentrată mai degrabă asupra relațiilor decât asupra obiectivelor instituției.



În asemenea cazuri, potrivit prevederilor art. 45 alin. 3 din Legea

nr. 188/1999, republicată, funcționarul public are obligația să

motiveze în scris refuzul îndeplinirii dispoziției primite de la

superiorul ierarhic, dacă o consideră a fi ilegală. Dacă funcționarul

ierarhic superior care a dat dispoziția stăruie în executarea acesteia,

va trebui să o formuleze în scris.

Legea nr. 161/2003, care a modificat art. 45 alin. 3 din vechiul

Statut aduce o completare pe care o considerăm deosebit de bună, de

necesară, față de prevederea inițială – „În această situație dispoziția va

fi executată de cel care a primit-o, cu excepția cazului în care este vădit

ilegală” (când încalcă legea penală sau contravențională -s.n. DMP).

Această obligație este prevăzută în concordanță cu dreptul de

inițiativă în domeniul managementului și a fost prevăzută pentru

îmbunătățirea activității sau a serviciilor publice oferite cetățenilor.

Potrivit art. 43 alin. 2 din Statut, funcționarii publici de conducere

sunt obligați să sprijine propunerile și inițiativele motivate ale

personalului din subordine, în vederea îmbunătățirii activității

autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea,

precum și a serviciilor publice oferite cetățenilor.

Prin art. 43 alin. 2 din Statut se consacră, astfel, o îndatorire care

vizează doar o categorie de funcționari publici și anume funcționarii

publici de conducere.

Este semnificativă această nouă dispoziție, care, dat fiind caracterul

ei imperativ, va contribui, în timp, la așezarea pe alte baze a rapor -

turilor dintre funcționarii publici de conducere si cei de execuție.

Este cunoscut faptul că poziția pe care o ocupă funcționarii publici de

conducere atrage, deseori, o atitudine de sfidare față de orice

propuneri sau inițiative care vin din partea funcționarilor de execuție,

fără ca funcționarii publici de conducere să manifeste interes față de

inițiativele care vin din partea personalului aflat în subordine. 

Dat fiind faptul că funcționarii de execuție sunt cei care pun în

aplicare, în concret, actele normative, ei cunosc foarte bine realitatea,

problemele pe care le pune practica administrativă propriu-zisă,

astfel încât si inițiativele lor răspund, de cele mai multe ori, nevoilor

reale ale acestei practici

398
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Verginia Vedinas, op. cit., p. 130 și urm.



Instituindu-se obligația funcționarilor publici de conducere de a

ține cont de părerile subalternilor lor, de a sprijini propunerile,

sugestiile pe care ei le fac, inițiativele pe care le au si a căror finalitate

poate consta în îmbunătățirea calității activității din instituția sau

autoritatea publică, în mod evident acest lucru va contribui la

schimbarea raporturilor dintre „șefi” și „subalterni”, va determina ca

în relația dintre aceștia să se așeze respectul și încrederea.

Nu întâmplător această obligație e „așezată” la alin. 2 al art. 43 în

continuarea celei prevăzute la alin. 1, putându-se considera ca o

formă de concretizare a acesteia – de a îndeplini cu profesionalism,

imparțialitate și în conformitate cu legea îndatoririle de serviciu.

Este pentru prima dată când legea prevede, în mod expres,

posibilitatea inversării sensului inițiativei în fluxul ierarhic pe

verticală, ceea ce este binevenit pentru reforma administrației, pentru

a elimina atitudinile discreționare ale superiorilor și a asigura prin

efectul legii, mecanismele interne ale administrației pentru îmbună -

tățirea calității activității acesteia.

În legătura cu obligația de subordonare, legea adaugă un element

care nu se regăsea în legislația anterioară, acela că obligă funcțio -

narul public să aducă la cunoștința superiorului ierarhic celui care a

emis dispoziția situațiile create atunci când consideră dispoziția

superiorului vădit ilegală.

Este o dispoziție a cărei aplicare va crea stări neplăcute, tensionate,

dat fiind faptul că pune funcționarul „subordonat” în situația de a-și

„turna” practic superiorul ierarhic la șeful acestuia

399

.

Însă nu cred că, în acest fel, se va produce și o afectare a raportului

de ierarhie care este de esența administrației și trebuie să rămână astfel,

deoarece e vorba de o situație de excepție, iar într-un sistem rigid cum

este administrația românească actuală ce se cere a fi profund reformată,

utilizarea managementului participativ este absolut necesară. Mai mult,

faptul că în acest caz funcționarul public își reclamă superiorul ierarhic

la șeful acestuia constituie tocmai o respectare a principiului ierarhiei.

Este necesar să se înțeleagă astfel, că funcționarul public trebuie

să fie loial instituției și nu șefului.

279

399

Verginia Vedinas, op. cit., p. 138.



Autoritatea unui stat modern și democratic nu trebuie să se

regăsească în afara legilor iar, din păcate, la noi încă nu este încetățenită

deprinderea de a vedea în stat, în primul rând sistemul de legi, pentru

foarte mulți concetățeni ai noștri statul fiind întrupat în persoane cu care

poți trata prin negociere directă. Pentru aceștia, indivizii sunt cei care se

bucură de autoritate, nu instituțiile statului, instituțiile publice

reprezentând decorul în care se exercită autoritatea unor persoane.

Ceea ce înseamnă că autoritatea nu este o consecință naturală a

funcției, ci un rezultat al caracterului și temperamentului titularului,

precum și al resurselor politice sau economice de care acesta dispune,

statul nefiind pentru toți românii o formă de autenticitate sau izvor de

autoritate. Autoritatea ține mai degrabă de capacitatea acestei relații

de a servi sau a menaja interese, de a obține și distribui avantaje și

favoruri, deprinderi în care se găsesc așezate bazele corupției.

Obligația de subordonare este prevăzută în majoritatea statutelor

de personal.

Pentru funcționarii europeni această obligație este prevăzută la

articolul  21 din Statut. Funcționarul,  național sau  european,  fiind

plasat într-o ierarhie, poate primi de la superiorii lui ierarhici ordine

pe care trebuie să le execute, în caz contrar fiind pasibil de sancțiuni.

Puterea de a da ordine se numește putere ierarhică și presupune

dreptul de a anula, suspenda sau reforma ordinele inferiorului, atât

pentru motive de legalitate, dar și pentru motive de neoportunitate.

În ceea ce privește regimul subordonării funcționarului european,

articolul  21 din Statut prevede măsuri dar și condiții astfel: obligația

de subordonare față de superiori revine fiecărui funcționar european,

indiferent de rangul său ierarhic. Funcționarul european este

responsabil și răspunzător pentru modul în care își îndeplinește

sarcinile care îi sunt încredințate.

Funcționarul european este răspunzător față de șefii autorității

care i-au încredințat respectiva sarcină,  de modul în care execută

ordinele care i-au fost date.

Funcționarul are obligația de a urma  „calea ierarhică”, aceasta

impunându-i să reclame la șeful imediat superior în ierarhie 
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Jean – Marie Auby, Jean – Bernerd Auby, Droit de la function publique,

Dalloz,2 ë,ed 1993, Paris, p. 85



Responsabilitatea funcționarului subordonat nu exclude responsa -

bilitatea șefului ierarhic. Funcționarul european este obligat să

execute ordinele primite de la superiorii ierarhici. În cazul în care,

ordinul încalcă vreo prevedere legală sau executarea lui ar putea

antrena anumite inconveniențe grave, funcționarul european trebuie

să exprime superiorului ierarhic chiar și în scris opinia cu privire la

caracterul ordinului respectiv, iar dacă superiorul îi dă în scris că este

necesară executarea ordinului, atunci funcționarul are obligația să îl

execute. Obligația punerii în executare a unui asemenea ordin nu

funcționează însă, în cazul în care este contrar legii penale sau

normelor de securitate aplicabile.

Obligația de supunere a fost teoretizată și de doctrina românească

interbelică, dar se specifică faptul că supunerea față de șefii ierarhici

„nu-l poate face pe funcționar un instrument inconștient al acestora

401

”.

Paul Negulescu, afirma că : „inferiorul datorează supunere și

ascultare șefului său direct, nu legei, căci superiorul se interpune

între funcționar și lege 

402

”.

6.5. Obligația de a rezolva în termenele stabilite de către
superiorii ierarhici lucrările repartizate

Această obligație este prevăzută la art. 48 din Legea nr. 188/1999,

republicată. Prevederea legală are ca obiect stabilirea dreptului

funcționarului superior de a dispune în mod absolut modul de

realizare a activității funcționarilor ierarhic inferiori în limitele

generale stabilite de lege. În legătură cu acest aspect considerăm că si

în modul de repartizare a lucrărilor e necesar ca șeful compartimentului

să identifice rolul membrilor compartimentului ce trebuie să funcțio -

neze ca o echipă, pentru ca sarcinile sa fie repartizate diferiților

funcționari în funcție de abilități și competențele acestora.

În alin. 2 al art. 48 regăsim interdicții pentru funcționarii publici de a

primi în mod direct cereri a căror rezolvare intră în competența lor sau să

discute direct cu petenții, cu excepția celor cărora le sunt stabilite asemenea

atribuții, precum și să intervină pentru soluțio narea acestor cereri.
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Victor Onișor, Tratat de drept administrativ român, Editura Cartea

Românească, București,1930, p. 387.
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Paul Negulescu, Tratat de drept administrativ, vol. II, Bucuresti, 1934, 

pg. 388.



În mod cert, legiuitorul a dorit ca prin această dispoziție să se

elimine traficul de influență la care ar putea fi tentați funcționarii de

execuție și care nu ar putea viza decât lucrări care sunt repartizate

altor funcționari de execuție.

În ceea ce privește funcționarii „cărora le sunt stabilite asemenea

atribuții” aceștia sunt cei însărcinați cu ținerea audientelor și

specialiștii în relațiile cu publicul.

6.6. Obligația de rezervă (secretul profesional) 

Întrucât obligația apărării secretului de stat are caracter general și

privește pe toți cetățenii, obligația de a păstra secretul de serviciu,

precum și confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau

documentele de care iau cunoștință în exercitarea funcției publice, în

condițiile legii, cu excepția informațiilor de interes public, atât în

interiorul instituției în care își desfășoară activitatea, cât și în afara

acesteia, pentru funcționarul public, obligația respectivă comportă un

specific deosebit, pentru că trebuie să-și găsească aplicarea în

practică alături de principiul transparenței.

În acest sens, Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la infor mațiile

de interes public și Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în

administrația publică nu trebuie să fie interpretate, decât în raport cu

limitările prevăzute de Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind pro -

tecția informațiilor clasificate

403

și de Legea nr. 188/1999, republicată.

Recunoașterea dreptului persoanei de a avea acces la orice

informație de interes public, prevăzut în Constituție la art. 31 alin. 1,

era necesară, ca de altfel și stabilirea prin lege a modalității de punere

în aplicare a acestuia, inclusiv stabilirea autorităților care să

gestioneze realizarea dreptului, problema constituind o urgență a

reformei din administratie.

Procedurile pe care legea le prevede sunt totuși acoperitoare

pentru posibilitatea cetățeanului de a avea acces la informațiile

publice, astfel încât administrația să nu abuzeze de posibilitatea

legală a confidențialității, în sensul opacizării relațiilor cu beneficiarii

serviciului public

404
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Publicată în Monitorul Oficial  al României, Partea I, nr. 248 din 12 aprilie 2002.
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Ion Popescu, op. cit.



Legislația românească în materia liberului acces la informațiile de

interes public este aliniată la normele europene, sediul materiei

reprezentându-l Legea nr. 544/2001, menționată mai sus.

Dreptul de a solicita și a obține de la autoritățile și instituțiile

publice, în condițiile legii, informații de interes public și obligația

corelativă a acestora de a asigura informațiile de interes public

405

solicitate în scris sau verbal, reprezintă unul dintre principiile

fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice, în

conformitate cu Constituția României și cu documentele

internaționale ratificate de Parlamentul României.

În ce privește accesul mijloacelor de informare în masă la

informațiile de interes public, acesta este garantat

406

și este asigurat

de către un purtător de cuvânt, de regulă din cadrul compartimentelor

de informare și relații publice ale autori tăților și instituțiilor publice,

care în conformitate cu dispozițiile articolului 9 alineatul 1 al

Codului de conduită a funcționarilor publici români este desemnat în

acest sens de conducătorul autorității sau instituției publice.

Accesul cetățenilor la informațiile de interes public este de fapt,

apli carea principiului deschiderii și transparenței, principiu înscris în

articolul 3 litera i al Codului de conduită a funcționarilor publici

români, conform căruia „activitățile desfășurate de funcționarii

publici în exercitarea funcției lor sunt publice și pot fi supuse

monitorizării cetățenilor”. 

Mai mult, transparența administrativă este necesară pentru a

„menține încrederea publicului în integritatea, imparțialitatea și

eficacitatea autorităților și instituțiilor publice”, așa cum reiese din

dispozițiile articolului 5 alineatul 2, teza a II-a a aceluiași act

normativ.

Obligația de reținere în manifestarea opiniilor, în special a

opiniilor politice, este o obligație a funcționarilor publici de natură să

nu aducă prejudicii serviciului public sau autorității ierarhice și să nu
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„Prin informație de interes public se înțelege orice informație care privește

activitățile sau care rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții

publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a

informației” (articolul 2 litera b).

406

În conformitate cu dispozițiile articolului 15 alineatul 1 din Legea nr. 544/2001.



se creeze impresia că administrația nu respectă obligația de

neutralitate

407

.

În planul dreptului comparat, Codul deontologic al funcționarului

public, elaborat de Consiliul Europei, prevede independența și

neutralitatea politică a funcționarilor publici.

În Marea Britanie și Irlanda se consideră că independența este

necesară la toate eșaloanele; de obicei miniștrii au o oarecare putere

discreționară în numirea înalților funcționari, în dorința de a avea în

jur persoane care să le împărtășească părerile, dar tocmai aceasta

încurajează inevitabil politizarea funcției publice la toate nivelurile.

În alte țări precum Franța și Germania, funcția publică este văzută ca

o forță independentă care asigură “continuitatea statului, care mediază

între stat și societate și care garantează respectul interesului public”

408

.

Referindu-se la obligația de discreție profesională, M. T. Oroveanu

409

a

arătat că ea derivă din obligația funcționarului de a servi statul cu

credință și că aceasta constituie un principiu general, aplicabil chiar în

lipsa unei reglementări și că respectiva îndatorire are o dublă

semnificație: pe de o parte obligația de păstrare a secre tului profe sional

cu privire la problemele de serviciu care prin natura lor trebuie să

rămână secrete, iar pe de altă parte, obligația la discreție profe sională.

Expresia „secret de serviciu” după unii autori

410

„cuprinde acele

acte și fapte prevăzute expres de o normă generală sau cu caracter

intern a cărei încălcare atrage sancțiuni penale sau disciplinare și el

reprezintă un element al discreției profesionale”.

Deși obligația de discreție este în aparentă contradicție cu cerința

transparenței administrative, cu publicitatea documentelor, deoarece

transparența există pentru majoritatea datelor și informațiilor pentru

care funcționarul public nu are obligația de reținere, „discreția” se

menține în legătură și cu circularele interne și uneori este înțeleasă,

voit, greșit de către funcționarii publici.
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A se vedea art. 16 din Constituție.
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A se vedea Diana Marilena Petrovszki, Drepturile și obligațiile funcționarilor

publici români, în Revista Drepturile Omului IRDO 2004.
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Tratat de drept administrativ, Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir”,

Bucuresti, 1994, p. 361.
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Ion Popescu, op. cit.



Corectă este înțelegerea concepției moderne a transparenței

administrative ce determină motivarea actelor administrative, precum

și obligarea funcționarilor publici de a satisface solicitările de

informare ale publicului, în limitele legale

411

Desigur, concilierea obligației de discreție profesională cu cea de

informare a publicului, depinde de gradul de dezvoltare socială, decizia

politică, de echilibrul ce trebuie realizat între necesitățile serviciilor

publice și cerințele de informație, de transparență ale publicului

412

.
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Motivul unic, legal valabil, pentru care furnizarea unei informații (pe care

instituția vizată o deține) poate fi refuzată, este că acea informație este clasificată

(secret de stat sau secret de serviciu). Caracterul secret trebuie justificat și poate fi

contestat în justiție. Categoriile de secrete de stat sunt stabilite prin acte normative,

iar în cazul celor de serviciu acestea sunt definite în regulamentul intern al instituției,

iar aceasta trebuie să argumenteze de ce le consideră confidențiale și să arate de ce

divulgarea lor ar aduce atingere intereselor legitime ale unor persoane fizice sau

juridice. Pot fi secrete informațiile care țin, de exemplu, de apărarea și securitatea

națională (planuri militare, coduri, surse de informare), tratative politice și

economice externe ale țării (negocieri în curs), datele personale (vârstă, domiciliu,

telefon, stare civilă, avere), secrete comerciale (prețul oferit în cadrul unei licitații cu

plic închis sau negocieri în curs), secrete ținând de protecția proprietății intelectuale

(detaliile unei invenții) sau asigurarea secretului corespondenței sau a securității unor

clădiri, baze de date, conturi bancare (parole și coduri de acces), informații ținând de

anchete penale în curs (care ar putea să îi facă pe infractorii urmăriți să dispară sau să

șteargă urmele), minutele privind deliberările cu ușile închise ale organelor de

decizie (dacă s-ar afla ce a opinat sau cum a votat persoana, aceasta ar avea

neplăceri, iar pe viitor obiectivitatea i-ar fi afectată) etc.

Din păcate, în multe cazuri, motivele invocate pentru refuzarea unei solicitări de

informații sunt de altă natură, unele chiar aberante, și se leagă de aspecte tehnice sau

organizatorice cum ar fi: lipsa copiatorului, lipsa de timp, lipsa unei „aprobări”, lipsa

unor decizii sau instrucțiuni detaliate de la șefi, lipsa unor dispoziții etc. De exemplu,

în vara anului 2003, la peste doi ani de la intrarea în vigoare a Legii nr. 544/2001,

multe instituții nu stabiliseră costul copiilor solicitate, motiv pentru care unele le

ofereau gratuit, iar altele refuzau furnizarea lor pe motiv că nu au procedura pusă la

punct. Pe lângă aceste cauze „obiective”, nu de puține ori, reprezentanți ai unor

instituții publice refuză să pună la dispoziția solicitanților informații rezultate în urma

unor studii sau măsurători pe motiv că acestea ar fi rodul muncii lor. Ce nu înțeleg

acești funcționari este faptul că pentru munca lor ei sunt retribuiți din fonduri publice.

Problema unor taxe se poate pune eventual în cazul în care informațiile vor fi folosite

în scop comercial. În acest caz ar trebui instituită eventual o redevență sau o taxă de

utilizare a unui element al patrimoniului public, așa cum există taxă pentru ocuparea

unui teren public sau pentru utilizarea apei. Pentru că nu e beneficiară de munca

altuia, ci de utilizarea unui patrimoniu comun, din moment ce informațiile au rezultat

din activitatea unei instituții finanțate din fonduri publice, adică din banul cetătenilor.
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M. T. Oroveanu, op. cit. p. 359.



Remarcabil în acest sens este și faptul că prin Legea nr. 52/2003

nu s-a mai prevăzut confidențialitatea proiectelor de acte normative

până la dezbaterea lor în forurile abilitate cu adoptarea, creând astfel

premisele unei autentice democrații participative și accesul

cetățeanului la adoptarea deciziilor administrative.

Nu trebuie să se ajungă la un exces, în cazul în care aceste

drepturi conferite printr-o transparență administrativă completă, ar

putea crea premisele unor conflicte posterioare de interese. Astfel,

limitările impuse prin Legea nr. 52/2003 se referă la deciziile cu

caracter economic și comercial care ar putea periclita procedurile de

achiziții publice și principiul liberei concurențe.

De altfel, semnificativ este și faptul că, potrivit Legii nr. 90/2001

privind organizarea și funcționarea Guvernului României, hotărârile

de Guvern privind apărarea națională nu se vor comunica decât

autorităților interesate care trebuie să le aducă la îndeplinire.

Instituționalizarea cadrului legal în care orice cetățean poate avea

acces liber la orice informație cu caracter public permite un control al

societății asupra autorităților și instituțiilor publice, obligându-le să

nu ia decizii nelegale, arbitrare, contribuind pe această cale la

formarea a ceea ce numim opinie publică.

Realizarea echilibrului între obligația de a informa cetățenii și
obligația de rezervă a funcționarilor publici europeni

Referindu-ne la același drept de rezervă la care este obligat

funcționarul european nu trebuie uitat faptul că administrațiile

instituțiilor europene se află în slujba cetățenilor Uniunii Europene,

iar funcționarii trebuie să pună astfel în practică, în activitatea lor

zilnică principiile unei bune administrații, din care rezultă în mod

particular necesitatea respectării dreptului cetățenilor la informație.

În consecință se poate ivi un conflict între cele două obligații, cea

de a informa cetățenii

413

și cea de a se abține în a face declarații

publice care ar putea aduce atingere demnității funcției publice. 
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Comisia Europeană dispune de exemplu, de un serviciu de informare numit

Europe Directe. Documentele care au fost publicate pot fi cumpărate de către cetățeni de

la Oficiul de publicații sau de la diferitele Centre de informare a Uniunii Europene care

au reprezentanțe în toate statele membre sau consultate de pe paginile web oficiale.



Curtea de Justiție a Uniunii Europene a confirmat, de altfel, în

numeroase hotărâri dificultatea în care se află funcționarii europeni

atunci când sunt puși în situația de a delimita între deschidere și

serviabilitatea de care trebuie să dea dovadă în lucrul cu cetățenii și

necesitatea de a se abține de la „tot ce ar putea aduce atingere

demnității funcției”, deoarece nu există indicații clare.

Din acest motiv Mediatorul European a cerut Comisiei Europene

să stabilească niște dispoziții clare și precise care să reglementeze

această problematică și care să constituie un echilibru just între

dreptul fiecărui cetățean la libertatea de opinie și obligațiile

profesionale ale funcționarilor și agenților europeni.

Obligației funcționarilor europeni de a informa cetățenii europeni, îi

corespunde dreptul acestora de a avea acces la documentele europene.

Atât Regulamentul CE nr. 1049/2001 al Parlamentului European

și Consiliului Uniunii Europene din 30 mai 2001, cu privire la

accesul publicului la documentele Parlamentului European,

Consiliului Uniunii Europene și Comisiei

414

cât și Codul european de

bună conduită administrativă garantează transparența administrativă.

Trebuie, însă făcută diferența în acest context între două cazuri în

care este necesară comunicarea de documente.

Primul este cel în care cererea emană de la public, iar cel de-al

doilea este când cererea nu emană de la public.

În primul caz, funcționarul european trebuie să respecte regulile

aflate în cele două coduri enumerate mai sus. De exemplu, dacă o

cameră de comerț națională dorește să ia cunoștință de un nou

document ce are legătură cu activitatea sa și care a fost aprobat,

această cerere este conformă regulilor descrise.

În cel de-al doilea caz, în care un funcționar comunică o informație

din proprie inițiativă, mai ales dacă această informație influențează

imaginea și funcționarea instituției din care face parte (acesta poate fi

cazul unor informații controversate), dovedește necunoașterea și

încălcarea dispozițiilor de rezervă prevăzute de Statut.
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Publicat în J.O. nr L 145 din 31 mai 2001.



Protecția datelor cu caracter personal ale cetățenilor români de
către autoritățile și instituțiile publice române și al celor europeni de
către instituțiile europene

Transparența activităților administrației publice centrale și locale

și accesul la informațiile de interes public reprezintă antidoturi

eficiente împotriva corupției, în combaterea căreia am putea folosi

expresia „transparența este regula, discreția este excepția”.

Discreția constă de fapt în interdicția funcționarilor publici

români de a dezvălui informații care nu au caracter public sau „remi -

terea unor documente care conțin asemenea informații, la soli citarea

reprezentanților unei alte autorități ori instituții publice”

415

. De

asemenea, este interzisă dezvăluirea informațiilor cu privire la datele

personale ale cetățenilor, potrivit legii

416

.

În prezent, domeniul protecției datelor personale este reglementat de

Legea nr. 677/2001

417

pentru protecția persoanelor cu privire la

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Legea asigură, prin conținutul său, implementarea Directivei

nr. 95/46/CE

418

a Parlamentului European și Consiliului Uniunii

Europene din 24 octombrie 1995 referitoare la protecția persoanelor

fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera

circulație a acestor date, precum și a Convenției Europene pentru

protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu

caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981 și

ratificată de România prin Legea nr. 682/2001.

Conform art. 21 din Legea nr. 677/2001, activitatea de moni to -

rizare și control, sub aspectul legalității, a prelucrării de date cu

caracter personal a revenit inițial instituției Avocatului Poporului.
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415

Care este permisă numai cu acordul conducătorului autorității sau instituției

publice, în conformitate cu dispozițile articolul 7 alineatul 4 al Codului de conduită

a funcționarilor publici români.

416

În conformitate cu dispozițiile articolului 12 litera d) din Legea nr. 544/2001.

Articolul 14 alineatul 1 prevede că „informațiile cu privire la datele personale ale

cetățeanului pot deveni informații de interes public numai în măsura în care îi

afectează capacitatea de exercitare a unei funcții publice”.

417

Publicată în Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001.

418

Publicată în JO nr. L281 din 23 noiembrie 1995.



Pentru a se asigura continuitatea activității de protecție a datelor

personale, odată cu adoptarea Legii nr. 677/2001 s-a dorit înființarea

unei Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu

Caracter Personal care să fie deplin independentă din punct de vedere

juridic și organizațional, nu numai în raport cu autoritățile și celelalte

organisme publice, dar și în relația cu sectorul privat și care să aibă

forța și mijloacele pentru a-și îndeplini răspunderile ce-i revin.

În prezent există Legea nr. 102 din  3 mai 2005 privind înființarea,

organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

419

.

Obiectivul acestei autorități este apărarea drepturilor si libertăților

fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viață

intimă, familială și privată, în legătură cu prelucrarea datelor cu

caracter personal și cu libera circulație a acestor date.

Autoritatea amintită este, conform art. 1 alin. 1 din Legea nr.

102/2005, autonomă și independentă față de orice altă autoritate

publică, persoană fizică sau o persoană juridică din domeniul privat

în exercitarea atribuțiilor sale în domeniul prelucrării datelor cu

caracter personal și libera circulație a acestor date, așa cum sunt ele

reglementate de Legea nr. 677/2001.

Autoritatea de supraveghere este condusă de un președinte a

cărui funcție este asimilată celei de ministru și de un vicepreședinte,

a cărui funcție este asimilată celei de secretar de stat, numiți de

Senat, pentru un mandat cu durata de 5 ani, reînnoibil o singură dată.

Dispozițiile care reglementează protecția datelor personale sunt

similare la nivelul instituțiilor Uniunii Europene, iar tratarea acestor

date este reglementată de proceduri ce au ca scop protejarea cetățenilor,

respectarea drepturilor și libertăților acestora și înlăturarea discriminării

ce poate fi asociată datelor cu caracter personal, evidențiindu-se astfel

importanța pe care legiuitorul european o acordă acestei instituții.

Astfel, Regulamentul Parlamentului European și Consiliului Uniunii

Europene nr. 45/2001 din 18 decembrie 2000

420

vizând protecția
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419

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr. 391 din  9 mai 2005.

420

Publicat în JO nr. L 8 din 12 ianuarie 2001, adoptat în baza Directivei

95/46/CE420 a Parlamentului European și Consiliului din 24 octombrie 1995

referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter

personal și libera circulație a acestor date.



persoanelor fizice din perspectiva procesării datelor personale de către

instituțiile europene și libera circulație a acestor date, definește

principiile, precum și drepturile și obligațiile ce trebuie respectate de

instituțiile europene în tratarea datelor personale.

Tratarea datelor cu caracter personal se impune numai

421

:

– pentru executarea unei sarcini de interes public, având ca bază

legală tratatele instituind Comunităţile Europene sau alte acte

normative adoptate pe baza tratatelor, sau din exercitarea atribuţiilor

de autoritate cu care este învestită instituţia, organul european sau

terţul căruia i-au fost comunicate datele cu caracter personal; 

– pentru că instituţia este obligată printr-un act de drept să o facă;

– pentru executarea unui contract în care persoana vizată este

parte sau pentru executarea unor măsuri precontractuale luate la

cererea persoanei vizate;

– dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul clar;

– dacă tratarea acestor date este necesară pentru protecţia unor

interese vitale ale persoanei vizate.

Funcţionarii au dreptul să furnizeze informaţii referitoare la stadiul de

procesare sau neprocesare a datelor individuale ale persoanelor în cauză. 

În materia datelor personale, persoanele vizate au următoarele

drepturi:

– dreptul de acces la datele cu caracter personal care le privesc

422

;

– dreptul de modificare, de rectificare a datelor cu caracter

personal care se dovedesc inexacte

423

;

– dreptul de a nu autoriza utilizarea datelor lor personale în

anumite circumstanţe fără a fi strictă nevoie de acest lucru

424

şi

– dreptul de a cere administraţiei ştergerea datelor al căror

tratament a fost ilegal

425

.

Fără excepţie este interzisă tratarea discriminatorie a datelor

personale ce indică originea rasială sau etnică, opiniile politice,

convingerile religioase sau filozofice, apartenenţa sindicală, sănă ta tea

sau viaţa sexuală. Aplicarea tuturor acestor reguli este supra vegheată
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Articolul 5 din Regulamentul CE 45/2001.

422

În conformitate cu dispoziţiile articolului 13.

423

În conformitate cu dispoziţiile articolului 14.

424

În conformitate cu dispoziţiile articolului 15.

425

În conformitate cu dispoziţiile articolului 15.



de o personalitate independentă, şi anume Controlorul European

pentru protecţia datelor

426

.

Acesta are ca atribuţie exclusivă supravegherea corectei aplicări de

către instituţiile europene a regulilor referitoare la protecţia da telor. În

ce priveşte tratarea datelor cu caracter personal, contro lorul are grijă

ca drepturile şi libertăţile personale ale unei persoane fizice să fie

respectate, în principal dreptul la viaţa privată. O altă res pon sa bilitate

este cea de consiliere a instituţiilor şi membrilor personalului, relativ

la toate întrebările inerente tratamentului datelor cu caracter personal.

Independenţa sa este garantată prin modalitatea de numire, de

încetare a funcţiei, duratei mandatului şi obligaţiei impuse acestuia de

a nu solicita sau primi instrucţiuni din partea nici unei alte persoane.

Cetăţenii care consideră că dreptul lor la protecţia datelor nu a fost

respectat pot depune plângeri direct pe lângă Autoritatea europeană

pentru protejarea datelor. 

Exprimarea opiniei asupra unei problematici aflate pe ordinea de
zi a instituţiei în care funcţionarul îşi desfăşoară activitatea sau
asupra unor litigii aflate în curs de soluţionare în care instituţia este
parte

O altă încălcare a obligaţiei de rezervă la care este supus funcţio -

narul european se poate produce în momentul în care, cu ocazia unei

conferinţe publice sau într-o carte, acest funcţionar sau agent se

pronunţă asupra unui proiect de lege la care lucrează în acel moment.

Această dispoziţie nu se aplică funcţionarilor care comunică o

informaţie deoarece face parte din sarcinile sale de serviciu. Este cazul

unităţilor cunoscute sub titulatura „Presă” sau unităţilor „Informaţie”

427

.

Codul de conduită a funcţionarilor publici români limitează

această libertate de informare a cetăţenilor la respectarea din partea

funcţionarilor publici a limitelor „mandatului de reprezentare”
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Statutul acestuia este stabilit prin prin Decizia nr.1247/2002/CE din 1 iulie 2002.

427

De exemplu, în cadrul Comisiei Europene fiecare Direcţie generală are un

purtător de cuvânt care are atribuţia de a informa presa din Bruxelles. Există un

document numit „Ghid stilistic pentru comunicatele de presă” care este destinat a fi

folosit de membrii Direcţiei Presă şi Comunicare, în relaţiile cu presa. 

Dacă jurnalişti care-şi exercită activitatea în unele din statele membre doresc

informaţii despre activitatea Comisiei, atunci ataşaţii de presă de pe lângă

reprezentaţele naţionale ale Comisiei Europene vor furniza informaţiile solicitate.



încredinţat celor „desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri

publice, în calitate oficială” de conducătorul autorităţii sau instituţiei

în care funcţionarii respectivi îşi desfăsoară activitatea.

Obligaţia de rezervă şi libera exprimare a opiniilor în afara

„calităţii oficiale” este respectată dacă funcţionarul public participant

la activităţi sau dezbateri publice „face cunoscut faptul că opinia

exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al autorităţii ori

instituţiei publice în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea”

428

.

Obligaţia de rezervă poate îmbrăca forma interdicţiei impuse

funcţionarului public, prevăzută în articolul 7 alineatul 2 litera b din

Codul de conduită a funcţionarilor publici români, de a face

„aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de

soluţionare şi în care autoritatea sau instituţia publică în care îşi

desfăşoară activitatea are calitate de parte”.

Prin îndeplinirea acestei obligaţii corelative „libertăţii gândirii şi

exprimării cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri”

429

recunoscute funcţionarilor publici, instituţia sau autoritatea publică

este pusă la adăpostul criticilor sau contestărilor, iar prestigiul,

imaginea sau interesele legale ale acestora sunt protejate.

Obligaţia de discreţie

O altă perspectivă din care trebuie privită obligaţia de rezervă,

este cea din care funcţionarii publici, în exercitarea activităţii lor, au

dreptul de a accede la informaţii sensibile.

Această obligaţie ce priveşte viaţa internă şi acţiunea instituţiei şi

al cărei caracter confidenţial este, de altfel, prezumat, este desemnată

de doctrina europeană sub titulatura de obligaţie de discreţie.

Obligaţia de discreţie subzistă şi după încetarea funcţiilor

430

. 

Articolul 7 alineatul 2 lit. d din Codul de conduită a funcţionarilor

publici români, interzice dezvăluirea informaţiilor la care funcţionarii
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Articolul 9 alineatul 3 din Codul de conduită a funcţionarilor publici români.

429

Principiu enunţat în dispoziţiile articolului 3 litera g din Codul de conduită a

funcţionarilor publici.

430

Ne referim la obligaţia de discreţie prevăzută la articolele 16, 17 şi 19 din

Statutul funcţionarilor Uniunii Europene.

O astfel de diferenţiere a celor două tipuri de obligaţii pe baza temeiurilor

indicate mai sus nu se realizează în doctrina românească.



au acces „în exercitarea funcţiei publice, dacă această dezvăluire este

de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea

sau drepturile instituţiei ori ale unor funcţionari publici, precum şi ale

persoanelor fizice sau juridice”. Această obligaţie se aplică şi după

încetarea raportului de serviciu pe o perioadă de 2 ani „dacă

dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene

431

”.

Aceeaşi obligaţie o regăsim în dispoziţiile articolului 17 din

Statutul funcţionarilor Uniunii Europene (care subzistă şi după

încetarea raportului de funcţie publică europeană) şi constă în

obligaţia funcţionarului de a se abţine „de la divulgarea neautorizată

a informaţiilor aduse la cunoştinţa sa în exerciţiul funcţiei, mai puţin

în cazul în care aceste informaţii nu au fost deja făcute publice sau

sunt accesibile publicului”. 

Cu titlu de exemplu, un funcţionar sau agent european, desemnat

să facă parte din juriul unui concurs, nu poate divulga superiorului

său nici un element al activităţii desfăşurate de acest juriu. De

asemenea, informaţiile ce constituie secret medical nu pot fi

divulgate de funcţionarii ce au acces la ele, superiorilor lor

432

.

În ce priveşte dispoziţiile articolului 19 din Statutul funcţionarilor

Uniunii Europene

433

, şi anume interzicerea de a utiliza în justiţie

constatările făcute de funcţionar datorită funcţiei sale, precizăm că în

conformitate cu jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie, membrii

personalului nu pot interveni activ în procese naţionale, de exemplu,

în calitate de martori, decât cu autorizarea autorităţii învestite cu

puterea de numire, autorizaţie care va fi dată numai dacă mărturia

funcţionarului nu aduce prejudicii intereselor Uniunii.
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Articolul 7 alineatul 3 din Codul de conduită a funcţionarilor publici români.

432

Obligaţia de discreţie în anumite sectoare ale administraţiei trebuie respectată

deoarece reprezintă un secret profesional, cum este cazul secretului medical.

433

„Funcţionarul nu poate uza în justiţie, sub nici o formă, de constatările ce le-a

făcut datorită funcţiilor sale, fără permisiunea autorităţii învestite cu puterea de

numire. Această permisiune nu poate fi refuzată decât dacă interesele Uniunii o cer şi

dacă acest refuz nu este susceptibil să antreneze consecinţe penale pentru funcţionarul

interesat. Funcţionarul rămâne supus acestei obligaţii şi după încetarea funcţiei sale.

Dispoziţiile alineatului precedent nu se aplică funcţionarului sau fostului

funcţionar care depune mărturie în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene sau în

faţa Consiliului de disciplină al unei instituţii, într-un proces ce interesează un agent

sau un fost agent al celor trei Comunităţi.” 



Această autorizaţie nu este însă necesară dacă funcţionarul trebuie

să participe în calitate de martor la un proces în faţa Curţii de Justiţie

a Uniunii Europene sau în faţa unui consiliu de disciplină, proces ce

implică un funcţionar sau agent activ sau inactiv al Uniunii

Europene.

Reglementarea activităţilor ulterioare încetării raporturilor de
funcţie publică

Dispoziţia articolului 7 alineatul 2 litera e din Codul de conduită a

funcţionarilor publici români ce interzice funcţionarilor publici să

acorde „asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în

vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva

statului sau autorităţii ori instituţiei publice în care îşi desfăşoară

activitatea” nu se aplică şi după încetarea raporturilor de funcţie

publică.

Această dispoziţie nu se aseamănă cu dispoziţiile articolului 16

din Statutul funcţionarilor Uniunii Europene

434

, ce reglementează

activităţile ulterioare încetării raporturilor de serviciu ale funcţio na -

rilor europeni şi care prevede că în măsura în care „această activitate

are vreo legătură cu activitatea desfăşurată de funcţionar în ultimii

trei ani de serviciu şi riscă să fie incompatibilă cu interesele legitime

ale instituţiei, autoritatea învestită cu puterea de numire, în funcţie de

interesul serviciului, poate, fie să interzică funcţionarului exercitarea

acestei activităţi, fie să-l supună oricărei condiţii pe care o consideră

necesară”.
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Funcţionarul european este obligat ca după încetarea funcţiilor sale, să

respecte îndatorirea de onestitate şi de delicateţe, în ceea ce priveşte acceptarea

anumitor funcţii sau a anumitor avantaje.

Funcţionarul care-şi propune să exercite o activitate profesională remunerată sau

nu, în cei doi ani care urmează încetării funcţiilor sale, trebuie să declare acest lucru

instituţiei sale. Dacă această activitate are vreo legătură cu activitatea desfăşurată de

funcţionar în ultimii trei ani de serviciu şi riscă să fie incompatibilă cu interesele

legitime ale instituţiei, autoritatea învestită cu puterea de numire poate, în funcţie de

interesul serviciului, fie să interzică funcţionarului exercitarea acestei activităţi, fie

să-l supună oricărei condiţii pe care o consideră necesară. După avizul Comisiei

paritare, instituţia aduce la cunoştinţă decizia sa funcţionarului interesat într-un

termen de 30 de zile lucrătoare începând cu data primirii declaraţiei funcţionarului

interesat. La expirarea acestui termen, absenţa unui răspuns semnifică o decizie de

acceptare implicită.” 



Diferenţa intervine din omisiunea legiuitorului român de a men -

ţio na că această activitate de asistenţă sau consultanţă, ulterioară

încetării raportului de serviciu, nu trebuie să aibă legătură cu activi -

tatea desfăşurată de funcţionarul public pe o perioadă trecută deter -

mi nată, în cadrul autorităţii sau instituţiei publice, împotriva căreia

acesta acordă asistenţă sau consultanţă. 

Astfel, se poate prezuma că funcţionarului i-a fost oferită o

asemenea activitate tocmai din perspectiva naturii activităţii sau

funcţiei deţinute în cadrul autorităţii sau instituţiei publice, iar acesta

o acceptă pentru a trage foloase necuvenite în interes personal,

prejudiciind astfel imaginea sau drepturile autorităţii sau instituţiei

publice pe care funcţionarii au obligaţia de a le proteja şi după

încetarea raportului de serviciu

435

6.7. Obligaţia de neutralitate şi imparţialitate 

Cât priveşte obligaţia de neutralitate şi de imparţialitate, aceasta

are o determinare constituţională întrucât în art. 16 din legea

fundamentală se prevede că „cetăţeni sunt egali în faţa legii şi a

autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări” iar în art. 4 se

arată, de asemenea că nu sunt admise discriminări între cetăţenii

României, pe diverse criterii.

Funcţionarii publici, în mod special, au reglementată interdicţia

de a genera discriminări, această interdicţie, fiind exprimată în textul

art. 3 din Statutul funcţionarilor publici, unde se precizează că

imparţialitatea constituie un principiu care stă la baza exercitării

funcţiei publice.

Iată de ce, în baza acestor dispoziţii, susţinem că funcţionarii

publici sunt obligaţi să se manifeste imparţial în exercitarea funcţiilor

ce le sunt încredinţate, tratând de o manieră egală pe beneficiarii

serviciilor publice.

M. T. Oroveanu a arătat că pe lângă limitările juridice, libertatea

de opinie a funcţionarilor publici poate fi diminuată şi prin procedee

ilegale, camuflate ca cel al nepromovării

436

295

435

Protecţie prevăzută pentru obligaţiile înscrise în articolul 7 alineatul 2

literele a)-g) şi care se întinde pe o perioadă de 2 ani.
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M. T. Oroveanu, op. cit. (1997), p. 361.



6.8. Obligaţia de a despăgubi autoritatea sau instituţia publică în
cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea în cazul în care aceasta a
suferit un prejudiciu din vina funcţionarului public

În legătură cu această obligaţie observăm că, spre deosebire de

reglementarea din Codul muncii, care se referă generic la „normele şi

principiile răspunderii civile contractuale”, Statutul funcţionarilor

publici stabileşte expres şi direct că răspunderea funcţionarilor

publici este civilă.

Spre deosebire de Codul muncii, unde constatăm că a dispărut

decizia de imputare ca titlu executoriu, în cazul funcţionarului public,

aceasta se menţine sub denumirea de ordin sau dispoziţie de

imputare. De asemenea, se menţine şi angajamentul de plată.

Apreciem ca fiind criticabilă o asemenea soluţie, deoarece,

emiterea de către angajator a titlului executoriu, nu reprezintă decât o

înfrângere mai mult sau mai puţin făţişă a principiului potrivit căruia

nimeni nu-şi poate face singur dreptate. Ori, noua reglementare a

Codului muncii spre deosebire de Statut, nu face decât să aducă în

matca naturală latura răspunderii patrimoniale din perspectiva

formelor specifice de acoperire a prejudiciului, instituind contradic -

torialitatea şi proclamând ca unic emitent al titlului instanţa

judecătorească.

Forma de autorecuperare, practicată de angajator/instituţie, nu

semnifică faptul că aceasta este forma firească de reparare a preju di-

ciului. Astfel, în ceea ce priveşte răspunderea civilă a funcţionarului

public, în acest context, putem spune că urmează forma nefirească, a

totalitarismului, în neconcordanţă cu art. 6 din Convenţia Europeană

a Drepturile Omului în care se precizează că: „Orice persoană are

drep tul la judecarea în mod echitabil, în mod public şi într-un termen

rezonabil a cauzei sale, de către o instanţa independentă şi imparţială,

instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor şi

obligaţiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei

acuzaţii în materie penală îndreptate împotriva sa.”

Funcţionarul public este răspunzător şi pentru daunele plătite de

autoritatea sau instituţia publică, în calitate de comitent unor terţe

persoane în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.

Mai precizăm că, în conformitate cu dispoziţiile art. 16 din Legea

nr. 554/2004, acţiunile în justiţie ale persoanelor vătămate prin acte
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administrative tipice sau asimilate, vor putea fi formulate şi personal

împotriva persoanei (ce poate fi un funcţionar public) care a

contribuit la elaborarea, emiterea sau încheierea actului ori, după caz,

care se face vinovată de refuzul de a rezolva cererea referitoare la un

drept subiectiv sau la un interes legitim, dacă se solicită plata unor

despăgubiri pentru prejudiciul cauzat ori pentru întârziere. În cazul în

care acţiunea se admite, persoana respectivă poate fi obligată la plata

despăgubirilor în solidar cu autoritatea publică pârâtă.

Persoana acţionată în justiţie îl poate chema în garanţie pe

superiorul său ierarhic, de la care a primit ordin scris să elaboreze sau

să nu elaboreze actul.

Prin obligarea, în solidar, a autorităţii administrative cu

funcţionarul vinovat se dă posibilitatea reclamantului de a cere

executarea hotărârii faţă de oricare dintre cei doi pârâţi.

6.9. Obligaţia de a avea un comportament care să asigure
prestigiul funcţiei publice prin respectarea normelor prevăzute în
Codul deontologic al funcţionarului public

Funcţionarii publici trebuie să aibă nu numai în cadrul serviciului,

dar şi în afara acestuia o comportare care să asigure prestigiul

funcţiei.

Obligaţia unui comportament profesional şi moral deosebit, deşi

nu întotdeauna este analizată distinct în doctrină, apreciem că ea

trebuie să fie considerată cu identitate proprie, acoperitoare pentru tot

ce înseamnă comportarea unei persoane în exercitarea funcţiei sale.

Prin această obligaţie, funcţionarilor publici li se cere respectul de

sine, care-i obligă să aibă un comportament compatibil cu prestigiul

funcţiilor pe care le deţin, pentru a se arăta demni de încrederea pe

care o impune poziţia lor oficială, faţă de cetăţeni.

Această obligaţie priveşte pe funcţionarul public nu numai în

activitatea sa de la serviciu, ci şi în cea din viaţa privată, înainte de a

ocupa o funcţie publică, în timpul exercitării acesteia şi chiar după

(exemplu, obligaţia de a nu se implica în scandalurile publice folosind

date de care a luat cunoştinţă în perioada cât a îndeplinit funcţia).

Această obligaţie este cunoscută în doctrina franceză sub

denumirea de „obligaţie de probitate şi dezinteres”.

Legată de această obligaţie este şi aceea de păstrare a indepen -

denţei faţă de interesele private pe care ar urma să le controleze în
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temeiul atribuţiilor de serviciu (cazul unui inspector de protecţia

muncii, a unui inspector financiar etc.).

Pe aceeaşi linie se înscrie şi obligaţia de a nu avea îndeletniciri, în

afara serviciului, care să vină în contradicţie cu atribuţiile funcţiei pe

care o îndeplineşte. 

Orice manifestări ilegale, imorale ale funcţionarilor publici în

interiorul, dar şi în afara serviciului, aduc prejudicii demnităţii fun -

cţiilor deţinute, răsfrângându-se atât asupra activităţii şi prestigiului

instituţiilor publice cât şi asupra autorităţii respectivilor funcţionari

437

.

De remarcat că pentru a asigura acest deziderat legiuitorul a

prevăzut ca persoana care ocupă o funcţie publică să îşi realizeze în

primul rând „obligaţiile de bun cetăţean”, aşa cum se prevede şi în

legislaţia funcţiei publice din alte ţări, cum ar fi Australia şi S.U.A.

Profesionalizarea în administraţie, profesionalizarea funcţiei

publice, profesionalizarea în funcţia publică, reprezintă nu simple

idealuri, ci nevoi fără de care este greu de conceput realizarea unei

veritabile reforme în acest domeniu. Modul în care ţara noastră este

monitorizată de structurile europene şi rezultatele acestei

monitorizări confirmă, fără doar si poate, aceste adevăruri

438

.

Problema valorilor profesionale, dar şi etice se pune din ce în ce

mai pregnant în administraţie începând cu anul 1990

439

.

Este evident că un funcţionar public trebuie să aibă deopotrivă un

comportament profesionist şi regulamentar, dar şi amabil şi moral

440

.

Pentru desăvârşirea unui asemenea tip de comportament a fost

inserată în Statutul funcţionarilor publici îndatorirea de respectare a

normelor de conduită civică şi profesională.  

Esenţială pentru o conduită corectă nu este numai respectarea

propriilor drepturi şi îndatoriri, ci şi respectarea drepturilor celorlalţi.

În acest mod se asigură „crearea unui climat de încredere şi respect

între cetăţeni şi funcţionarii publici”, cum impune art. 2 din Legea 

nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici.
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P. Negulescu, op. cit., p. 185 şi urm.
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Verginia Vedinas, op. cit., p. 132.

439

Romeo Paul Postelnicu, Monica Nicolle Dimitriu, Adoptarea unui cod de

conduita pentru functionarii publici – prioritate pentru România, in Revista de Drept

public nr. 3/2003, p. 51.

440

Ibidem.



Codul respectiv

441

realizează astfel o completare a obligaţiilor

funcţionarilor prevăzute în Statut, dar şi o precizare a modului de
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Redăm aprecierile interesante ale domnului Gheorge Stambelu, în legătură cu

acesta, evidenţiate in Revista „Economie si administratie locala” nr. 3/2003, astfel:

„Scopul pe care Agenţia şi, implicit, Guvernul României, îl urmăreşte prin

adoptarea acestui proiect de act normativ este acela de a creşte calitatea serviciului

public şi, implicit, a funcţionarilor publici, de a încerca să eliminăm birocraţia

manifestată în cadrul administraţiei, de a restrânge, atât cât este posibil, fenomenul

de corupţie, pentru că trebuie să fim cu toţii de acord că fenomenul de corupţie nu

este specific numai României. Corupţie întâlnim în toate statele. Noi încercăm, prin

normele morale, de conduită, pe care le impunem prin acest act normativ

funcţionarului public, să restrângem la un minim decent sau să stopăm corupţia. 

De asemenea, urmărim să normalizăm relaţia funcţionar public – cetăţean şi, de

asemenea, urmărim să creăm un suport legal pentru realizarea unei reforme autentice în

administraţia publică din România. Nu în ultimul rând, vrem să restabilim încrederea

cetăţeanului în funcţionarul public şi în administraţie. Funcţionarul public modern, care

trebuie să respecte normele şi principiile consacrate în acest Cod deontologic va deveni

un funcţionar public model, care să desfăşoare un serviciu public de calitate şi care

trebuie să vină în slujba cetăţeanului. Raportul dintre funcţionarul public şi cetăţean

trebuie să fie unul normal; până la urmă, funcţionarul public este la dispoziţia

cetăţeanului şi nu cum se mai întâmplă uneori, când raportul se inversează. 

Principiile care au stat la baza reglementării acestui proiect de act normativ sunt:

– principiul supremaţiei legii: nici un funcţionar public, indiferent de funcţia

publică pe care o deţine, nu este mai presus de lege şi este obligat să facă tot ce depinde

de el pentru respectarea cadrului normativ existent, precum şi a drepturilor şi

libertăţilor cetăţenilor şi, de asemenea, să ia măsuri legale pentru impunerea respectării

legii de către toţi participanţii la serviciul public;

– prioritatea interesului public: în proiectul de modificare şi completare a

Statutului funcţionarilor publici, noi am propus ca raporturile de funcţie publică să

nu se mai realizeze între funcţionarul public şi directorul unei anumite instituţii

publice sau autorităţi, ci aceste raporturi să se realizeze între funcţionar şi Stat, ca

garant al intereselor tuturor cetăţenilor. De aceea, pentru funcţionarul public,

interesul public trebuie să primeze în activitatea sa. Interesul general, reglementat

prin lege, ca voinţă a majorităţii cetăţenilor, are prioritate. 

Funcţionarul este obligat să-şi desfăşoare activitatea pe baza raportului consacrat

privind ordinul de numire în funcţia publică între el şi Stat, Statul fiind garantul

respectării drepturilor cetăţenilor, iar funcţionarul public este un profesionist al

Statului, pentru asigurarea garantării şi respectării drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor,

şi nu numai ale lor. 

– un principiu pe care l-am avut în vedere la reglementarea acestui proiect este

principiul profesionalismului. Raportul între funcţionarii publici cu studii superioare şi

cei cu studii medii este cumva puţin anormal în administraţia noastră. Sigur că nu toate

activităţile care se desfăşoară în cadrul instituţiilor şi autorităţilor implică studii

superioare, însă raportul trebuie să fie cel normal, care este în statele Uniunii Europene.

Asta implică un serviciu public profesionist, iar acesta se face numai cu profesionişti. 



exercitare a drepturilor acestora, elemente care pot fi structurate astfel:

asigurarea un serviciu public de calitate, loialitate faţă de Constituţie şi

lege, loialitate faţă de instituţiile publice şi lege, libertatea opiniilor,

activitatea publică, activitatea politică, folosirea imaginii proprii, cadrul

relaţiilor în exercitarea funcţiei publice, conduita în cadrul relaţiilor

internaţionale, interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi

avantajelor, participarea la procesul de luare a deciziilor, obiectivitate in

evaluare, folosirea prerogativelor de putere publică, utilizarea resurselor

publice, limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri.

Obligaţia unui comportament profesional corespunzător nu este

prevăzută expres în Statut, dar trebuie avută în vedere în regimul

funcţio narilor naţionali şi în cel al funcţionarilor europeni şi interna -

ţionali.

Comportamentul profesional, acoperă toate ipostazele exprimării

unei persoane în exerciţiul profesiei sale 

442

, el vizând următoarele

categorii de relaţii: 

a) relaţii cu ceilalţi colegi;

b) relaţii cu întreg personalul dintr-o instituţie;
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Sigur că şi prin proiectul de modificare şi completare a Statutului am prevăzut

un anumit procent din cheltuielile cu salariile la nivelul fiecărei instituţii care să fie

destinat formării şi pregătirii profesionale a funcţionarilor publici de aşa manieră

încât într-o perioadă scurtă, în corpul funcţionarilor publici să existe numai

profesionişti. Sigur că problema este destul de complexă şi de complicată: nu numai

o pregătire superioară îţi asigură şi un serviciu public profesionist. 

Este necesară existenţa şi a unui Cod deontologic, şi a unei salarizări

corespunzătoare şi motivante pentru funcţionarul public. Noi am avut în vedere toate

aceste aspecte. Trebuie să reţineţi faptul că instituţia noastră gestionează,

monitorizează şi controlează funcţionarii publici din administraţia publică

românească. Toate problemele care au fost expuse aici se află în atenţia noastră şi

căutăm, şi cu sprijinul dumneavoastră, soluţii optime;

– principiul imparţialităţii, independenţei în activitate a funcţionarului public:

funcţionarul public trebuie să aibă, în activitatea sa, o atitudine egală faţă de toţi

participanţii la actul administrativ. De asemenea, trebuie să creăm cadrul juridic

necesar, astfel încât să-i asigurăm funcţionarului public garanţiile juridice de aşa

manieră încât el să se poată manifesta în activitatea sa indiferent de intervenţiile din

planul politic sau nu numai. El trebuie să asigure un tratament egal tuturor

solicitanţilor. Normele pe care noi vrem să le consacrăm în Cod au pus nişte

probleme în faţa colectivului care a lucrat la elaborarea acestui Cod, probleme pe

care am încercat să le rezolvăm prin proiect.”

442

C. Călinoiu, V. Vedinaş, Teoria…, op. cit ., p. 99.



c) relaţii cu superiorii;

d) relaţii cu subalternii;

e) respectul de sine, sau relaţia cu sine însuşi, care obligă pe

funcţionar să fie consecvent într-un comportament corespunzător

rangului său şi aşteptărilor celorlalţi.

6.10. Obligaţia de a declara averea şi cadourile primite
O altă obligaţie a funcţionarilor în legătură cu profesia pe care o

realizează este cea referitoare la declararea averii (la numirea în

funcţie precum şi la încetarea raportului de serviciu) şi a cadourilor

primite precum şi interdicţia de a solicita sau a accepta, direct sau

indirect, pentru ei sau pentru alţii, în considerarea funcţiei lor

publice, daruri sau alte avantaje.

Aceste obligaţii, reglementate de Legea nr. 115/1996 privind

declararea şi controlul averilor demnitarilor, magistraţilor, a unor

persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor

publici, modificată şi completată prin Legea nr. 161/2003 şi Legea nr.

251/2004 au avut în vedere unele măsuri referitoare la bunurile

primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în

exercitarea mandatului sau a funcţiei şi sunt prevăzute în sarcina

funcţionarului public ca o măsură împotriva corupţiei, dată fiind

situaţia unui număr de funcţionari publici sau familiile lor,

îmbogăţite peste noapte precum şi scandalurile din presă.

Această obligaţie este analizată, de regulă, sub denumirea de

obligaţie de dezinteresare şi face parte din categoria îndatoririlor care

vizează, în egală măsură, atât viaţa profesională, cât şi viaţa privată a

funcţionarului public, reprezentând o dimensiune a principiului

„integrităţii morale” prevăzut la art. 3 lit. f din Codul de conduită,

potrivit cu care funcţionarului public îi este interzis să solicite sau să

accepte, direct sau indirect, pentru el sau pentru alţii, vreun avantaj

ori beneficiu în considerarea funcţiei sau să beneficieze într-un fel de

funcţie.

O asemenea îndatorire este consacrată, în termeni relativ

asemănători, şi în art. 14 din Codul de conduită. Textul prevede că

funcţionarii publici nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri,

servicii, favoruri, invitaţii sau orice alte avantaje, care le sunt

destinate personal, familiei, părinţilor sau prietenilor ori persoanelor

cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică şi care le pot
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influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiei publice deţinute ori

pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii.

Nu putem să nu observăm atât precauţia legiuitorului de a acoperi

cât mai multe aspecte, cât şi exagerarea la care duce, inerent acest

lucru, concretizat, în inserarea de interdicţii aplicabile, nu doar

funcţionarului şi familiei sale, ci şi prietenilor sau persoanelor cu

care are relaţii de afaceri sau de publicitate

443

.

Intenţia este lăudabilă şi ea slujeşte nevoilor de „purificare

morală”, de eliminare a birocraţiei şi a faptelor de corupţie, aşa cum

se menţionează în art. 2 din Codul de conduită

444

.

Legea în forma actuală consacră publicitatea declaraţiilor de

avere, instrument prin care se conferă un plus de transparenţă vieţii

publice şi se îngăduie un control şi o informare a societăţii civile

asupra activităţii şi statutului material al demnitarilor, magistraţilor,

funcţionarilor publici şi altor categorii de persoane, inclusiv asupra

evoluţiei acestui statut în cursul activităţii profesionale.

6.11. Obligaţia perfecţionarii pregătirii profesionale

O altă obligaţie a funcţionarilor publici este cea de perfecţionare a

pregătirii profesionale corelativă dreptului la pregătire şi perfec ţio-nare

a pregătirii profesionale, drept prevăzut şi în art. 32 din Constituţie, sub

denumirea “dreptul fundamental la învăţătură”. În cazul funcţionarului

public acest drept devine obligaţie permanentă, cu scopul desăvârşirii

pregătirii profesionale şi de cultură generală, cerinţă avută în vedere şi

la numirea, respectiv promovarea în funcţiile publice.

Potrivit dispoziţiilor art. 50 din Legea nr. 188/1999, funcţionarii

publici au dreptul şi obligaţia de a-şi îmbunătăţi în mod continuu

abilităţile şi pregătirea profesională.

Pe lângă forma colectivă de perfecţionare a pregătirii profesionale

nu trebuie uitat că un rol deosebit revine pregătirii individuale, a

timpului şi importanţei acordate studierii şi aprofundării literaturii de

specialitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 51 din Legea nr. 188/1999, autorităţile şi

instituţiile publice au obligaţia să prevadă în bugetul anual propriu
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sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de perfecţionare

profesională a funcţionarilor publici organizată la iniţiativa ori în

interesul autorităţii sau instituţiei publice.

Pe perioada în care funcţionarii publici urmează forme de perfec -

ţionare profesională, beneficiază de drepturile salariale cuvenite, în

situaţia în care acestea sunt:

a) organizate la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau instituţiei

publice;

b) urmate la iniţiativa funcţionarului public, cu acordul conducă -

torului autorităţii sau instituţiei publice.

Funcţionarii publici care urmează forme de perfecţionare

profesională, a căror durată este mai mare de 90 de zile într-un an

calendaristic, organizate în ţară sau în străinătate, finanţate din

bugetul de stat sau bugetul local, sunt obligaţi să se angajeze în scris

că vor lucra în administraţia publică între 2 şi 5 ani de la terminarea

programelor, proporţional cu numărul zilelor de perfecţionare profe -

sională, dacă pentru programul respectiv nu este prevăzută o altă

perioadă.

În cazul în care persoanele care au urmat o formă de perfec ţio -

nare, dar nu au absolvit-o din vina lor, sunt obligate să restituie insti -

tuţiei sau autorităţii publice contravaloarea cheltuielilor efectuate

pentru perfecţionare, precum şi drepturile salariale primite în

perioada perfecţionării, calculate în condiţiile legii, dacă acestea au

fost suportate de autoritatea sau instituţia publică.

Cât priveşte formarea profesională în Uniunea Europeană arătăm

că aceasta pune în aplicare o politică de formare profesională care

ajută şi completează acţiunile statelor membre, respectând totodată,

pe deplin, responsabilitatea fiecărui stat membru pentru conţinutul şi

organizarea formării profesionale (art.128 Tratatul de la Maastricht).

În spaţiul european există două modele de pregătire a funcţio na -

rilor publici, şi anume  modelul francez în care pregătirea este făcută

de ENA şi modelul englez unde universităţile au acest rol.

În România aceste două modele sunt îmbinate astfel încât rolul de a

pregăti funcţionarii publici îl au atât universităţile cât şi instituţiile spe -

cializate. Alături de cerinţa unei pregătiri profesionale de spe cia litate,

funcţionarul din administraţie trebuie să posede şi o pregătire juridico-

administrativă, după caz şi economică, în vederea cunoaşterii modului
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particularizat în care se pun problemele profesiei sale la nivelul funcţiei

executive pe care o exercită, inclusiv în cazul posturilor de conducere.

În derularea carierei de funcţionar european, un rol important îl

are pregătirea profesională a acestuia. 

Nu se concepe ca persoana care ocupă o funcţie publică euro -

peană să stagneze din punct de vedere al devenirii, să se menţină la

stadiul în care se găsea la momentul investirii cu o astfel de funcţie.  

Prin articolul 24 pct. 8 din Statutul funcţionarilor Uniunii

Europene, se prevede obligaţia Uniunii de a sprijini perfecţionarea

profesională a funcţionarilor europeni, aceasta fiind  compatibilă cu

exigenţele unei bune funcţionări a serviciului şi în conformitate cu

interesele Uniunii Europene.

În întreaga derulare a carierei sale, funcţionarul european trebuie

să aibă în vedere propria perfecţionare. 

Alte aspecte privind perfecţionarea pregătirii profesionale sunt

arătate la paragraful privind dreptul la pregătire profesională şi

perfecţionarea pregătirii profesionale.

6.12. Obligaţia funcţionarului european de a respecta legislaţia
statului în care îşi desfăşoară activitatea şi în care locuieşte

Dispoziţiile articolului 12 ale Statutului funcţionarilor Uniunii

Europene sunt frecvent invocate în contextul exprimării publice a

opiniilor funcţionarilor, dar în realitate, acest articol impune o

obligaţie mai extinsă a funcţionarului şi agentului european, şi anume

aceea de a avea o atitudine conformă legislaţiei statului în care îşi

desfăşoară activitatea şi în care locuieşte.

În acest context trebuie subliniat că imunitatea de jurisdicţie de

care beneficiază funcţionarii europeni se aplică numai actelor

săvârşite de aceştia în calitatea lor oficială. Articolul 23 din Statut

stipulează: „privilegiile şi imunităţile de care beneficiază funcţionarii

le sunt conferite exclusiv în interesul Uniunii” 

Acelaşi articol prevede că funcţionarii „nu sunt dispensaţi de achitarea

obligaţiilor lor private, nici de respectarea regulamentelor poliţiei în

vigoare” în statele în care instituţiile Uniunii Europene îşi au sediile.

Dacă o anchetă este deschisă de serviciile statului membru în care

aceştia îşi desfăşoară activitatea în legătură cu comportamentul lor,

aceşti funcţionari au obligaţia de a anunţa imediat autoritatea

învestită cu puterea de numire.
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7. Deontologia funcţionarilor publici

7.1. Morala ca valoare socială

Morala reprezintă un ansamblu de idei, precepte, reguli cu privire la

bine şi la rău, corect şi incorect, just şi injust. „Morala, ca sistem raţional

de norme pentru propria conduită se bazează pe convingerea personală

a fiecărui individ în comportamentul său, mobilul regulii morale fiind

datoria internă a persoanei, în primul rând, faţă de sine însăşi”

445

. 

Se poate spune că morala “are tangenţă cu comportamentul

omului în sfera producţiei materiale şi operaţiilor economice, în

creaţia spirituală şi activitatea ştiinţifico-cognitivă, în relaţiile cu

semenii şi cu sine însuşi’”

446

.

Ea include astfel norme de comportament, care privesc atât relaţiile

de serviciu de toate tipurile, ceea ce poate fi evocat prin sintagma de

“com portament profesional” cât şi cele care privesc viaţa privată a

acestuia.

Normele morale călăuzesc conduita oamenilor care îşi raportează

astfel comportamentul ca moral şi imoral.

Normele morale sunt prevazute cu sancţiuni morale, ceea ce le face

inoperabile dacă nu sunt respectate de bunăvoie. Aceste sancţiuni sunt

exterioare activităţii aparatului de stat şi constau, eventual, într-o reacţie

a mediului social sau a colectivităţii. În general, se manifestă mai multe

forme ale dezaprobării publice, care pot genera la nivelul individului în

cauză regrete, păreri de rău, mustrări de cuget sau de conştiinţă.

Vechimea moralei este tot atât de mare pe cât este şi societatea. Ea

a jucat şi continuă să joace un rol deosebit de important în regle men -

tarea relaţiilor sociale şi asigurarea ordinei publice. Având ca valori

fundamentale principiile binelui, dreptăţii, justiţiei, adevărului, valori

proprii sistemului de drept, s-a pus problema de la început a relaţiei

dintre drept şi morală.

În perioada antică şi medievală, normele moralei şi normele dreptului

se confundau. Astăzi, normele dreptului şi normele moralei sunt categorii
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distincte, analizate de ştiinţe diferite, deşi între ele se manifestă o foarte

strânsă legătură. Normele morale au un caracter spontan în apariţia lor, pe

când normele dreptului sunt rezultatul unei creaţii conştiente şi

organizate. O strânsă legătură este între normele morale şi religie. 

Din punct de vedere al sancţiunii, se remarcă cele mai mari

diferenţe, deoarece normele de drept pot fi aduse la îndeplinire prin

forţa de constrângere a statului, pe când normele de morală au drept

sancţiune oprobriul public, desconsiderarea, marginalizarea, regretul,

mustrarea de conştiinţă. 

Nu se poate afirma faptul că normele morale sunt lipsite de valoare,

eficienţa lor depinde de profilul moral al persoanei respective, care

resimte mai profund sau mai puţin profund efectele sancţiunii.

O înaltă morală în societate este un sprijin şi o garanţie a

elaborării şi respectării normelor de drept contribuind la o ordine

juridică raţională şi cu un puternic spirit etic.

7.2. Conceptul de deontologie

Sintagma “deontologie” provine din cuvintele greceşti deon,

deontos care înseamnă ceea ce se cuvine şi logos care înseamnă ştiinţă.

Deontologia se referă la regulile proprii unei profesii, a cărei exer ci -

tare o guvernează. Vom regăsi o deontologie a medicului, a avocatului,

a judecătorului, a jurnalistului, a salariatului şi, plecând de la normele

comune consacrate de aceasta, un specific al deonto logiei funcţionarului

public. 

Deontologia, prin obiectul său specific şi metodele proprii, se află

la intersecţia dintre drept şi morală. Într-o accepţiune lato sensu, ea

poate fi definită ca ansamblul normelor care conturează un anumit

comportament profesional şi privat. 

Deontologia trebuie astfel să se regăsească în toate formele de

exprimare ale existenţei individului. 

Cu titlu de exemplu, arătăm că funcţionarul public fiscal din

domeniul asistenţei contribuabililor, are datoria, conform dispo zi ţi -

ilor din Codul etic al profesiei sale

447

, ca în întreaga sa activitate să
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depună toate eforturile pentru aplicarea principiilor de bază în

comunicarea cu contribuabilii şi pentru aceasta trebuie să aibă în ve -

dere perfecţionarea permanentă a pregătirii profesionale, dezvoltarea

aptitudinilor de comunicare, depăşirea eventualelor obstacole care

pot afecta comunicarea cu contribuabilii, respectarea normelor etice. 

Totodată, trebuie să respecte următoarele condiţii:

– să aibă o ţinută decentă corespunzătoare demnităţii şi presti giu -

lui funcţiei;

– să dea dovadă de disciplină în relaţiile cu contribuabilii şi în

cadrul instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea;

– să rămână calm, politicos şi respectuos pe întreaga durată de

abor dare a asistenţei;

– să manifeste o atitudine pozitivă şi răbdare în relaţia cu contri -

buabilii;

– să folosească un limbaj corect şi adecvat situaţiei;

– să păstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilor relevante

obţinute de la contribuabil;

– să depună întregul efort pentru a răspunde solicitărilor;

– să acorde întreaga sa atenţie contribuabilului pe parcursul

desfăşurării asistenţei fiscale;

– să ofere răspunsuri corecte şi complete contribuabilului şi să se

asigure că sunt înţelese de acesta;

– să îndrume contribuabilii la serviciile de specialitate în vederea

obţinerii de informaţii detaliate care depăşesc competenţele structurii

de asistenţă;

– să păstreze neştirbită autoritatea instituţiei pe care o reprezintă

faţă de contribuabili.

Respectarea prevederilor enunţate este obligatorie pentru toţi

funcţionarii publici din administraţia publică fiscală, în caz contrar

sunt atrase măsuri disciplinare cu efecte negative asupra carierei

profesionale a celor implicaţi. De altfel, obligaţii ca cele de mai sus,

sunt valabile pentru orice funcţionar public în relaţia cu cetăţenii.

În ceea ce priveşte situaţia funcţionarilor europeni ca şi a celor

internaţionali, în general, abordarea acestei probleme trebuie să

pornească de la ideea că ei acţionează în afara unor state determinate,

în organisme suprastatale, pe de o parte, iar pe de altă parte că fiecare

provine dintr-un anumit stat.  
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De aici necesitatea ca funcţionarul să aibă aptitudinea de a sluji în

mod autentic interesele organismului căruia aparţine, fără imixtiuni

sau influenţe din partea vreunei puteri naţionale sau supranaţionale.

În concluzie, putem afirma, fără echivoc, că se poate vorbi despre

o deontologie a funcţionarilor europeni, care se fundamentează pe

prin cipiul că aceştia au ca unic scop al activităţii lor servirea intere -

selor instituţiei europene căreia îi aparţin, ceea ce presupune, în egală

măsură, aptitudini, cunoştinţe, sănătate si moralitate.

Izvoarele deontologiei funcţionarilor europeni

Primele izvoare din care îşi trag seva normele de maximă

generalitate aplicabile instituţiilor europene, în ansamblul lor,

implicit funcţionarilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul lor,

sunt reprezentate de izvoarele dreptului european însuşi.

Este vorba despre legislaţia primară, legislaţia secundară,

principiile generale ale dreptului, cutuma, jurisprudenţa Curţii

Europene de Justiţie, dreptul internaţional şi dreptul naţional.

Principalul izvor direct îl reprezintă Statutul funcţionarilor

europeni, în care regăsim consacrate dimensiunile regimului juridic

aplicabil funcţionarilor europeni, drepturile şi obligaţiile care le

revin, principiile care le guvernează activitatea, precum şi conse -

cinţele care intervin în cazul încălcării prevederilor Statutului.

În aceeaşi categorie includem şi anexele la Statut, care, în confor -

mitate cu principiul general şi universal de drept, fac parte integrantă

din actul juridic pe care îl vizează.

Un alt izvor îl reprezintă reglementările interne, proprii fiecărei

instituţii, sau stabilite, de comun acord, de mai multe instituţii europene.

Principiile deontologiei funcţionarilor europeni

1. Un prim principiu îl reprezintă faptul că funcţionarii europeni

se află în permanenţă la dispoziţia instituţiilor din care fac parte.

Ei trebuie să-şi organizeze astfel viaţa şi activitatea încât să facă faţă,

în orice moment, eventualelor solicitări care vin din partea instituţiei.

2. Un al doilea principiu este spiritul internaţional şi european de

care trebuie să dea dovadă în activitatea lor, care îi obligă la un

comportament prin care să se realizeze echilibrul necesar între spiritul şi

vocaţia lor europeană şi ataşamentul faţă de ţara ai cărei cetăţeni sunt.

3. Un al treilea principiu, aflat în strânsă dependenţă cu acesta, îl

reprezintă neutralitatea desăvârşită a funcţionarului european, care
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exclude orice influenţă, din partea oricărui stat, organism naţional sau

internaţional, oricărui altui subiect de drept intern sau inter na ţional.

4. Un al patrulea principiu este devotamentul absolut în slujirea

intereselor instituţiei europene şi a politicii europene.

7.3. Evoluţia reformelor privind funcţia publică românească
înainte de adoptarea Codului de conduită 

Una din aspiraţiile normative exprimate după 1990 în România a

fost aceea de a elabora nu numai un Statut al funcţionarilor publici,

adică o lege care să configureze, din punct de vedere juridic, funcţia

publică şi pe cei care o exercită, ci şi un Cod de conduită a

funcţionarilor publici, în care să se regăsească concentrate regulile de

natură deontologică specifice funcţionarilor publici.

O definiţie acceptată de specialiştii englezi, americani, germani,

japonezi şi francezi a Codului etic este aceea că el reprezintă un

document scris ce enunţă şi enumeră valorile, normele şi tipurile de

conduită, pe care o anumită întreprindere, instituţie, doreşte să le

vadă aplicate atât în interior cât şi în exterior.

În sistemul românesc de drept, Codul de conduită a funcţionarilor

publici adoptat prin Legea nr. 7/2004

448

, cu modificările şi

completările ulterioare, semnifică îmbrăcarea în haină juridică a unor

norme de natură deontologică. În acest mod, separaţia dintre drept şi

morală a fost vizibil atenuată, şi acest lucru rezultă din chiar

conţinutul Codului, care prevede că încălcarea normelor sale atrage

sancţiuni juridice, specifice uneia din formele de răspundere care pot

interveni în funcţie de fapta săvârşită. Graniţa dintre morală şi drept

îşi pierde astfel din rigiditate, ceea ce este un câştig nu numai pentru

cei care exercită diferite funcţii, dar şi pentru cei în raport sau în

beneficiul cărora se exercită aceste funcţii. 

Deoarece Codul de conduită a funcţionarilor publici români (urmat

de Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi

instituţiile publice

449

), este parte integrantă a reformei administraţiei
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publice, desfăşurată în România începând cu perioada imediat

următoare căderii comunismului, este necesar ca înainte de a analiza

prevederile acestui Cod, să realizăm o precisă şi punctuală incursiune

istorică în evoluţia reglementărilor vizând funcţia publică românească.

Această incursiune se concentrează pe reformele funcţiei publice

realizate din perspectiva îndeplinirii criteriilor impuse de Uniunea

Europeană în scopul aderării României în structurile acesteia. 

Referindu-ne strict la administraţia publică, deşi nu a existat un

capitol de negociere dedicat acesteia, reforma ei a fost esenţială

pentru accelerarea procesului de aderare, fiind inclusă practic în toate

capitolele de negociere.

Reforma administraţiei publice a fost una dintre principalele

provocări cu care  s-a confruntat şi se confruntă ţara noastră în

contextul în care Comisia Europeană a subliniat constant importanţa

şi urgenţa unei reforme structurale complete a administraţiei publice

româneşti pentru ca aceasta să fie pregătită să aplice acquis-ul

european şi să administreze fondurile structurale.

Comisia Europeană a subliniat, la vremea respectivă, că data aderării

ţării noastre depinde de accelerarea reformei funcţiei publice, axată pe

depolitizarea structurilor administraţiei publice, eliminarea clientelis -

mului politic şi crearea unui corp de funcţionari publici profesionist,

stabil şi imparţial, reformă care se înscria, de altfel, în acţiunea

Guvernului României pentru promovarea unei societăţi moderne şi

solidare, servită de o administraţie apropiată de cetăţeni şi capabilă să

îndeplinească serviciile care i-au fost conferite prin norme de drept. 

Astfel, o prioritate majoră a Guvernului României după cum vom

desprinde din cele ce urmează, a fost realizarea unei reforme reale,

prin care administraţia publică din ţara noastră să se situeze la nivelul

standardelor europene şi să se caracterizeze prin transparenţă,

responsabilitate, adaptabilitate şi eficacitate, reformă care a fost

sprijinită şi atent monitorizată de Uniunea Europeană.

Primul pas în lungul drum al reformei care se desfăşoară şi în

prezent, a fost realizat prin adoptarea Constituţiei României în anul

1991

450

prin care s-a instituit un regim de drept public pentru toţi
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funcţionarii publici diferit de regimul contractual de dreptul muncii,

regim specific de altfel şi funcţionarilor europeni, supuşi unor norme

speciale care reprezintă dreptul funcţiei publice europene, aşa cum se

desprinde din dispoziţiile „Statutului funcţionarilor Uniunii

Europene”

451

.

În Constituţia României  din 1991 au fost cuprinse o serie de

reglementări care priveau în exclusivitate funcţionarii publici,

precum articolul 16 care a prevăzut că funcţiile şi demnităţile publice

pot fi ocupate de persoane care au cetăţenia română şi domiciliul în

ţară, articolul 37 alineatul 3, prin care s-a instituit interdicţia de a face

parte din partide politice pentru anumite categorii de funcţionari

publici şi articolul 73 alineatul 3 litera j, potrivit căruia reglementarea

Statutului funcţionarilor publici se face prin lege organică.

Paşi importanţi în reforma adiministratiei publice au fost realizaţi

după 1990, şi s-au concretizat în două documente politice:

1. Strategia Guvernului şi Programul pentru Reformă Economică

şi Socială din luna martie 1993, care s-a concentrat pe nevoia

schimbării relaţiei dintre administraţia publică şi societate, astfel

încât administraţia să funcţioneze ca un serviciu pentru cetăţeni şi

2. Programul pentru Reformă Instituţională prezentat la întâlnirea

la nivel înalt G-24 din mai 1994, în care accentul a căzut pe:

–  administraţia guvernamentală centrală;

–  administraţia guvernamentală locală;

–  dezvoltarea societăţii civile.

În 1997, o serie de „Principii ale Reformei Administraţiei Publice”

au fost adoptate de Guvern şi au reprezentat o preocupare majoră a
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8 decembrie 1991. Constituţia a fost revizuită în 2003 prin Legea nr. 429/2003,

lege care a fost aprobată prin Referendumul naţional din 18-19 octombrie 2003

şi a intrat în vigoare la data de 29 octombrie 2003. În urma revizuirii,

Constituţia a fost republicată de Consiliul Legislativ, cu reactualizarea

denumirilor şi dându-se textelor o nouă numerotare, în Monitorul Oficial 

nr. 767 din 31 octombrie 2003.

451

Aplicabil începând cu 5 martie 1968, reglementat prin articolele 2 şi 3 ale

Regulamentului Consiliului din 29 februarie 1968, publicat în JO, nr. L56 din 4

martie 1968. Ultima modificare a statutului a fost realizată prin Regulamentul (CE,

Euratom) nr. 723/2004 , adoptat de Consiliu la 22 martie 2004, publicat în JO L 124

din 27 aprilie 2004.



primului Program Naţional de aderare la Uniunea Europeană, alcătuit

în luna mai a anului 2000

452

.

Necesitatea accelerării şi intensificării pregătirilor pentru

aderarea la Uniunea Europeană a dus la dezvoltarea instituţională şi

la coordonarea activităţilor de integrare europeană.

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

453

,

adoptată la sfârşitul anului 1999, a constituit cadrul normativ privitor la

reorganizarea funcţiei publice şi regimului juridic aplicabil funcţionarilor

publici.

După intrarea în vigoare Statutul a suportat o serie de modificări

şi completări, uneori semnificative ca întindere şi conţinut

454

.

Astfel, prin Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor

publici, a fost creată Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, ca

un organ central de specialitate al administraţiei publice cu

competenţă materială generală în gestiunea funcţiei publice şi a

funcţionat iniţial în subordinea Guvernului, iar acum funcţionează în

subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Reforma administraţiei publice şi funcţiei publice desfăşurată în

România în perioada 2000– 2005 a corespuns reformei instituţionale

declanşate de Uniunea Europeană însăşi, prin adoptarea la 1 martie

2000 a Cărţii Albe.

Comisia Europeană a plasat, la începutul anului 2000, reforma

guvernării europene printre primele sale patru obiective strategice. 

Uniunea trebuia să-şi adapteze instituţiile şi să întărească coerenţa

politicilor sale în aşa fel încât acţiunile şi principiile ei să devină mai

vizibile. 
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452

Programul Naţional de aderare a României la Uniunea Europeană reprezinta

instrumentul pentru aplicarea strategiei de pre-aderare lansată de Agenda 2000 în

plan intern şi a avut ca obiectiv general îndeplinirea criteriilor de aderare stabilite de

Consiliul European de la Copenhaga, iar ca obiectiv intermediar îndeplinirea

priorităţilor Parteneriatului pentru aderare Uniunea Europeană– România.

453

Legea nr. 188/1999 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 600 din 8

decembrie 1999 şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din

29 mai 2007

454

O amplă modificare din punctul de vedere al formei şi al conţinutului Legii

nr. 188/1999 s-a realizat prin Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea

transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de

afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, iar apoi prin Legea nr. 251/2006

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 4 iulie 2006



Cartea Albă a propus ca Uniunea Europeană împreună cu cetăţenii

şi organizaţiile lor să participe atât la procesul de elaborare a politicilor

Uniunii cât şi în aplicarea lor. În acest sens, cetăţenii vor putea să vadă

mai clar cum Statele Membre, prin colaborarea lor în cadrul Uniunii,

sunt în măsură să răspundă mai eficient preocupărilor lor. 

Acelaşi aspect al apropierii cetăţenilor de instituţiile europene, avut

în vedere în reforma instituţională a Uniunii Europene în general şi în

cea a funcţiei publice europene, în special, era semnalat de Comisia

Europeană în „Raportul periodic asupra progreselor înregistrate de

România în vederea aderării la Uniunea Europeană”, fiind considerată

o trăsătură specifică a transparenţei administraţiei publice.

Indiferent de modul în care sunt elaborate şi adoptate politicile

Uniunii, procedura trebuie să fie mai deschisă şi mai uşor de urmărit

şi înţeles. Astfel, Comisia Europeană şi-a propus să furnizeze în mod

regulat informaţii on-line, actualizate, privind elaborarea politicilor

sale şi toate stadiile procesului de decizie. 

Urmăreşte, de asemenea, să intensifice interacţiunea cu colecti -

vităţile regionale şi locale şi cu societatea civilă

455

. 

Reforma antrenează pe lângă Comisia europeană, celelalte

instituţii europene

456

şi însăşi a ctualele şi viitoarele state membre,
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455

Acest lucru intră în principal în atribuţiile statelor membre, dar Comisia:

– va stabili un dialog sistematic, într-o etapă premergătoare elaborării politicilor

cu reprezentanţii colectivităţilor regionale şi locale, prin intermediul asociaţiilor

naţionale şi europene; 

– va introduce supleţe în modul de aplicare a legislaţiei comunitare tinând cont

de specificitatea regională şi locală;

– va stabili şi publica norme minime de consultare asupra politicii Uniunii

Europene.

456

În ce priveşte reforma celorlalte instituţii europene, Comisia va face apel la

Consiliu pentru ca acesta să-şi întărească capacitatea de luare a deciziilor şi să

transceadă interesele sectoriale. 

Va trebui în egală măsură să stabilească o legătură mai puternică între politica

Uniunii Europene şi acţiunea la nivel naţional. Prin asumarea responsabilităţii sale

politice conform metodelor comunitare, se va acorda Consiliului European mai

multă libertate în definirea şi urmărirea orientărilor strategice pe termen lung. 

Consiliul şi Parlamentul European vor trebui să se concentreze asupra definirii

elementelor esenţiale de politică şi asupra controlului executării lor. Parlamentul

trebuie să-şi întărescă rolul şi să aducă punctul de vedere al alegătorilor în

dezbaterea politică.



administraţiile centrale ale acestora, ale regiunilor, ale oraşelor şi

societatea civilă. 

De altfel, reforma instituţională a Uniunii Europene a fost

declanşată din perspectiva extinderii acesteia şi necesităţii adaptării

instituţiilor europene la o Europă formată din 27 de state, însumând o

populaţie de 456 milioane de persoane care îşi vor trimite

reprezentanţii în toate instituţiile Uniunii Europene.

La 1 februarie 2000, s-a încheiat prima etapă a Acordului

European

457

, ce a stabilit o asociere între România, pe de o parte, şi

Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte.

Considerând drept nesatisfăcător ritmul de pregătire şi desfăşurare

a negocierilor de aderare pe parcursul anului 2000, Guvernul

României a luat măsurile administrative şi legislative necesare pentru

realizarea unei conduceri şi coordonări corespunzătoare a procesului

de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană.

În acest sens, a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 273/2001

458

privind coordonarea, pregătirea şi organizarea negocierilor pentru

aderarea României la Uniunea Europeană, a fost înfiinţat Ministerul

459

Integrării Europene

460

, a fost constituită Delegaţia

461

naţională
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457

Acordul European a constituit baza legală a relaţiilor dintre România şi

Uniunea Europeană. Documentul a fost semnat la 1 februarie 1993, a fost ratificat

prin Legea nr. 20/1993 şi a fost publicat în Monitorul Oficial din 12 aprilie 1993.

Acordul de Asociere a intrat în vigoare la 1 februarie 1995, iar la 22 iunie 1995,

România a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană. 

Acordul a instituit asocierea României la Uniunea Europeană şi a stabilit formele

dialogului politic permanent şi al cooperării economice între cele două părţi. 

Principiile generale ale Acordului si obiectivele procesului de asociere au fost

următoarele: 

– crearea cadrului institutional pentru realizarea unui intens dialog politic; 

– sprijinirea eforturilor României pe calea dezvoltării economiei de piată şi

consolidării democraţiei; 

– liberalizarea circulaţiei mărfurilor, serviciilor, capitalului şi persoanelor; 

– crearea cadrului pentru dezvoltarea cooperării economice, sociale, financiare,

si culturale.

458

Publicată în Monitorul Oficial nr. 120 din 9 martie 2001.

459

Ministerul Integrarii Europene a fost organizat şi a funcţionat conform

Hotărârii Guvernului nr. 14 din 4 ianuarie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 16

din 10 ianuarie 2001 .

460

Înaintea înfiinţării Ministerului Integrării Europene, coordonarea procesului

de integrare europeană se realiza de către un singur departament în cadrul

Ministerului Afacerilor Externe.



pentru negocierea aderării României la Uniunea Europeană

462

. şi au

fost desemnaţi secretari de stat pentru integrare europeană în fiecare

minister.

Ministerul Integrării Europene a fost exclusiv responsabil de

procesul pregătirii României pentru aderarea la Uniunea Europeană,

asigurând coerenţa necesară în vederea coordonării activităţilor

pregătitoare pentru aderare în toate domeniile, prin cooperarea cu

toate ministerele implicate şi instituţiile interesate. Mai mult,

Ministerul Integrării Europene coordona negocierile pentru aderarea

la Uniunea Europeană.

În cadrul reformei sistemului instituţional de coordonare a

pregătirii României pentru aderare, prin prisma noii etape deschise

de decizia Consiliului European de la Helsinki

463

, şi în concordanţă

cu obiectivele de bază stabilite prin Programul de guvernare, o

315

Ministerul Integrarii Europene, ca minister de sinteză, avea următoarele atribuţii

principale:

– coordona raporturile ministerelor şi altor organe de specialitate ale

administraţiei publice centrale cu instituţiile Uniunii Europene şi cu statele membre;

– conducea activitatea Delegaţiei naţionale pentru negocierea aderării României

la Uniunea Europeană;

– fundamenta şi coordona procesul de pregătire a aderării, prin elaborarea

documentelor de programare strategice;

– aviza, în mod obligatoriu, proiectele de acte normative care urmăreau

armonizarea legislaţiei naţionale cu cea comunitară; 

– coordona asistenţa financiară nerambursabilă şi monitoriza construcţia

instituţională pentru asigurarea derulării programelor comunitare.

461

Delegaţia Naţională pentru negocierea aderării României la Uniunea

Europeană înfiinţată în toamna anului 2000 de către guvernul Năstase a fost formată

din delegaţiile sectoriale corespunzătoare fiecărui capitol de negociere, copreşedinţii

acestora şi adjuncţii şefului delegaţiei naţionale. 

La rândul lor, delegaţiile sectoriale erau formate din reprezentanţi ai ministerelor

şi celorlalte instituţii ale administraţiei publice centrale cu responsabilităţi în

transpunerea şi implementarea acquis-ului din domeniul respectiv.

462

Negocierile de aderare a României la Uniunea Europeană au fost lansate

oficial la data de 15 februarie 2000 

463

Consiliul European de la Helsinki din decembrie 1999 a reafirmat că

respectarea criteriului politic de la Copenhaga este esenţială pentru începerea

negocierilor de aderare şi a cerut statelor candidate să rezolve disputele legate de

frontiere. A fost luat angajamentul politic de a depune eforturi pentru a încheia

Conferinţa Interguvernamentală asupra reformei instituţionale până în decembrie

2000, urmată de ratificare.



acţiune de importanţă deosebită a reprezentat-o crearea structurilor

tehnice de pregătire şi desfăşurare a negocierilor. 

Activitatea tehnică de pregătire a aderării a fost coordonată, la

nivelul fiecărui minister, de o direcţie de integrare europeană şi relaţii

internaţionale, în cadrul căreia funcţionau două servicii cu atribuţii pe

linie de armonizare legislativă, pe de o parte, şi de gestionare a

programelor cu Uniunea Europeană şi alte organisme, pe de altă parte. 

A fost acordată o importanţă deosebită calificării şi experienţei

profesionale a personalului direcţiilor de integrare europeană, ca o

condiţie principală pentru continuitatea activităţii, acumularea

permanentă de know-how specific în cadrul fiecărei instituţii şi

crearea unui nucleu relativ stabil de specialişti.

În continuarea dinamizării şi sporirii eficienţei acţiunilor de

pregătire a aderării la Uniunea Europeană, o contribuţie importantă a

avut-o Comitetul Interministerial pentru Integrare Europeană

464

, a cărui

preşedinţie a fost asigurată de ministrul integrării europene şi care a fost

constituit din secretarii de stat pentru integrare europeană din ministere

şi responsabilii din celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu. 

Comitetul Interministerial a reprezentat organul operativ de lucru

care a coordonat, analizat şi dezbătut documentele elaborate de

instituţiile cu responsabilităţi privind aderarea la Uniunea Europeană

şi a discutat orice alte probleme legate de bunul mers al procesului de

pregătire a aderării.

Comitetul a analizat şi rezolvat punctual problemele apărute în

derularea activităţii de pregătire a aderării la Uniunea Europeană şi a

realizat planificarea curentă şi de perspectivă a acestor activităţi. 
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464 

Instituţiile participante la procesul de integrare europeană au colaborat prin

dialog instituţionalizat la cel mai înalt nivel, respectiv prin Comitetul

Interministerial pentru Integrare Europeană care a coordonat, analizat şi dezbătut

documentele elaborate de instituţiile cu responsabilităţi privind aderarea la Uniunea

Europeană. Comitetul Interministerial a fost format din reprezentanţii ministerelor

şi ai altor instituţii, la nivel de conducere (secretari sau subsecretari de stat pentru

integrare europeană şi relaţii externe, preşedinti), iar la intâlnirile sale (de regulă o

dată pe lună) au fost invitaţi ministri, reprezentanţi ai Parlamentului sau

Preşedinţiei, ai partenerilor sociali, ai societăţii civile etc. Ministrul integrării

europene a fost preşedintele acestui Comitet. Constituirea şi funcţionarea au fost

reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 140 din 9 martie 1995 publicată în

Monitorul Oficial nr. 51 din 20 martie 1995.



La nivelul Ministerului Integrării Europene s-a constituit Comisia

de dialog social

465

, în a cărei componenţă au intrat şi reprezentanţii

desemnaţi de confederaţiile sindicale şi patronale reprezentative la

nivel naţional. Comisia a fost creată având ca scop dialogul între

reprezentanţii Ministerului Integrării Europene şi cei ai structurilor

societăţii civile, dezbaterile referindu-se la problematica specifică

integrării europene şi la actele normative în materie.

În ceea ce priveşte formarea profesională, Departamentul

Formare în Afaceri Europene a implementat, pe parcursul anului

2000, proiectul Phare RO 9706.01.02, finanţat de Uniunea

Europeană, care s-a concretizat în formarea a peste 700 de

funcţionari publici şi înfiinţarea unei reţele de opt Centre de Studii

Europene specializate pe domenii ale acquis-ului european. 

Pe baza cursurilor organizate în cadrul acestui program de

formare, în a doua parte a anului 2001 au fost editate o serie de

broşuri privind politicile europene, care s-au distribuit gratuit în

cadrul instituţiilor din administraţia publică. 

Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice

(UCRAP) a fost înfiinţată prin Ordin al Ministrului Administraţiei

Publice

466

, în conformitate cu prevederile articolului 7 alineatul 1 din

Hotărârea Guvernului nr. 951/2001

467

privind înfiinţarea Consiliului

guvernamental pentru monitorizarea reformei administraţiei publice.

Unitatea Centrală, operaţională din luna iulie 2002, a funcţionat în

cadrul Ministerului Administraţiei Publice şi a asigurat transpunerea

în practică a hotărârilor Consiliului guvernamental pentru
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465 Comisia de dialog social a fost înfiinţată în baza Horărârii Guvernului nr.

314/2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 142 din 15 martie 2001.

466 Ordinul Ministrului Administraţiei Publice nr. 134/2002.

467 Abrogată prin H. G. nr. 925/2003 privind reorganizarea Consiliului

guvernamental pentru monitorizarea reformei administraţiei publice, publicată în

Monitorul Oficial nr. 599 din 22 august 2003, adoptată în baza Legii nr. 90/2001

privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi ministerelor, publicată

în Monitorul Oficial nr. 164 din 2 aprilie 2001, modificată prin Legea nr.194 din 25

mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru

stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau

funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului,

ministerelor, altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi unor

instituţii publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 486 din 31 mai 2004



monitorizarea reformei administraţiei publice

468

. Din anul 2000,

ajutorul de pre-aderare al Uniunii Europene către România a fost

acordat prin următoarele instrumente:

– Programul Phare, ce a oferit fonduri pentru construcţia de

instituţii şi investiţii pentru pregătirea aderării la Uniunea Europeană.

– Programul Phare 2001 “Întărirea capacităţii administrative” care a

inclus câteva proiecte ce s-au ocupat în special cu administraţia publică

centrală:

– un proiect de înfrăţire

469

cu Ministerul Administraţiei Publice,

pentru întărirea capacităţii sale instituţionale de a defini strategii pe

termen lung clare şi solide, în perspectiva aderării României la

Uniunea Europeană;

– un proiect de asistenţă tehnică pentru crearea unui corp de

manageri publici profesionişti în cadrul corpului funcţionarilor publici;

– un proiect de asistenţă tehnică pentru crearea unui Institut

Naţional de Administraţie.

Pentru crearea unui corp de funcţionari publici profesionist,

Institutul Naţional de Administratie

470

şi-a început activitatea în

august 2002.

Acest institut a fost desfiinţat prin comasare, prin absorbţie devenind

o direcţie în cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

471

. 
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468

Înfiinţat prin Horărârea Guvernului nr. 950/2001 publicată în Monitorul

Oficial nr. 640 din 12 octombrie 2001.

469

Proiectul de înfrăţire a fost lansat pe 3 iulie 2002, având ca parteneri, dintre

statele membre ale Uniunii Europene, Franţa şi Italia.

470

Institutul Naţional de Administraţie a fost înfiinţat prin Ordonanţa

Guvernului nr. 81/2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 542/1 septembrie 2001,

aprobată şi modificată prin Legea nr. 106/2002, publicată în Monitorul Oficial nr.

185 din 18 martie 2002 şi şi-a desfăşurat activitatea în baza dispoziţiilor Hotărârii

Guvernului nr. 710/2002 (publicată în Monitorul Oficial nr. 519/17 iulie 2002).

Ordonanţa Guvernului nr. 81/2001 privind înfiinţarea şi organizarea Institutului

Naţional de Administraţie a fost modificată si completată prin O.G. nr. 74/2003,

publicată în Monitorul Oficial. nr. 622 din 30 august 2003, aprobată cu modificări şi

completări prin Legea nr.575/2003 publicată în Monitorul Oficial nr. 931 din 23

decembrie 2003 şi Hotărârea Guvernului nr. 1083/2004 publicată în Monitorul

Oficial. nr 649 din 19 iulie 2004 .

471

Desfiinţarea institutului a avut loc prin H. G. nr. 1373 din 18 noiembrie 2009

pentru reglementarea unor aspecte determinate de aplicarea măsurilor de

reorganizare stabilite de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi

instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri 



Înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie a răspuns nevoii

de profesionalizare a celor care îşi desfăşurau activitatea în sectorul

public, condiţie sine qua non a unei autentice reforme în administraţia

publică. 

Misiunea declarată a Institutului a fost de a gestiona, în mod unitar,

procesul de formare continuă şi de perfecţionare a pregătirii pro -

fesionale a întregului personal din administraţia publică centrală şi

locală

Institutul Naţional de Administraţie a finalizat Strategia naţională

de formare a personalului din administraţia publică centrală şi

locală, precum şi repartizarea teritorială, corespunzător centrelor

regio nale de formare continuă în administraţia publică, cu suportul

unui proiect PHARE de infrăţire instituţională

472

.

În ce priveşte promovarea transparenţei actului de guvernare,

Legea nr. 161/2003

473

privind unele măsuri pentru asigurarea trans -

pa renţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în

mediul de afaceri, inclusiv privind prevenirea şi sancţionarea co rup -

ţiei, a adus modificări şi completări Legii nr. 188/1999 privind

Statutul funcţionarilor publici, prin prevederile referitoare la:

–  principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice;

–  categoriile de funcţii publice;

–  formarea profesională a funcţionarilor publici;

– sistemul de recrutare şi avansare în carieră;

– rolul şi atribuţiile Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

– transparenţa în administrarea informaţiilor şi serviciilor publice

prin mijloace electronice;

– conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor în exerci -

tarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice;

319

şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar

Internaţional şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.

1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor

Publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 25

noiembrie 2009.

472

Institutul a încheiat parteneriate cu instituţii similare din alte state (PGI-

international Inc. Canada, Societatea germană INWENT) şi a colaborat cu instituţii

europene în domeniul formării şi perfecţionarii. 

473

Publicată în Monitorul Oficial nr. 279 din 21aprilie 2003.



– măsuri menite să ducă la profesionalizarea funcţiei publice.

În contextul accelerării şi susţinerii procesului de integrare

europeană, a fost adoptată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.

19/2003

474

privind organizarea şi funcţionarea Corpului consilierilor

de integrare care prevedea:

– organizarea în cadrul Ministerului Integrării Europene a

Corpului consilierilor de integrare, care cuprindea 500 de consilieri

cu atribuţii în domeniul realizării programelor şi reformelor necesare

în procesul pregătirii aderării României la Uniunea Europeană;

– consilierii de integrare au fost repartizaţi pe ministere, în

funcţie de necesităţi, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea

Ministerului Integrării Europene.

În Corpul consilierilor de integrare au fost încadraţi specialişti în

afaceri europene care au absolvit universităţi de prestigiu din ţară

şi/sau din străinătate, cu experienţă şi specializări în domeniile

specifice ministerului.

Încadrarea specialiştilor s-a realizat pe bază de concurs sau

examen.

De asemenea, Guvernul a adoptat HG nr. 624

475

din 29 mai 2003

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Capacitatea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici a fost

substanţial consolidată pentru a asigura aplicarea efectivă a

legislaţiei în domeniu, ceea ce a reprezentat un progres. Principiul

promovării pe baza competiţiei deschise a fost statuat, iar legislaţia

pentru implementarea acestuia există

476

.

În raportul periodic din anul 2004, asupra progreselor înregistrate

de România în vederea aderării

477

, Comisia Europeană a subliniat că

România a început să acorde atenţie observaţiilor formulate în pre -

cedentul Raport de ţară cu privire la faptul că administraţia publică

este caracterizată de proceduri împovărătoare, lipsă de profe sio -
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Publicată în Monitorul Oficial nr. 226 din 3 aprilie 2003.

475

Publicată în Monitorul Oficial nr. 410/10 iunie 2003. 

476

În acelaşi timp, procedurile de implementare trebuiau sa fie mai clare şi să

aibă un grad mai mare de transparenţă.

477

Întocmit de Comisia Europeană SEC (2004)1200, la data de 6 octombrie

2004 la Bruxelles.



nalism, salarizare inadecvată şi un slab management al resurselor

umane. 

Pentru a continua procesul reformei administraţiei publice în

acord cu cerinţele impuse de Uniunea Europeană, în mai 2004 a fost

lansată Strategia de reformă a administraţiei publice.

În cadrul acesteia, reforma funcţiei publice a avut ca scop

profesionalizarea prin: recrutarea şi promovarea pe criterii de merit şi

decisă în urma unei competiţii deschise, nivele de salarizare

adecvate, o schemă de salarizare transparentă şi predictibilă, un mai

bun management al resurselor umane şi o mai bună instruire.

În implementarea acestor obiective s-au înregistrat unele pro -

grese, în special, în domeniul promovării şi structurii carierei. După

modificarea şi completarea Statutului funcţionarilor publici în martie

2003, a fost adoptată legislaţia secundară (structura şi dezvoltarea

carierei, structura şi funcţionarea comisiilor paritare şi de disciplină,

planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2004 etc).

Conform calendarului din Strategia de reformă a administraţiei

publice, în perioada iunie-august 2004, au fost constituite 109 comisii de

disciplină pentru autorităţi şi instituţii publice centrale (69) şi locale (40),

care au examinat un număr de 54 de sesizări la nivelul administraţiei

publice centrale şi 20 de sesizări la nivelul adminis traţiei publice locale.

S-au aplicat 23 de sancţiuni disciplinare la nivelul administraţiei publice

centrale şi 10 la nivelul administraţiei publice locale.

Principalele tipuri de abateri disciplinare constatate de Agenţia

Naţională a Funcţionarilor Publici, în urma analizării datelor

prezentate de autorităţile şi instituţiile publice, au fost:

– neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;

– încălcări ale prevederilor legale privind regimul incompa ti -

bilităţilor funcţionarilor publici;

– acţiuni care aduc atingere imaginii instituţiei publice;

– absenţe nemotivate şi întârzieri repetate la serviciu; 

– soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal.

Principalele cauze care influenţează în mod negativ activitatea

funcţionarilor publici din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice sunt:

– neasumarea de către unii funcţionari publici a conduitei etice

în raporturile cu cetăţenii în calitatea acestora de beneficiari ai

servi ciului public;
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– o cultură organizaţională slab implementată şi un ataşament

redus al unor funcţionari publici faţă de instituţia publică în care

lucrează;

– nivelul redus de competenţă a unor funcţionari publici şi lipsa

atractivităţii funcţiei publice pentru unele categorii de specialişti,

determinate de un nivel salarial redus.

Strategia de reformă a definit o nouă viziune asupra formării

continue a funcţionarilor publici. Ea trebuie să aibă, ca element

fundamental, conţinutul practic, aplicativ, menit să conducă la

crearea şi dezvoltarea aptitudinilor şi deprinderilor corespunzătoare

unei relaţii eficace dintre administraţie şi cetăţean, la nivelul

standardelor europene.

Institutul Naţional de Administraţie creat ca un centru de

excelenţă pentru funcţia publică a avut rolul de a asigura formarea

specializată pentru înalţii funcţionari publici

478

.

Astfel, prin Hotărârea Guvernului nr. 1084 din 8 iulie 2004

479

a

fost aprobat Regulamentul de organizare şi desfăşurare a

concursului de admitere la programele de formare specializată în

administraţia publică, pentru anul 2004 – 2005.

Programul de formare specializată în administraţia publică, cu

durata de 1 an, destinat înalţilor funcţionari publici a fost un pro -

gram, care a răspuns unei necesităţi reale de formare a funcţionarilor

publici, aşa cum a prevăzut Strategia de reformă a administraţiei

publice. Institutul Naţional de Administraţie a elaborat programul de

pregătire şi a început procesul de recrutare de formatori. Numărul de

locuri la acest program a fost la început de 100.

În perioada iunie – iulie 2004, în cadrul Institutului Naţional de

Administraţie au fost organizate 36 de programe de perfecţionare,

la care au participat 1215 funcţionari publici din administraţia

centrală. Prin tematică, structură şi aplicaţiile practice, programele

de perfecţionare au răspuns nevoilor reale de formare a instituţiilor

publice.

322

478

Conform H. G. nr. 1083 din 8 iulie 2004 privind organizarea şi funcţionarea

Institutului Naţional de Administraţie şi a centrelor regionale de formare continuă

pentru administraţia publică, publicată în Monitorul Oficial, nr. 649 din 19 iulie

2004.

479

Publicată în Monitorul Oficial nr. 649 din 19 iulie 2004.



În data de 4 iunie 2004 a fost organizat Primul Forum anual al

formării continue în administraţia publică, la care au luat parte

peste o sută de reprezentanţi ai instituţiilor de formare, ai şcolilor

tehnice ale ministerelor, ai centrelor regionale de formare pentru

administraţia publică locală şi ai altor instituţii din ţară şi din

străinatate. Cu acest prilej a avut loc şi lansarea oficială a strategiei

de formare continuă a funcţionarilor publici. 

Forumul a oferit pentru toţi actorii implicaţi în formare prilejul

de a dezbate modul de implementare a strategiei, precum si

posibilităţile de dezvoltare şi stabilire de parteneriate.

În data de 28 iulie 2004, Institutul Naţional de Administraţie,

împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul

Afacerilor Externe au lansat proiectul „Adaptarea nivelului admi -

nis traţiei publice din România la structurile Uniunii Europene”.

Proiectul dezvoltat de Societatea germană InWent din Bonn în

parteneriat cu Institutul pentru Politică Europeană din Berlin, a fost

susţinut de Guvernul federal german, prin Ministerul Federal al

Cooperării Economice şi Dezvoltării. Proiectul, în valoare de

700.000 EURO a avut patru componente:

– formare pentru negocieri; 

– perfecţionarea de diplomaţi în afaceri europene;

– perfecţionarea unor funcţionari superiori din administraţia

centrală în domenii prioritare privind integrarea europeană; 

– formarea unei echipe de formatori pentru integrare europeană.

Păstrând cronologia reformelor funcţiei publice, unul dintre cele

mai importante obiective ale acesteia a fost atins, la iniţiativa

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, prin adoptarea de către

Parlamentul României a Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a

funcţionarilor publici, în februarie 2004.

Deşi deontologia funcţionarului public era o problemă deja

cunoscută şi reglementată în ţările din Uniunea Europeană şi nu

numai, la noi se făceau primii paşi.

Acest Cod deontologic este menit să asigure creşterea calităţii

serviciului public, să realizeze o bună administraţie în realizarea

interesului public şi să contribuie la eliminarea birocraţiei şi a

faptelor de corupţie din administraţia publică.
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Împreună cu Statutul funcţionarilor publici, Codul de conduită a

funcţionarilor publici asigură cadrul legal pentru a determina în

practică, responsabilităţile funcţionarilor publici din cadrul

autorităţilor şi instituţiilor publice.

În august 2004 a fost semnat un Acord-cadru între sindicatele

funcţionarilor publici şi Ministerul Administraţiei şi Internelor.

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici monitorizează

aplicarea şi respectarea de către autorităţile şi instituţiile publice, a

prevederilor Legii nr.7/2004 privind Codul de conduită a func ţio -

narilor publici şi întocmeşte periodic un raport ce se dă publi ci -

tăţii.

Pentru elaborarea raportului privind respectarea eticii în funcţia

publică, în luna iulie 2004 Agenţia Naţională a Funcţionarilor

Publici a transmis o circulară tuturor instituţiilor şi autorităţilor

publice, prin care s-au solicitat date în acest sens. Totodată, în luna

august s-au organizat sesiuni de instruiri cu funcţionarii publici de

la nivel local şi central privind modul de aplicare, dar şi de rapor -

tare a aplicării normelor de conduită.

Legea nr. 477/2004

480

privind Codul de conduită a personalului

contractual din autorităţile şi instituţiile publice a completat legislaţia

în domeniul funcţiei din sectorul public în spiritul acquis-ului

european, în vederea închiderii negocierilor cu privire la capitolul

Justiţie şi Afaceri Interne şi în concordanţă cu dreptul la o bună

administraţie consacrat de art. 41 al Cartei Europene a Drepturilor

Fundamentale.

Legislaţia în domeniul conduitei în sectorul public s-a dovedit a fi

insuficientă din perspectiva personalului contractual din instituţiile şi

autorităţile publice, cărora nu li se aplicau dispoziţiile Codului de

conduită a funcţionarilor publici şi, prin urmare, nu erau supuşi unor

rigori profesionale adecvate. 

Aceasta cu atât mai mult cu cât personalul angajat în baza Codului

muncii (personal contractual) în autorităţile şi instituţiile adminis tra -

ţiei publice centrale şi locale, formează cea mai mare parte a perso -

nalului acestora.
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Publicată în Monitorul Oficial nr.. 1105 din 26 februarie 2004.



Personalul contractual care-şi desfăşoară activitatea în cadrul

instituţiilor şi autorităţilor administraţiei publice din România îşi

găseşte corespondenţa la nivelul personalului angajat în instituţiile

Uniunii Europene în unele categorii ale „agenţilor” al căror regim

juridic este reglementat atât prin „Statutul funcţionarilor Uniunii

Europene”, dar şi prin diferite tipuri de contracte, cărora le este

aplicabil atât dreptul european, cât şi cel naţional.

Aceştia  se împart în :

– agenţi de execuţie

481

;

– agenţi temporari

482

;

– agenţi temporari în sectorul ştiinţific

483

; 

– agenţi auxiliari

484

;
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481 Regulamentul (CE) nr.58/2003 al Consiliului din 19 decembrie 2002 al

statutului agenţilor de execuţie care  îndeplinesc sarcinile relative la gestiunea

programelor comunitare, publicat în JO nr.L 011 din 16 ianuarie 2003.

Executând sarcini precise, precum calcularea şi lichidarea drepturilor pecuniare

individuale sau activităţi legate de gestiunea imobilelor, grădinărit, cumpărături,

inventariere, logistică sau serviciile interne, aceştia permit personalului permanent să

se consacre sarcinilor esenţiale.

482

Datorită multitudinii de dispoziţii ce reglementau diversele condiţii de

angajare a personalului, Cartea Albă a prevăzut adoptarea unor reguli uniforme care

să vizeze întregul personal încadrat în instituţiile europene. De aceea reforma

funcţiei publice europene a acordat o atenţie sporită regimului aplicabil agenţilor

temporari care-şi desfăşoară activitatea în cercetare.

Comisia Europeană  doreşte, de asemenea, transformarea tuturor posturilor tem -

porare în posturi permanente, cu excepţia posturilor din cadrul Oficiului european de

luptă împotriva fraudei.

În viitor, Comisia Europeană prevede angajarea de agenţi temporari pe posturi

permante pentru a-şi acoperi o eventuală penurie de personal, pentru îndeplinirea

unor sarcini specifice temporare, pentru cabinetele comisarilor, pentru  acoperirea

unor nevoi specifice în cadrul sectorului ştiinţific.

Agenţii temporari care vor ocupa posturi permanente pot avea un contract de o

durată maximă de 6 ani.

483

În cazul acestor agenţi temporari din sectorul ştiinţific, contractul lor va fi

încheiat pentru o perioadă de maxim 3 ani, pentru a  permite recrutarea continuă a

personalului specializat din mediile universitare sau din alte sectoare ale cercetării,

cum ar fi, de exemplu,  experţii naţionali detaşaţi, aceasta cu scopul de a răspunde

nevoilor specifice sau pentru a rezolva probleme ştiinţifice urgente.

484

Auxiliarii sunt persoane angajate pentru a înlocui temporar un funcţionar

absent din cauză de boală, de sarcină sau pentru orice alt motiv, sau datorită unui

exces de muncă. Aceştia pot, de asemenea, să completeze acţiunea funcţionarilor în

domenii specifice, în care experienţa specializată a acestora este necesară .



– agenţi contractuali

485

;

– consilieri speciali

486

;

– experţi naţionali detaşaţi

487

.

„Agenţii” angajaţi pe bază de contracte de drept privat se deosebesc

de funcţionarii europeni prin regimul juridic ce reglementează raportul

de muncă, cel al agenţilor fiind de natură convenţională, în timp ce

situaţia juridică a funcţionarilor este de natură statutară. 

Agenţii angajaţi pe bază de contract, care poate fi pe perioadă

determinată sau nedeterminată nu au dreptul la carieră, aşa cum au

dreptul funcţionarii europeni, activitatea lor fiind necesară numai

pentru a satisface unele nevoi specifice ale instituţiei europene în

care îşi desfăşoară activitatea.

Astfel, aceştia nu beneficiază de stabilitate şi le sunt aplicabile

prevederile contractelor în baza cărora au fost angajaţi, cât şi unele

dispoziţii statutare generale.

Reforma funcţiei publice europene a permis simplificarea, sau în

anumite cazuri abrogarea unor dispoziţii privind condiţiile de anga -

jare a agenţilor.
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Agenţii contractuali sunt angajaţi în toate instituţiile Uniunii Europene

pentru a executa sarcinile foştilor funcţionari de categoria D.

Există 2 tipuri de agenţi contractuali : 

– agenţii de tip « 3a » ce îndeplinesc sarcini care nu sunt considerate esenţiale.

Contractul acestora are o durată de maxim 5 ani, care poate fi reînnoit o singură dată

şi este susceptibil de a fi transformat într-un contract pe durată nedeterminată.

Aceştia lucrează în oficii ;

– agenţii de tip « 3b » care îndeplinesc sarcini auxiliare. Contractele  acestora au

o durată minimă de 3 luni şi maximă de 3 ani şi înlocuiesc agenţii auxiliari.  

486

Consilierii speciali sunt personalităţi angajate în cadrul instituţiilor europene

datorită cunoştinţelor, renumelui şi calificării profesionale excepţionale recunoscute.

487

Detaşarea experţilor naţionali în cadrul Comisiei Europene este reglementată

de Decizia Comisiei din 27 februarie privind modificarea deciziei C (2002) 1559 din

30 aprilie 2002, modificată prin decizia C (2003) 406 din 31 ianuarie 2003 privind

regimul aplicabil experţilor naţionali detaşaţi în serviciile Comisiei.

Detaşarea temporară a funcţionarilor statelor membre şi în special a statelor

candidate vizează nu numai îmbunătăţirea legăturilor cu ministerele naţionale, dar şi

îmbunătăţirea cunoştinţelor necesare pentru promovarea politicii europene. Atfel

spus, experţii statelor membre furnizează rapid instituţiilor europene accesul la

cunoştinţe specializate care pot fi necesare într-o situaţie de criză, de exemplu. În ce

priveşte durata contractelor experţilor naţionali detaşaţi aceasta a fost extinsă de la 3

la 4 ani. 



Este vorba despre agenţii locali, angajaţi în cadrul reprezen tan -

ţelor Comisiei Europene în statele membre ale Uniunii Europene şi

agenţii locali angajaţi în delegaţiile din exteriorul spaţiului European.

Aceste două categorii au fost desfiinţate, iar sarcinile de serviciu ale

acestora au fost preluate de către agenţii contractuali.

Este vorba, de asemenea de agenţii interimari, angajaţi prin inter -

mediul unei agenţii de recrutare. Deoarece se apreciază că în viitor se

va apela mai puţin la acest tip de  personal, aceştia vor fi autorizaţi să

lucreze în cadrul Comisiei Europene, de exemplu, doar pentru o

durată maximă de şase săptămâni pentru a răspunde la solicitări de

scurtă durată.

Pentru a asigura competenţa personalului instituţiilor europene,

durata contractelor agenţilor auxiliari a fost extinsă de la 1 an la 3 ani,

fapt care permite garantarea unei anumite conduite conforme cu

interesul serviciului şi posibilitatea de a beneficia mai  eficient de

calificarea şi formarea agenţilor auxiliari.

Puţine schimbări au fost efectuate în ce priveşte consilierii speciali.

Ei au fost angajaţi, indiferent că desfăşurau alte activităţi profesionale,

datorită aptitudinilor lor excepţionale. Se recurge la acest tip de

contract, de exemplu, în angajarea înalţilor reprezentaţi ai Comisiei

Europene din domeniul politicii externe a regiunilor aflate în criză.  

Revenind la dispoziţiile Legii nr. 477/2004, Codul stabileşte

principiile de bază ale conduitei personalului contractual,  prioritatea

interesului public, egalitatea de tratament a cetăţenilor în faţa auto ri -

tăţilor şi instituţiilor publice, profesionalismul, imparţialitatea, nedis -

cri minarea, integritatea morală, libertatea gândirii şi a exprimării,

cinstea şi corectitudinea, deschiderea şi transparenţa. 

Codul instituie interdicţii vizând dezvăluirea unor informaţii obţi -

nute în virtutea funcţiei deţinute şi care pot atrage avantaje necuve -

nite sau pot prejudicia drepturile instituţiei sau alte drepturi ale

persoanelor fizice sau juridice. 

Interdicţia rămâne valabilă timp de 2 ani de la data încetării

contractului de muncă. 

Autorităţile de coordonare şi control pentru implementarea

Codului de conduită pentru angajaţii contractuali au fost ministerele

Administraţiei şi Internelor şi cel al Afacerilor Externe şi la data

adoptării era şi fosta Autoritate Naţională de Control. Pe linia
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implementării acestei legi au trebuit armonizate regulamentele şi

codurile interne ale instituţiilor şi autorităţilor implementatoare, în

temeiul articolului 25 al legii.

Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile

primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în

exercitarea mandatului sau a funcţiei

488

a modificat O.U.G. nr.

24/2004 în sensul obligaţiei că bunurile primite în cadrul activităţilor

de protocol care trebuie declarate sunt cele a căror valoare cumulată

depăşeşte 200 de euro. 

Această prevedere a rezolvat golul de reglementare creat de

situaţia în care valoarea individuală a bunurilor ar fi fost sub 200 de

euro, însă valoarea cumulată ar fi putut ajunge la sume importante.

Legea adaugă proceduri noi cu privire la măsurile ce se iau referitor

la bunurile primite cu titlu gratuit.

Cadourile a căror valoare cumulată este sub 200 de euro vor fi

returnate persoanei care le-a declarat. În situaţia în care bunurile

depăşesc cumulat valoarea de 200 de euro, acestea fie vor intra în

patrimoniul instituţiei, fie vor putea fi răscumpărate de către declarant. 

Aceste mecanisme sunt necesare pentru controlul cadourilor făcute

demnitarilor, magistraţilor, persoanelor cu funcţii de conducere şi de

control, funcţionarilor publici din cadrul autorităţilor şi instituţiilor

publice în scopul de a nu permite disimularea mitei în liberalităţi care

să urmărească, în fapt, beneficii nelegitime în virtutea funcţiei deţinute. 

Un cadou, primit în cadrul activităţilor protocolare, a cărui

valoare depăşeşte 200 de euro nu mai poate fi considerat un act

simbolic (inclusiv prin comparaţia cu veniturile medii din România)

şi, deci, nu poate fi acceptat ca practică legitimă în domeniul public.

Legea nr. 251/2004 statuează obligaţia de a declara şi prezenta

conducătorului instituţiei, în termen de 30 de zile de la primire,

bunurile cu titlu gratuit din cadrul unor activităţi de protocol, primite

în exercitarea mandatului sau a funcţiei

489

. 

328

488

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 24 iunie

2004.

489

Declaraţiile făcute de demnitari privind cadourile trebuie să cuprindă numele,

prenumele, locul de muncă şi funcţia deţinută de persoana în cauză, descrierea în

detaliu a bunului predat, descrierea împrejurărilor în care a primit bunul, data şi

semnătura.



Sunt exceptate de la prevederile menţionate medaliile, decoraţiile,

insignele, ordinele, eşarfele, precum şi obiectele de birotica cu o

valoare de până la 50 de euro. 

Conducătorul autorităţii sau instituţiei publice trebuie să dispună

constituirea unei comisii de evaluare

490

alcătuită din trei persoane de

specialitate, din cadrul instituţiei, care să evalueze şi să inventarieze

bunurile prevăzute de lege.

Totuşi, pentru simetrie şi în scopul completării reglementărilor în

domeniu, o procedură similară ar trebui reglementată şi în privinţa

serviciilor primite cu titlu gratuit de către demnitari, funcţionari sau

magistraţi, pentru că şi acestea ar putea împieta asupra deciziilor

luate în temeiul competenţelor oferite de funcţiile deţinute.
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Declaraţia trebuie să fie formulată în scris şi să fie însoţiţă de bunul ce va fi

predat. Bunurile depuse la comisie se evaluează imediat, avându-se în vedere, de

regulă, preţul pietei. Pentru evaluare se pot consulta experţi în domeniu, selectaţi în

condiţiile legii. Comisia înregistrează şi ţine evidenţa statistică, cantitativă şi

valorică a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol;

evaluează şi inventariază bunurile; restituie primitorului bunurile a căror valoare

este sub 200 euro; aprobă păstrarea de către primitor a bunurilor cu o valoare mai

mare de 200 euro, cu condiţia achitării de către acesta a diferenţei de preţ; propune,

după caz, păstrarea bunurilor în patrimoniul unităţii, transmiterea cu titlu gratuit a

bunurilor rămase în patrimoniul unităţii către o instituţie publică de profil sau

vânzarea prin licitaţie a acestor bunuri; ia măsuri pentru publicarea listei cuprinzând

bunurile depuse şi destinaţia acestora; asigură, prin grija compartimentelor de

specialitate, păstrarea şi securitatea bunurilor. Atribuţiile enumerate mai sus se

exercită după inventarierea bunurilor. 

Dacă persoana nu solicită păstrarea bunurilor, la propunerea comisiei, ele rămân

în patrimoniul instituţiei sau pot fi transmise cu titlu gratuit unei instituţii publice, ori

vândute la licitaţie. Veniturile obţinute din vânzarea acestor obiecte vor reveni, după

caz, la bugetul statului, bugetele locale sau la bugetele instituţiilor publice.
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Fiecare instituţie publică trebuie să-şi înfiinţeze o comisie de evaluare şi

inventariere prin act administrativ al conducătorului unităţii. 

Dintre cei trei membri ai comisiei, unul va avea calitatea de preşedinte, iar

mandatul lor va fi de trei ani şi va putea fi reînnoit o singură dată. Pentru activitatea

desfăşurată în cadrul comisiei, membrii acesteia nu vor fi retribuiţi, activitatea

reprezentând sarcină de serviciu. Mandatul membrilor comisiei se va desfiinţa de

drept în cazul delegării sau detaşării în cadrul altei autorităţi ori instituţii publice sau

în cazul suspendării din funcţia care a determinat numirea ca membru al comisiei.

De asemenea, mandatul membrilor comisiei încetează înainte de termen prin

renunţarea la calitatea de membru, prin suspendarea din funcţie pe o perioadă mai

mare de 30 de zile sau transferarea în cadrul altei autorităţi sau instituţii publice, prin

încetarea raportului de serviciu şi prin aplicarea unei sancţiuni disciplinare.



În concluzie, în România, există cadrul legal necesar, însă o

problemă importantă ce apare acum, este implementarea legislaţiei

existente într-o manieră perseverentă şi sistematică, iar în această

direcţie trebuie încurajată ideea creării unor manuale şi ghiduri care

să lămurească unele lacune ale cadrului legal.

Revenind la subiectul acestui capitol, şi anume Codul de conduită

a funcţionarului public, menţionăm că Agenţia Naţională a Funcţio -

narilor Publici a întocmit un manual de aplicare a prevederilor

Codului de conduită. 

Instituţia trebuie, în acelaşi sens să prezinte disponibilitate în ceea

ce priveşte mecanismele de îndrumare şi consultare, astfel încât

funcţionarii publici să fie ajutaţi efectiv în aplicarea standardelor

etice înscrise în Cod, la locul de muncă.

Responsabilitatea funcţionarilor publici trebuie să se concentreze

atât asupra înţelegerii regulilor şi principiilor etice, cât şi asupra

dobândirii unor rezultate.

Numeroase aspecte ale reformei funcţiei publice europene vizând

drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici europeni, recrutarea,

cariera, condiţiile de lucru, nediscriminarea, regimul disciplinar al

acestora şi în special dispoziţiile ce compun Codul de conduită a

funcţionarilor Uniunii Europene, au fost dezbătute şi se regăsesc în

reglementările ce vizează funcţia publică românească.

Acestea vor fi desprinse din analizarea comparativă a celor două

coduri de conduită ce reglementează, pe de o parte conduita funcţio -

narilor publici români, iar pe de altă parte cea a funcţionarilor ce-şi

desfăşoară activitatea în cadrul instituţiilor Uniunii Europene.

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor

publici, îşi propune, prin prevederile pe care le conţine, dezvoltarea

unui corp modern, stabil, profesionist, neutru politic al funcţionarilor

publici, şi promovarea unor standarde de conduită pentru funcţionarii

publici, deziderat impus şi de necesitatea îndeplinirii criteriilor de

aderare la Uniunea Europeană.

Rolul acestei legi este acela de a constitui un adevărat Cod etic

pentru funcţionarii publici, prin consacrarea valorilor şi principiilor

etice care guvernează conduita acestora. 

Din conţinutul acestei reglementări desprindem principiile

generale de bază care guvernează conduita funcţionarilor publici,
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cum ar fi: supremaţia legii, prioritatea interesului public, asigurarea

egalităţii de tratament, profesionalismul, imparţialitatea, inde pen -

denţa, integritatea, libertatea gândirii şi exprimării, cinste şi corec -

titu dine, reglementarea clară a drepturilor şi îndatoririlor funcţio -

narilor publici, obligaţia de a evita apariţia unor conflicte de interese

între interesele personale şi cele care decurg din exercitarea funcţiei

publice, relaţiile funcţionarilor publici cu publicul şi cu mijloacele de

informare în masă. 

Toate aceste principii ale unei bune administraţii le vom analiza

comparativ în cele ce urmează. 

7.4. Codul de conduită a funcţionarilor publici români şi Codul
european de bună conduită administrativă 

Codul european de bună conduită administrativă

491

regle men -

tează exclusiv normele ce trebuie respectate de funcţionarii europeni

în relaţiile cu cetăţenii europeni, precum şi procedura primirii, înre -

gistrării, răspunsului, rezolvării şi aducerii la cunoştinţă a deci ziilor

luate în rezolvarea solicitărilor venite din partea cetăţenilor, în timp

ce Codul de conduită a funcţionarilor publici români

492

regle men -

tează într-o manieră mai extinsă, conduita de urmat de către funcţio -

narii publici români, atât în relaţiile cu cetăţenii, dar şi obligaţiile pe

care le au faţă de instituţia în care îşi desfăşoară activitatea, în

raporturile desfăşurate cu alte instituţii sau conduita de respectat în

rolul lor reprezentativ pe plan internaţional. 

Pentru a realiza o analiză comparativă echilibrată a celor două

reglementări, ne vom extinde cercetarea şi asupra obligaţiilor

funcţionarilor europeni faţă de instituţia în care-şi desfăşoară activitatea,

obligaţii care se regăsesc în dispoziţiile Statutului funcţionarilor Uniunii

Europene

493

şi nu în Codul european de bună conduită administrativă.
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491

Adoptat prin Rezoluţia Parlamentului European din data de 6 septembrie

2001, publicat în JO nr. C72E/331 din 21 martie 2002.

492

Legea nr. 7/2004.

493

Aplicabil începând cu 5 martie 1968, reglementat prin articolele 2 şi 3 ale

Regulamentului Consiliului din 29 februarie 1968, publicat în JO, nr. L56 din 

4 martie 1968. Ultima modificare a statutului a fost realizată prin Regulamentul (CE,

Euratom) nr. 723/2004 , adoptat de Consiliu la 22 martie 2004, publicat în JO L 124

din 27 aprilie 2004.



În conformitate cu dispoziţiile articolului 1 din Legea nr. 7/2004

privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, normele de

conduită profesională reglementate de acest Cod sunt obligatorii

“pentru funcţionarii publici, precum şi pentru persoanele care ocupă

temporar o funcţie publică, din cadrul autorităţilor şi instituţiilor

publice”.

În aceeaşi formă “Codul european de bună conduită adminis -

trativă” îşi defineşte domeniul de aplicare, statuând în articolul 1

aplicabilitatea normelor Codului atât asupra funcţionarilor europeni,

cât şi asupra agenţilor Uniunii Europene, în relaţiile cu publicul.

Ambele coduri de conduită înţeleg să definească, pentru o

înţelegere exactă, termenul de funcţionar public. Dispoziţiile

articolului 4 litera a din Codul de conduită a funcţionarilor publici

români, definesc funcţionarul public ca „persoana numită într-o

funcţie publică în condiţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul

funcţionarilor publici”, iar articolul 2 punctul 4 al Codului european

de bună conduită administrativă înţelege prin termenul de funcţionar

„un funcţionar sau un alt agent al Uniunii Europene”. 

Este însă, în sarcina Statutului funcţionarilor şi regimului

aplicabil agenţilor Uniunii Europene să definească noţiunea de

funcţionar

494

.

Astfel, în conformitate cu dispoziţiile articolului 1a „Este

funcţionar al Uniunii Europene în sensul prezentului statut orice

persoană care a fost numită în condiţiile prevăzute în acest statut, într-

o funcţie permanentă într-una din instituţiile Uniunii printr-un act

scris al autorităţii învestite cu puterea de numire în această instituţie.

Definiţia ce figurează la alineatul 1 se aplică în mod egal

persoanelor numite de către organismele europene cărora li se aplică

respectivul statut în virtutea statutelor de înfiinţare a acestora”

495

.

Totodată, se arată că, în situaţia în care, nu există dispoziţii

contrare în Statutul funcţionarilor Uniunii Europene,

a) Comitetul Economic şi Social European,

b) Comitetul Regiunilor,
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494

Iniţial Statutul funcţionarilor Comunităţii Europene era denumit „Statutul

funcţionarilor şi regimului aplicabil agenţilor Comunităţii Europene”.

495

Aceştia sunt cunoscuţi sub denumirea de „agenţi”, iar organismele

comunitare sub denumirea de „agenţii”.



c) Ombudsmanul Uniunii Europene şi

d) Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor

sunt asimilate, în scopul punerii în aplicare a acestui statut,

instituţiilor Uniunii

496

.

Aşa cum am arătat, în ceea ce priveşte câmpul de aplicare ma -

terial, Codul european de bună conduită administrativă este restrictiv

, limitând aplicarea principiilor enunţate în Cod numai relaţiilor

dintre instituţiile europene şi public, stipulând clar în articolul 3 că

relaţiile dintre instituţie şi funcţionar sunt reglementate prin Statut.

Legea nr. 7/2004 însă, reglementează prin dispoziţiile sale şi

anumite categorii de relaţii dintre funcţionar şi instituţie, cum sunt

cele privind loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice,

reglementate de articolul 7, libertatea opiniilor, reglementată de

articolul 8, activitatea publică, reglementată de articolul 9, activitatea

politică reglementată de articolul 10, obiectivitatea în evaluare, în

exercitarea unor atribuţii specifice funcţiilor publice de conducere,

reglementată de articolul 16, utilizarea resurselor publice, regle men -

tată de articolul 18. 

Articolul 2 al Codului de conduită a funcţionarilor publici români

statuează obiectivul Codului, acesta fiind respectarea „dreptului

cetăţeanului la o bună administraţie”, aşa cum este numit în doctrina

europeană,  pe care legiuitorul român înţelege să-l îndeplinească prin

„creşterea calităţii serviciului public, o bună administrare în reali -

zarea interesului public” şi prin eliminarea birocraţiei şi a faptelor de

corupţie din administraţia publică.

Acelaşi drept la o bună administraţie se află la baza, şi constituie

obiectivul Codului european de bună conduită administrativă.

Orice cetăţean are dreptul la o bună administraţie, în sensul în care

el poate pretinde tratarea problemelor sale în mod imparţial, echitabil

şi într-un termen rezonabil de către instituţiile Uniunii Europene.

Pe de o parte, cetăţeanul are dreptul de a fi ascultat, înainte de a se

lua împotriva lui orice măsură care ar putea avea consecinţe supără -

toare şi are, de asemenea, dreptul de acces la dosarul său. 

Mai mult, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

garantează fiecărui cetăţean posibilitatea de a scrie instituţiilor
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496 În conformitate cu dispoziţiile articolului 1b.



europene în una din limbile oficiale ale Uniunii şi obţinerea unui

răspuns în aceeaşi limbă.

Pe de altă parte, administraţia publică europeană are obligaţia de

a-şi motiva deciziile. 

Totodată, instituţiile europene au obligaţia de a repara orice

prejudiciu cauzat de acestea sau de către funcţionarii şi agenţii lor în

exerciţiul funcţiilor.

Respectul drepturilor cetăţenilor europeni trebuie să fie lait mo -

tivul personalului în exerciţiul funcţiilor acestuia. Obligaţia res pec -

tivă trebuie să fie respectată mai întâi de organele de conducere ale

fiecărei instituţii europene, dar priveşte şi pe fiecare funcţionar în

parte, indiferent de rangul său în ierarhia administrativă.

Litera a) a articolului 2 al Codului de conduită a funcţionarilor

publici români stabileşte prima din modalităţile în care obiectivele

menţionate mai sus vor fi atinse şi anume prin: “reglementarea

normelor 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.”

Reglementarea normelor de conduită profesională se realizează de

fapt prin dispoziţiile acestui Cod de conduită.

Raporturile sociale şi profesionale sunt cele ce reprezintă un contact

direct cu publicul constituit din persoane fizice sau juridice, relaţiile cu

mijloacele de informare în masă, activităţile sau dezbaterile publice la

care funcţionarii participă în calitate oficială, şi nu în ultimul rând

relaţiile cu personalul din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în

care îşi desfăşoară activitatea sau relaţiile inter-instituţionale.

O sarcină a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, a fost şi

întocmirea unui ghid administrativ unitar, care să reprezinte un

instrument de informare, fără valoare juridică şi să aibă ca obiectiv

explicarea, interpretarea şi prezentarea într-o manieră transparentă a

regulilor şi procedurilor ce reglementează conduita funcţionarilor

publici din respectivul Cod.

Litera b) a articolului 2 enunţă cea de-a doua modalitate expri -

mată de legiuitor pentru realizarea obiectivelor Codului de conduită a

funcţionarilor publici români, şi anume „Informarea publicului cu

privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se aştepte

din partea funcţionarilor publici în exercitarea funcţiilor publice”.
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Modalitatea de realizare a acestui obiectiv este reglementată de

articolul 26 al Codului de conduită şi impune obligaţia din partea

autorităţilor şi instituţiilor publice de a asigura publicitatea şi de a

afişa Codul de conduită la sediul acestora într-un loc vizibil.

În îndeplinirea acestei obligaţii de publicitate, instituţiile şi auto -

rităţile publice au folosit şi paginile de Internet ca instrument pentru

diseminarea informaţiei, cu toate avantajele şi limitele acestei metode

de comunicare

497

. 

Privit din punctul de vedere al luptei împotriva corupţiei în

administraţia publică, impactul Codului de conduită asupra atitudinii

publice generale a fost limitat, deoarece normele deontologice sunt

un instrument destul de slab în acest mediu în care corupţia este

omniprezentă şi există teama ca nici campanii agresive de popula ri -

zare a acestuia să nu schimbe prea mult situaţia.

Informarea publicului în ce priveşte existenţa Codului european

de bună conduită administrativă este, de asemenea, o obligaţie a

instituţiilor europene, obligaţie prevăzută de articolul 25 din Cod,

care prevede atât publicitatea pe cale electronică, cât şi prin punerea

unei broşuri la dispoziţia cetăţenilor de către Comisia Europeană.

Litera c) a articolului 2 din Codul de conduită a funţionarilor

publici români prevede că îndeplinirea obiectivelor enumerate la

primul alineat vor avea ca rezultat „crearea unui 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”,

acesta fiind idealul la care trebuie să se ajungă prin eliminarea

birocraţiei şi a faptelor de corupţie din administraţia publică, iar toate

principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarilor
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497 Avem exemplul Autorităţii Naţionale de Control, instituţie desfiinţată în

prezent, care a făcut un pas înainte în pregătirea Ghidului cetăţeanului care se

adresează persoanelor fizice şi companiilor care intră în contact cu inspectorii

statului. Ghidul a fost editat şi distribuit în teritoriu prin oficiile Autorităţii

Naţionale de Control şi a fost afişat pe pagina de Internet a acesteia. În plus,

codurile de conduită specifice fiecărui sector în parte au fost afişate în locuri publice

adecvate: de exemplu, Statutul personalului vamal a fost afişat pe aviziere situate la

punctele vamale, împreună cu un poster, un formular standard de plângere şi o linie

telefonică specială unde cetăţenii pot raporta situaţiile suspecte sau comportamentul

necorespunzător.



publici, pe care le vom analiza în cele ce urmează sunt subordonate

realizării acestui ideal.

Respectivul deziderat este impus de administraţia publică

europeană, care îl situează, de altfel, în centrul reformei funcţiei

publice europene. El trebuie să fie rezultatul unei bune conduite

administrative şi să contribuie la respectarea dreptului la o bună

administraţie. În acest sens, Codul european de bună conduită

administrativă este garantul unui serviciu public de înaltă calitate. 

În acest context, pentru a asigura un climat de încredere, fiecare

instituţie europeană se angajează în relaţiile cu cetăţenii europeni să

respecte principiul transparenţei funcţiei publice europene şi să aplice

o politică de deschidere faţă de public, iar respectul reciproc dintre

cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice se realizează mai întâi

prin informarea publicului cu privire la normele de conduită pe care

acesta trebuie să le pretindă în relaţiile dintre instituţii şi membrii săi.

Principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarilor

publici europeni în cadrul relaţiilor dintre instituţiile europene şi cetăţenii

europeni îşi găsesc reflectarea în dispoziţiile Codului de conduită a

funcţionarilor publici români, iar principiile enumerate în acest Cod de

conduită reiau principiile menţionate în Statutul funcţionarilor publici,

acestea stând la baza exercitării funcţiei publice româneşti.

În respectarea principiului legalităţii

498

, atât funcţionarii publici

români, cât şi cei europeni, au obligaţia ca prin actele şi faptele lor să

respecte legea. 

În cazul funcţionarilor publici români

499

, această obligaţie rezultă din

Constituţie şi legile tării, iar în cazul funcţionarilor europeni

500

rezultă

din prevederile tratatelor europene şi ale altor acte fundamentale,

considerate legislaţie primară şi din actele juridice adoptate de instituţiile

europene, considerate legislaţie secundară.
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498

Articolul 3 litera a.

499

Articolul 3 litera a şi articolul 6 reprezintă sediul materiei.

500

În conformitate cu dispoziţiile articolului 4 din Codul european de bună

conduită administrativă „Funcţionarul acţionează în conformitate cu dispoziţiile

legale, aplicând regulile şi procedurile înscrise în legislaţia comunitară. Acesta

veghează cu precădere, ca deciziile ce afectează drepturile şi libertăţile cetăţenilor să

aibă o bază juridică şi să fie conforme cu dispoziţiile legale”.



În analizarea principiului priorităţii interesului public trebuie să

luăm în considerare mai multe elemente.

Noţiunea de interes public, înaintea modificării Constituţiei

României în anul 2003

501

era percepută şi reglementată în mod

diferit la nivelul administraţiei publice române.

Astfel, interesul public se considera a fi realizat, mai întâi, prin

respectarea obligaţiei de fidelitate faţă de statul al cărui cetăţean era

funcţionarul public.

Obligaţia de fidelitate a funcţionarilor publici era legată de

condiţia de a avea numai cetăţenia română

502

, deoarece ocuparea

unor funcţii şi demnităţi publice de către persoane ce ar avea dublă

cetăţenie, antrena cumulul de fidelitate ce era considerat o imposi bi -

litate juridică, acesta fiind prin natura sa o simplă ipocrizie, contrară

imperativului moral ce constituie esenţa dreptului

503

. 

Prin încheierea Acordului de asociere la Uniunea Europeană

504

şi

prin adoptarea în iunie 1995 la Snagov a Strategiei naţionale de
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501

Legea de revizuire a Constituţiei României nr. 429/2003 a fost aprobată prin

referendumul naţional din 18-19 octombrie 2003 şi a intrat în vigoare la data de 29

octombrie 2003, data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 758

din 29 octombrie 2003. Constituţia a fost republicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003.

502

Condiţia cetăţeniei române exclusive a fost înscrisă în articolul 10 alineatul 2

al Constituţiei României din 1866, în Constituţia României din 1923, în articolul 27

din Constituţia României din 1938, fără a mai fi menţionată însă expres în cele trei

Constituţii din perioada socialistă (1948, 1952, 1965).

Această condiţie rezulta din dispoziţiile articolului 16 alineatul 3 din Constituţia

României din 1991 şi articolului 6 din Legea nr. 188/1999, unde se arată că funcţiile

şi demnităţile publice, civile sau militare, pot fi ocupate de persoanele care au numai

cetăţenia română şi domiciliul în ţară.

503

I. Muraru, Ghe. Iancu, Drepturile, libertăţile şi îndatoririle constituţionale,

IRDO, Bucureşti, nr. 1/1992, p.28. A se vedea şi Benone Puşcă şi Ion Popescu

Slăniceanu, Drept constituţional şi instituţii politice, ediţie revăzută şi adăugită, vol.

I, Ed. Sylvi, 1996, p. 186 şi urm., şi Cristian Ionescu, Drept constituţional şi instituţii

politice, Ed. Lumina Lex, 1997.
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Acordul de asociere a României la Uniunea Europeană (Acordul European) a

fost semnat la 1 februarie 1993 şi a intrat în vigoare la 1 februarie 1995. Acest

instrument perfectează cadrul juridic şi instituţional al raporturilor româno-comunitare,

având ca obiectiv fundamental pregătirea aderării României la Uniunea Europeană.

La 1 august 1996 a intrat în vigoare Protocolul Adiţional la Acordul de asociere

semnat la 30 iunie 1995, în vederea supravegherii modului de implementare a

Acordului de asociere, iar la 1 ianuarie 2007 ţara noastră a aderat la Uniunea Europeană.



pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, România s-a

angajat ireversibil pe calea integrării europene. Anul 2000 a

reprezentat începerea efectivă a negocierilor de aderare pe capitole, în

scopul implementării acquis-ului european

505

în legislaţia românească.

Ca urmare a acestui proces, dispoziţiile Constituţiei României din

2003, respectiv articolul 16 alineatul 3, coroborat cu articolul 50

punctul 1 din Legea nr. 188/1999, republicată, exclud condiţia

cetăţeniei române exclusive în ocuparea funcţiilor publice, permiţând

astfel persoanelor cu dublă sau multiplă cetăţenie posibilitatea

accesului la funcţia publică românească. 

Continuând analiza asupra concordanţei dispoziţiilor constitu -

ţionale privind funcţia publică românească cu cele ale acquis-ului

european în acelaşi domeniu, mai exact în materia liberei circulaţii a

persoanelor

506

, care reprezintă principiul european ce guvernează şi

mobilitatea funcţionarilor publici ai ţărilor Uniunii Europene şi a

funcţionarilor şi agenţilor ce lucrează în instituţile Uniunii Europene,

observăm că România a modificat dispoziţiile constituţionale privind

accesul la funcţia publică românească, în condiţiile aderării României

la Uniunea Europeană.
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505

Acquis-ul comunitar este compus din totalitatea normelor juridice ce

reglementează activitatea instituţiilor Uniunii Europene, acţiunile şi politicile

comunitare, care constă în:

– conţinutul, principiile şi obiectivele politice cuprinse în Tratatele originare ale

Comunităţilor Europene (Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului,

Comunitatea Economică Europeană, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice) şi

în cele ulterioare (Actul Unic European, Tratatul de la Maastricht, Tratatul de la

Amsterdam, Tratatul de la Nisa, Tratatul de la Lisabona);

– legislaţia adoptată de către instituţiile Uniunii Europene pentru punerea în

practică a prevederilor Tratatelor (regulamente, directive, decizii, opinii şi

recomandări);

– jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene;

– declaraţiile şi rezoluţiile adoptate în cadrul Uniunii Europene;

– acţiuni comune, poziţii comune, convenţii semnate, rezoluţii, declaraţii şi alte

acte adoptate în cadrul Politicii Externe şi de Securitate Comună (PESC) şi a

cooperării din domeniul Justiţiei şi Afacerilor Interne (JAI);

– acordurile internaţionale la care Uniunea Europeană este parte, precum şi cele

încheiate între statele membre ale Uniunii Europene cu referire la activitatea

acesteia.
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În anul 2002 s-a început negocierea la Bruxelles, în cadrul primei Conferinţe

de Aderare, a capitolului referitor la „Libera circulaţie a persoanelor”.



Articolul 16 alineatul 3 al Constituţiei României, permite însă

accesul cetăţenilor europeni numai la administraţia publică locală

507

. 

Această dispoziţie constituţională poate fi considerată în

contradicţie cu hotărârea din 9 septembrie 2003 a Curţii de Justiţie a

Comunităţilor Europene

508

, hotărâre de principiu ce dispune asupra

liberei circulaţii a funcţionarilor pe teritoriul Uniunii Europene, în

sensul în care un funcţionar public al unui stat membru al Uniunii

Europene poate accede la funcţia publică a altui stat membru al

Uniunii Europene, fără însă a limita accesul acestor funcţionari

numai la administraţia publică locală.

Curtea de Justiţie subordonează totuşi aplicarea acestui principiu,

respectării a două condiţii, şi anume:

– funcţionarul trebuie să fi urmat o formaţie(instruire) într-o

şcoală de administraţie sau într-o instituţie de învăţământ similară în

ţara sa de origine,

– funcţia pentru care pregăteşte acestă instituţie de învăţământ nu

trebuie să comporte exercitarea prerogativelor de putere publică.

Astfel, dacă cetăţenii europeni la care se referă Constituţia

română incude şi pe cei ce ocupă funcţii publice, în cadrul adminis -

tra ţiei centrale sau locale a unei ţări europene, ceea ce ni se pare

evident, dispoziţiile acesteia sunt în contradicţie cu acquis-ul

european, care include jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii

Europene.

Concluzia ce se impune prin transpunerea dreptului european în

legislaţia privind funcţia publică românească este că funcţia publică

naţională trebuie deschisă recrutării resortisanţilor europeni, însă

accesul la funcţiile publice care comportă exerciţiul autorităţii de

stat, ca parte a exercitării prerogativelor de putere publică, să fie

exercitate de funcţionarii publici români.
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Cetăţenia Uniunii Europene se caracterizează prin drepturi şi obligaţii şi

implicarea cetăţenilor în viaţa politică. În privinţa drepturilor electorale, există două

categorii din punct de vedere juridic şi politic: alegerile pentru Parlamentul

European şi alegerile locale. În lumina acestor precizări, România trebuie să permită

cetăţenilor Uniunii Europene care îşi au reşedinţa pe teritoriul său să participe la

alegerile europene organizate în România şi , de asemenea, să voteze şi să fie aleşi

în autorităţile locale.

508

Hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din 9 septembrie 2003,

dosarul nr. C 285/01.



Observăm că, aşa cum este prevăzut în articolul 2 alineatul 1 din

Legea 188/1999, republicată, realizarea prerogativelor de putere

publică reprezintă însăşi condiţia existenţei funcţiei publice şi

funcţionarului public şi scopul administraţiei publice centrale şi

locale.

Constatăm astfel încălcarea principiului european al liberei

circulaţii a persoanelor în domeniul funcţiei publice prin imposi -

bilitatea funcţionarilor publici ai ţărilor Uniunii Europene de a lucra

în calitate de funcţionar public în administraţia publică centrală din

România. 

În cadrul funcţiei publice europene obligaţia de fidelitate nu a fost

şi nu este subordonată cetăţeniei europene exclusive a funcţionarului

public european.

În conformitate cu dispoziţiile articolului 28 litera a teza a doua

din Statutul funcţionarilor Uniunii Europene, se poate deroga, cu

acordul autorităţii învestite cu puterea de numire de la dispoziţia

prevăzută în prima teză a articolului, şi anume „nimeni nu poate fi

funcţionar dacă nu este cetăţean al unuia dintre statele membre ale

Comunităţilor”.

Mai mult, obligaţia de fidelitate nu este datorată statului european

al cărui cetăţean este funcţionarul european, ci exclusiv instituţiei

europene în care funcţionarul îşi desfăşoară activitatea. 

Independenţa constituie o exigenţă absolută pentru membrii

personalului în relaţiile cu autorităţile naţionale, aceştia trebuind să

se achite de îndatoririle lor şi „să-şi adapteze conduita, având în

vedere numai interesele Uniunii, fără să solicite sau să accepte

instrucţiuni de la nici un guvern, autoritate, organizaţie sau persoană

din exteriorul instituţiei sale”

509

. 

Toţi membrii care îşi desfăşoară activitatea în instituţiile europene

sunt în principal resortisanţi ai statelor membre, unde cea mai mare

parte dintre ei au studiat şi au lucrat în ţara de origine, înainte de a

veni să lucreze pentru instituţiile europene.

A lucra pentru instituţiile europene înseamnă asumarea anga -

jamentului de a duce la îndeplinire obiectivele Uniunii Europene,

ceea ce reprezintă o operă colectivă inspirată din idealul de a depăşi

340

509 Articolul 11 alineatul 1 din Statutul funcţionarilor Uniunii Europene.



conflictele pe care Europa le-a cunoscut de-a lungul istoriei. De

aceea interesul personal sau naţional, sau eventualele presiuni

politice nu trebuie să ghideze niciodată conduita funcţionarilor.

Obligaţia de fidelitate este astfel subordonată obligaţiei de inde -

pendenţă faţă de statul al cărui naţional este şi se asimilează

obligaţiei de loialitate faţă de interesele Uniunii.

Obligaţia de fidelitate continuă şi după încetarea funcţiei

510

obligându-l pe funcţionar şi agent ca, după încetarea funcţiei sale, să

respecte „îndatoririle de onestitate şi delicateţe atunci când este pus

în situaţia de a accepta anumite funcţii sau avantaje”.

Mai mult, obligaţia de fidelitate trebuie respectată pe parcursul a

doi ani după încetarea funcţiilor. În cazul în care „funcţionarul ce îşi

propune să exercite o activitate profesională remunerată sau nu,

trebuie să declare acest lucru instituţiei sale

511

”.

Din perspectiva relaţiilor cu cetăţenii Uniunii Europene, loiali -

tatea faţă de instituţiile europene în care funcţionarul îşi desfăşoară

activitatea este demonstrată de către acesta prin îndeplinirea

obiectivului fiecărei instituţii europene şi anume asigurarea unei

administraţii eficiente, transparente, deschise, accesibile şi eficace,

aceasta putându-se realiza prin tratarea publicului într-o manieră

obiectivă, imparţială şi binevoitoare.

Obligaţia de loialitate a funcţionarilor publici români nu este

inclusă ca atare în cadrul principiilor care guvernează conduita

profesională a funcţionarilor publici români enumerate la articolul 3

din Codul de conduită a funcţionarilor publici, însă poate fi

considerată o consecinţă a respectării principiilor independenţei şi

imparţialităţii funcţionarilor publici menţionate împreună la articolul

3 litera e) a Codului şi dezvoltată în cadrul articolului 7 alineatul 1.
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Obligaţie prevăzută în articolul 16.

511

„Dacă această activitate are vreo legătură cu activitatea desfăşurată de

funcţionar în ultimii trei ani de serviciu şi riscă să fie incompatibilă cu interesele

legitime ale instituţiei, autoritatea învestită cu puterea de numire poate, în funcţie de

interesul serviciului, fie să interzică funcţionarului exercitarea acestei activităţi, fie

să-l supună oricărei condiţii pe care o consideră necesară. După avizul Comisiei

paritare, instituţia aduce la cunoştinţă decizia sa funcţionarului interesat într-un

termen de 30 de zile lucrătoare începând cu data primirii declaraţiei funcţionarului

interesat. La expirarea acestui termen, absenţa unui răspuns semnifică o decizie de

acceptare implicită”.



Loialitatea funcţionarului public român trebuie manifestată prin

apărarea prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care îsi

desfăşoară activitatea, precum şi prin „abţinerea de la orice act ori

fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale

acesteia

512

”.

Articolul 11 alineatul 1 din Statutul funcţionarilor Comunităţilor

Europene defineşte oligaţia de fidelitate a funcţionarului european

faţă de instituţiile Europene, statuând în acelaşi timp obligaţia de

independenţă a acestuia faţă de orice „guvern, autoritate, organizaţie

sau persoană din exteriorul instituţiei sale”, aşa cum am precizat

anterior.

Cu o relativă diferenţă de terminologie, articolul 12 reglemen -

tează obligaţia de loialitate a funcţionarilor europeni

513

, însă de

acestă dată din perspectiva rezervei ce se impune funcţionarului

european în exercitarea activităţilor acestuia, transpusă într-un

comportament care să nu discrediteze sau să aducă prejudicii

instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea. 

Diferenţa de terminologie nu considerăm a ridica probleme de

neconcordanţă cu acquis-ul european. Noţiunile de „demnitate a

funcţiei” din exprimarea articolului 12 al Statutului european şi cea

de „imagine sau interese legale ale autorităţii sau instituţiei publice”

din exprimarea articolului 7 al Codului de conduită român, nu trebuie

comparate şi raportate numai la dispoziţiile respectivelor articole, ci

trebuie extinse şi completate cu alte dispoziţii ale Codului de

conduită a funţionarilor publici români sau ale Statutului funcţio -

narilor Uniunii Europene. 

Astfel, dispoziţiile articolului 8 alineatul 1 al Codului de conduită

român utilizează noţiunea de „demnitate a funcţiei” care trebuie res -

pec tată de aceştia în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

În îndeplinirea obligaţiei de loialitate, funcţionarilor publici

români le este interzisă exprimarea în public de „aprecieri

neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea autorităţii sau
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Articolul 65 alineatul 2 litera g) din Legea nr. 188/1999 califică drept

abatere disciplinară „manifestările care aduc atingere prestigiului autorităţii sau

instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea”.

513

„Funcţionarul trebuie să se abţină de la orice act sau orice formă de

comportament care ar putea aduce atingere demnităţii funcţiei sale.”



instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi

strategia acesteia ori cu proiectele de acte normative cu caracter

normativ sau individual”.

Această obligaţie in abstinendo se regăseşte în doctrina europeană

sub denumirea de „obligaţie de rezervă” şi este reglementată în

legislaţia europeană în articolul 12 alineatul 1 al Statutului

funcţionarilor Uniunii Europene.

Obligaţia de rezervă este o obligaţie continuă, în sensul în care ea

se cere a fi aplicată atât în timpul serviciului, cât şi în afara orelor de

program.

În afara serviciului şi în măsura în care activităţile instituţiilor

europene nu sunt vizate, libertatea de expresie este regula generală,

în sensul că îi este permis funcţionarului să participe la activităţi

literare, artistice, ştiinţifice, în care ei participă ca simpli cetăţeni şi

nu în virtutea funcţiei publice în cadrul instituţiilor europene.

În conformitate cu dispoziţiile articolului 17 a

514

din Codul

european de bună conduită administrativă, funcţionarii care doresc să-

şi utilizeze dreptul la libertatea de expresie pentru a publica texte al

căror obiect este legat de activitatea Uniunii, au obligaţia de a cere

autorizaţia autorităţii învestite cu puterea de numire.

Autorizaţia se cere, de exemplu, în cadrul Comisiei Europene,

directorului general al direcţiei generale din care funcţionarul face

parte. 

Pentru a determina dacă publicaţia în cauză care descrie

activitatea Uniunii este contrară dispoziţiilor în vigoare, directorul

general poate consulta superiorii ierarhici direcţi ai funcţionarului. 

343
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„Funcţionarul are dreptul la libertatea de expresie, cu respectarea strictă a

principiilor loialităţii şi imparţialităţii.

Fără a încălca dispoziţiile articolului 12 şi 17, funcţionarul care are intenţia să

publice sau să dea publicităţii, singur sau în colaborare, vreun text care ar avea

legătură cu activitatea Uniunii trebuie să informeze în prelabil autoritatea învestită

cu puterea de numire.

Dacă autoritatea învestită cu puterea de numire este în măsură să demonstreze că

publicarea este susceptibilă de a aduce o atingere gravă intereselor legitime ale

Uniunii, ea informează funcţionarul în scris de decizia sa, într-un termen de 30 de

zile lucrătoare care se calculează din momentul primirii informaţiei. Dacă nici o

decizie nu este emisă în acest termen, se consideră că autoritatea învestită cu puterea

de numire nu are obiecţii”.



În cazul în care există dubii, funcţionarului îi poate fi cerută

dobândirea unor avize şi întocmirea unei evaluări. Funcţionarul în

cauză trebuie să asigure directorului general, o anumită perioadă de

timp pentru ca acesta să decidă, perioadă care ar putea presupune

traducerea textului, de exemplu.

Obligaţia de rezervă la care sunt supuşi funcţionarii şi agenţii

Uniunii Europene nu trebuie privită ca o încălcare a dreptului la

opinie al funcţionarului public, drept garantat de articolul 17 a din

Statutul funcţionarilor Uniunii Europene, deoarece acest drept este

restrâns, chiar prin dispoziţiile acestui articol, la exercitarea sa,

numai cu respectarea principiilor loialităţii şi imparţialităţii

515

.

Dispoziţiile articolului 12 ale Statutului funcţionarilor Uniunii

europene sunt frecvent invocate în contextul exprimării publice a

opiniilor funcţionarilor, dar în realitate, acest articol impune o

obligaţie mai extinsă a funcţionarului şi agentului european, şi anume

aceea de a avea o atitudine conformă legislaţiei statului în care îşi

desfăşoară activitatea şi în care locuieşte.

În acest context trebuie atrasă atenţia că imunitatea de jurisdicţie

de care beneficiază funcţionarii europeni se aplică numai actelor

săvârşite de aceştia în calitatea lor oficială. Articolul 23 din Statut

stipulează: „privilegiile şi imunităţile de care beneficiază funcţionarii

le sunt conferite exclusiv în interesul comunităţilor”.

Acelaşi articol prevede că funcţionarii „nu sunt dispensaţi de

achitarea obligaţiilor lor private, nici de respectarea regulamentelor

poliţiei în vigoare” în statele în care instituţiile Uniunii Europene îşi

au sediile.

Dacă o anchetă este deschisă de serviciile statului membru în care

aceştia îşi desfăşoară activitatea în legătură cu comportamentul unui

funcţionar, acesta are obligaţia de a anunţa imediat autoritatea

învestită cu puterea de numire.

Referindu-ne la acelaşi drept de rezervă la care este obligat

funcţionarul, nu trebuie uitat faptul că administraţiile instituţiilor

europene se află în slujba cetăţenilor Uniunii Europene, iar

344
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Funcţionarii şi ceilalţi agenţi trebuie să acţioneze într-un spirit de inde pen -

denţă fără însă a ieşi din cadrul politicii definite de instituţiile europene. Dacă ei

beneficiază de libertăţi recunoscute fiecărui cetăţean, aceştia trebuie totuşi să le

exercite fără a prejudicia interesele Uniunii Europene.



funcţionarii trebuie să pună astfel în practică, în activitatea lor zilnică

pricipiile unei bune administraţii, din care rezultă în mod particular

necesitatea respectării dreptului cetăţenilor la informaţie.

În consecinţă se poate ivi un conflict între cele două obligaţii, cea

de a informa cetăţenii

516

şi cea de a se abţine în a face declaraţii

publice ce ar putea aduce atingere demnităţii funcţiei publice. 

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a confirmat, de altfel în

numeroase hotărâri dificultatea în care se află funcţionarii europeni

atunci când sunt puşi în situaţia de a delimita între:

– deschidere şi serviabilitate de care trebuie să dea dovadă în

lucrul cu cetăţenii şi

– necesitatea de a se abţine de la „tot ce ar putea aduce atingere

demnităţii funcţiei”, deoarece nu există indicaţii clare.

Din acest motiv Mediatorul European a cerut, de exemplu,

Comisiei Europene să stabilească nişte dispoziţii clare şi precise care

să reglementeze această problematică şi care să constituie un

echilibru just între dreptul fiecărui cetăţean la libertatea de opinie şi

obligaţiile profesionale ale funcţionarilor europeni.

Obligaţiei funcţionarilor europeni de a informa cetăţenii europeni

corespunde dreptului acestora de a avea acces la documentele

europene.

Atât Regulamentul CE nr.1049/2001 al Parlamentului European şi

Consiliului din 30 mai 2001, cu privire la accesul publicului la

documentele Parlamentului European, Consiliului şi Comisiei

517

cât

şi Codul european de bună conduită administrativă garantează

transparenţa administrativă.

Trebuie, însă făcută diferenţa în acest context între două cazuri în

care este necesară comunicarea de documente. Primul este cel în care

cererea emană de la public, iar cel de-al doilea este când cererea nu

emană de la public.
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Comisia Europeană dispune de exemplu, de un serviciu de informare numit

Europe Directe. Documentele care au fost publicate pot fi cumparate de către

cetăţeni de la Oficiul de publicaţii sau de la diferitele Centre de informare ale

Uniunii Europene care au reprezentanţe în toate statele membre sau consultate de pe

paginile web oficiale.

517

Publicat în J.O. nr L 145 din 31 mai 2001.



În primul caz funcţionarul european trebuie să respecte regulile

aflate în cele două coduri enumerate. De exemplu, dacă o cameră de

comerţ naţională doreşte să ia cunoştinţă de un nou document ce are

legătură cu activitatea sa şi care a fost aprobat, această cerere este

conformă regulilor descrise.

În cel de-al doilea caz, în care un funcţionar comunică o

informaţie din proprie iniţiativă, mai ales dacă această informaţie

influenţează imaginea şi funcţionarea instituţiei din care face parte

(acesta poate fi cazul unor informaţii controversate), dovedeşte

necunoaşterea şi încălcarea dispoziţiilor de rezervă prevăzute de

Statut.

O altă încălcare a obligaţiei de rezervă la care este supus

funcţionarul european se poate produce în momentul în care, cu

ocazia unei conferinţe publice sau într-o carte, se pronunţă asupra

unui proiect de lege la care lucrează în acel moment.

Această dispoziţie nu se aplică funcţionarilor care comunică o

informaţie ce face parte din sarcinile sale de serviciu. Este cazul

unităţilor cunoscute sub titulatura „Presă” sau unităţilor „Informaţie”

518

.

Codul de conduită a funcţionarilor publici români reduce această

libertate de informare a cetăţenilor la respectarea din partea

funcţionarilor publici a limitelor „mandatului de reprezentare”

încredinţat celor „desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri

publice, în calitate oficială” de conducătorul autorităţii sau instituţiei

în care funcţionarii respectivi îşi desfăsoară activitatea.

Obligaţia de rezervă şi libera exprimare a opiniilor în afara

„calităţii oficiale” este respectată dacă funcţionarul public participant

la activităţi sau dezbateri publice „face cunoscut faptul că opinia

exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al autorităţii ori

instituţiei publice în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea”

519

.
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De exemplu, în cadrul Comisiei Europene fiecare Direcţie generală are un

purtător de cuvânt care are atribuţia de a informa presa din Bruxelles. Există un

document numit „Ghid stilistic pentru comunicatele de presă” care este destinat

folosinţei membrilor Direcţiei Presă şi Comunicare, în relaţiile cu presa. 

Dacă jurnaliştii care îşi exercită activitatea în unele din statele membre doresc

informaţii despre activitatea Comisiei, atunci ataşaţii de presă de pe lângă

reprezentaţele naţionale ale Comisiei Europene vor furniza informaţiile solicitate.

519

Articolul 9 alineatul 3 din Codul de conduită a funcţionarilor publici români.



Obligaţia de rezervă poate îmbrăca forma interdicţiei impuse

funcţionarului public, prevăzută în articolul 7 alineatul 2 litera b), de

a face „aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de

soluţionare şi în care autoritatea sau instituţia publică în care îşi

desfăşoară activitatea are calitate de parte”.

Prin îndeplinirea acestei obligaţii corelative „libertăţii gândirii şi

exprimării cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri”

520

recunoscute funcţionarilor publici, autoritatea sau instituţia publică

este pusă la adăpostul criticilor sau contestărilor, iar prestigiul,

imaginea sau interesele legale ale acestora sunt protejate.

Legislaţia românească în materia liberului acces la informaţiile de

interes public este aliniată la normele europene, sediul materiei

reprezentându-l Legea nr. 544/2001

521

. Dreptul de a solicita, în scris

sau verbal şi de a obţine de la autorităţile şi instituţiile publice, în

condiţiile legii informaţii de interes public

522

şi obligaţia corelativă a

acestora de a le asigura, reprezintă unul dintre principiile

fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în

conformitate cu Constituţia României şi cu documentele

internaţionale ratificate de Parlamentul României.

În ce priveşte accesul mijloacelor de informare în masă la

informaţiile de interes public, acesta este garantat

523

şi este asigurat

de către un purtător de cuvânt, de regulă din cadrul compartimentelor

de informare şi relaţii publice ale autorităţilor şi instituţiilor publice,

care în conformitate cu dispoziţiile articolului 9 alineatul 1 al

Codului de conduită a funcţionarilor publici români este desemnat în

acest sens de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.

Accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public este de fapt,

aplicarea principiului deschiderii şi transparenţei, principiu înscris în

articolul 3 litera i al Codului de conduită a funcţionarilor publici
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520

Principiu enunţat în dispoziţiile articolului 3 litera g) din Codul de conduită

a funcţionarilor publici.

521

Publicată în Monitorul Oficial nr. 663 din 23 octombrie 2001.

522

„Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte

activităţile sau care rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii

publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a

informaţiei” (articolul 2 litera b).

523

În conformitate cu dispoziţiile articolului 15 alineatul 1.



români, conform căruia „activităţile desfăşurate de funcţionarii

publici în exercitarea funcţiei lor sunt publice şi pot fi supuse

monitorizării cetăţenilor”. 

Mai mult, transparenţa administrativă este necesară pentru a

„menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi

eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice”, aşa cum reiese din

dispoziţiile articolului 5 alineatul 2, teza a II-a a aceluiaşi act normativ.

Transparenţa activităţilor publice ale adminsitraţiei publice

centrale şi locale şi accesul la informaţiile de interes public reprezintă

antidoturi eficiente impotriva corupţiei, în combaterea căreia am putea

folosi sloganul „transparenţa este regula, discreţia este excepţia”.

Discreţia constă de fapt în interdicţia funcţionarilor publici

români de a dezvălui informaţii care nu au caracter public sau

„remiterea unor documente care conţin asemenea informaţii, la

solicitarea reprezentanţilor unei alte autorităţi ori instituţii publice

524

.

De asemenea, este interzisă dezvăluirea informaţiilor cu privire la

datele personale ale cetăţenilor, potrivit legii

525

.

În prezent, aşa cum am mai arătat, domeniul protecţiei datelor

personale este reglementat de Legea nr. 677/2001

526

pentru protecţia

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi

libera circulaţie a acestor date.

Reglementarea relaţiilor inter-colegiale reprezintă, de asemenea,

obiectul Codului de conduită a funcţionarilor publici români,

deoarece o optimă colaborare a funcţionarilor publici contribuie la

creşterea calităţii serviciului public.

Prin urmare, articolul 12 alineatul 1, în completarea dispoziţiilor

care reglementează conduita pe care funcţionarii publici trebuie să o

aibă în raport cu publicul sau cu superiorii ierarhici, prevede obli ga ţia

funcţionarilor publici de a avea „un comportament bazat pe respect,

348

524 

Care este permisă numai cu acordul conducătorului autorităţii sau instituţiei

publice, în conformitate cu dispoziţile articolul 7 alineatul 4 al Codului de conduită

a funcţionarilor publici români.

525

În conformitate cu dispoziţiile articolului 12 litera d) din Legea nr. 544/2001.

Articolul 14 alineatul 1 prevede că „informaţiile cu privire la datele personale ale

cetăţeanului pot deveni informaţii de interes publlic numai în măsura în care

afectează capacitatea de exercitare a unei funcţii publice”.

526

Publicată în Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001.



bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate” în relaţiile cu personalul din

cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.

Codul european de bună conduită administrativă nu prevede în

dispoziţiile sale o asemnea obligaţie, însă ea este menţionată în

dispoziţiile ghidurilor administrative întocmite de serviciile de

„Personal” ale instituţiilor europene.

În completarea enumerării atributelor comportamentului de urmat

de către funcţionarii publici, prevăzute în articolul 12, ar fi de dorit ca

fiecare funcţionar să-şi dea silinţa de a avea cu colegii săi relaţii care

să permită eficientizarea activităţii zilnice a instituţiei. 

În acest sens, membrii personalului trebuie să fie abordabili,

serviabili şi flexibili în relaţiile cu colegii. Trebuie să fie capabili să

stabilească relaţii de lucru fructuoase cu aceştia, manifestându-se

deschişi la lucrul în echipă, să-şi înteleagă rolul şi să contribuie activ

la realizarea obiectivelor stabilite de echipă.

Fiecare membru al personalului trebuie să dea dovadă de

curtuazie şi de tact. Claritatea şi sinceritatea trebuie să guverneze

comunicarea între colegi. La toate nivelurile ierarhiei trebuie să se

prevină ascunderea de informaţii care pot fi utile colegilor sau

diseminarea unor informaţii eronate, precum şi refuzul nejustificat de

a coopera cu colegii.

Se impune astfel obligaţia de a împărţi informaţiile, cunoştinţele

şi experienţa.

Ar trebui recomandată susţinerea noilor colegi sau a celor care se află

în dificultate în îndeplinirea unor sarcini de serviciu, iar în eventualitatea

unui conflict, ar trebui căutată o soluţie în spirit constructiv.

Trebuie, totodată, interzisă judecarea colegilor în funcţie de

origine, sex, poziţia ocupată în cadrul instituţiei, orientări culturale

sau individuale. 

Pentru a evita conflictul de interese

527

dintre funcţionari şi instituţia

sau autoritatea publică în care îşi desfăşoară activitatea, Codul de

349

527

În conformitate cu dispoziţiile art. 4 litera e) din Codul de conduită a

funcţionarilor publici prin conflict de interese se înţelege acea situaţie sau

împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect, al funcţionarului public

contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta independenţa

şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a

îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei publice deţinute”.



conduită a funcţionarilor publici români reglementează situaţiile care

pot constitui conflicte de interese, pe care le vom analiza, după cum

ele ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea funcţionarilor

publici în luarea deciziilor sau din perspectiva în care ele ar putea

afecta îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a îndatoririlor care revin

funcţionarilor în exercitarea funcţiilor publice deţinute.

Obligaţia de independenţă şi de loialitate a funcţionarilor publici

faţă de interesele autorităţii sau instituţiei publice are ca unic scop, în

exercitarea funcţiilor publice, urmărirea interesului public

528

şi nu a

interesului lor personal direct sau indirect, şi nici interesului

particular al unor indivizi sau grupuri de indivizi cu scopul de a

obţine un interes personal direct sau indirect.

Dispoziţiile articolului 14 din Codul de conduită a funcţionarilor

publici români reglementează interdicţia funcţionarilor publici de a

solicita sau de a accepta „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,

ce le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice

deţinute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii.”

Această obligaţie corespunde principiului integrităţii morale

prevăzut la articolul 3 litera f) din Codul de conduită şi spre deose -

bire de dispoziţiile articolului 46 alineatul 1 al Legii nr. 188/1999,

republicată ce reglementează aceeaşi obligaţie, interdicţia se aplică

nu numai funcţionarului public, dar şi familiei şi anturajului său

529

.

Această extindere a cercului de persoane care pot beneficia de

avantajele funcţiei publice deţinute de funcţionarul public datorită

legăturii presupuse a exista cu acesta din urmă, nu este întâlnită în

Statulul funcţionarilor Uniunii Europene sau în Codul European de

bună conduită administrativă, care limitează sfera „beneficiarilor” la

familia funcţionarului public şi în special la partenerul acestuia.

350

528 Conform articolul 4 litera c) prin interes public se înţelege acel interes care

implică garantarea şi respectarea de către instituţiile şi autorităţile publice a

drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, recunoscute de

Constituţie, legislaţia internă şi tratatele internaţionale la care România este parte”.

529 Potrivit art. 46 alin. 1 din Legea nr. 188/1999, „funcţionarilor publici le este

interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, în

considerarea funcţiei lor publice, daruri sau alte avantaje”.



Dispoziţiile articolului 14, şi, mai precis cele care reglementează

posibilitatea activă sau pasivă de a se corupe şi anume „solicitarea” şi

„acceptarea” sunt în concordanţă cu cele ale articolului 254 alineatul

1 din Codul penal

530

care sancţionează infracţiunea luării de mită.

Astfel, subiectul activ al infracţiunii de luare de mită se face vinovat

de pretinderea, primirea, acceptarea promisiunii unor foloase sau

nerespingerea acestora.

Concordanţa cu Codul penal apare şi din punctul de vedere al

destinatarilor care pot fi în egală măsură atât funcţionarii publici, cât

„şi alţii”. Legiuitorul a încercat în dispoziţiile articolului 14 din

Codul de conduită a funcţionarilor publici să definească aceşti „alţii”,

aşa cum am precizat mai sus.

S-a încercat, de asemenea în dispoziţiile articolului 14 al Codului de

conduită a funcţionarilor publici, enumerarea acestor avantaje ce pot fi

„cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj”, avantaje

cunoscute sub denumirea de „foloase necuvenite” în legislaţia penală.

Statutul funcţionarilor Uniunii Europene reglementează în

articolul 11 alineatul 2, interdicţia funcţionarului european de a

accepta din partea unui guvern sau de la o altă sursă exterioară

instituţiei căreia îi aparţine, avantaje de orice natură fără autorizarea

autorităţii învestite cu puterea de numire, cu excepţia celor pentru

servicii făcute înainte de numirea sa ori în timpul unui concediu

special pentru serviciu militar sau naţional, şi în numele acestor

servicii şi încearcă o enumerare a acestor avantaje,  ele fiind: o

distincţie onorifică, o decoraţie, o favoare, un dar, o remuneraţie de

orice natură ar fi aceasta.

În legătură cu acceptarea cadourilor, membrii personalului pot fi

autorizaţi să primească numai acele cadouri a căror valoare este

inferioară sumei de 250 de euro. Cu toate acestea, autoritatea

învestită cu puterea de numire va inventaria toate cadourile primite

de la aceeaşi sursă pe parcursul unui an.

351

530

Articolul 254 are următorul text “Fapta functionarului public care, direct sau

indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primeşte bani sau alte foloase care

nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge, în

scopul de a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle

sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri, se

pedepseste cu închisoare strictă de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi”.



În cazul în care acest cadou nu poate fi refuzat, funcţionarul cere

aprobarea autorităţii învestite cu puterea de numire pentru a-l

accepta. Aceasta ulterior poate decide, în cazul în care cadoul

depăşeşte suma de 250 de euro, să-l păstreze în proprietatea

instituţiei sau să-l vândă pentru scopuri caritabile.

Funcţionarilor le este interzis să accepte cadouri ce nu pot fi

negociate, de exemplu excursii, sau weekend-uri organizate în

diferite locuri îndepărtate, ei putându-le accepta, doar dacă instituţia

consideră că poate profita de pe urma acestui gen de cadou.

Pe plan naţional, Legea nr. 251/2004

531

privind unele măsuri

referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni

de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei, prevede obligaţia

funcţionarilor publici români de a declara bunurile primite în cadrul

activităţilor de protocol, a căror valoare cumulată depăşeşte 200 euro. 

Cadourile a căror valoare cumulată este sub 200 euro vor fi

returnate persoanei care le-a declarat. În situaţia în care bunurile

depăşesc cumulat valoarea de 200 euro, acestea fie vor intra în

patrimoniul instituţiei, fie vor putea fi răscumpărate de către declarant. 

Observăm astfel ca plafonul de 200 euro impus de legislaţia

românească este apropiat de cel de 250 euro impus de dreptul

european, însă dacă ne raportăm la veniturile funcţionarilor români sau

la veniturile medii în România şi cele ale funcţionarilor europeni sau la

veniturile medii la nivelul Uniunii Europene, acest plafon de 200 euro

ni se pare ridicat şi cadoul nu mai pare a fi considerat un act simbolic.

Din cadrul categoriei conflictelor de interese care ar putea afecta

independenţa şi imparţialitatea funcţionarilor publici în luarea

deciziilor, Codul de conduită a funcţionarilor publici români interzice

prin prevederile articolului 17 alineatul 2 urmărirea obţinerii de

foloase sau avantaje în interes personal

532

, funcţionarilor publici

fiindu-le interzis să folosească poziţia oficială pe care o deţin sau

relaţiile pe care le-au stabilit în exercitarea funcţiei publice, pentru a

influenţa anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea

unei anumite măsuri

533

.
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531

Publicată în Monitorul Oficial nr. 561 din 24 iunie 2004.

532

Precum şi producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane prin

activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte

normative, de evaluare sau de participare la anchete ori acţiuni de control.



În acelaşi mod, puterea pe care funcţionarii europeni au dobândit-

o în considerarea funcţiei pe care o ocupă trebuie folosită exclusiv în

interesul instituţiei şi al cetăţenilor europeni ca beneficiari ai

serviciilor administrative. Codul european de bună conduită

administrativă face referire în art. 7 la obligaţia funcţionarilor

europeni de a nu abuza de puterea cu care au fost însărcinaţi. Puterile

ce le-au fost conferite trebuie folosite de către aceştia în scopul în

care le-au fost oferite, evitând să le folosească pentru scopuri ce nu

au la bază legea sau interesul public. 

Cu alte cuvinte, funcţionarul public are dreptul de a exercita o

funcţie publică atâta timp cât înţelege că acea funcţie publică este o

datorie pentru el. Orice alte criterii pentru neîndeplinirea datoriei duc

la lipsa de probitate.”

534

Articolul 11 bis interzice funcţionarului european ca în exerciţiul

funcţiilor sale acesta să trateze vreo cauză în care el are direct sau

indirect, un interes personal, în principal familial sau financiar de

natură să-i compromită independenţa

535

.

Mai mult, funcţionarul „nu poate conserva, nici obţine, direct sau

indirect, de la societăţile controlate de instituţia în cadrul căreia îşi

desfăşoară activitatea sau în legătură cu aceasta interese de o natură

sau de o importanţă care să fie susceptibile a-i compromite

independenţa în exerciţiul funcţiilor sale”

536

.

Pentru a garanta independenţa

537

funcţionarului european şi

eventualele incompatibilităţi cu funcţia deţinută, legiuitorul european

353

533 În conformitate cu dispoziţiile articolului 17 alineatul 2.

534 Anton Parlagi, Etică şi corupţie în administraţia publică, Ed. Economică,

Bucureşti, 1999, p. 18.

535 Dacă funcţionarul care are de tratat o cauză precum cea descrisă mai sus, el

„are datoria de a aviza imediat autoritatea învestită cu puterea de numire. Aceasta ia

măsurile care se impun şi poate elibera funcţionarul de responsabilitatea de a trata

această cauză”.( articolul 11 alineatul 2).

536 Articolul 11 alineatul 3.

537 Obligaţia de independenţă este reglementată de Statut din două perspective.

Cea menţionată anterior, şi anume independenţa faţă de orice autoritate decât cea

care l-a angajat şi independenţa rezultată din refuzul de a accepta orice disticţie

onorifică, funcţie, favoare, daruri sau remuneraţii de orice natură din partea oricărei

surse exterioare. 



reglementează în Statut în articolul 12 ter

538

dreptul la activităţile

exterioare ale funcţionarului. 

Statutul cuprinde dispoziţii clare referitoare la condiţiile în care

funcţionarii pot desfăşura activităţi exterioare.

Autoritatea învestită cu puterea de numire decide asupra solicitării

unui funcţionar de a desfăşura o activitate exterioară, în funcţie de

natura activităţii, consecinţele pe care le poate avea exercitarea unei

astfel de activităţi asupra intereselor instituţiei europene şi cuantumul

remuneraţiei nete obţinute de funcţionar de pe urma desfăşurării

activităţii.

Cererea de autorizare a unei activităţi exterioare trebuie înaintată

autorităţii învestite cu puterea de numire cu aproximativ două luni

înainte de momentul de debut al respectivei activităţi

539

. 

Autoritatea învestită cu puterea de numire poate acorda

solicitantului un concediu special pentru exercitarea activităţii

amintite, dacă aceasta prezintă un interes imediat pentru Comisie şi

dacă nu este remunerată. Acest gen de concediu nu poate depăşi 12

zile lucrătoare pe an.

Funcţionarului îi este permis să lucreze benevol sau în scop

caritabil, dacă acesta nu încalcă dispoziţia articolului 55 din Statut

referitor la obligaţia de a se afla în orice moment la dispoziţia

instituţiei

540

. Alte două condiţii sunt impuse şi anume: faptul de a şti

354
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„Sub rezerva articolului 15, funcţionarul care îşi propune să exercite o

activitate exterioară remunerată sau nu sau să îndeplinească un mandat în afara

Uniunii, trebuie să ceară aprobarea autorităţii învestite cu puterea de numire.

Această autorizaţie îi este refuzată dacă activitatea sau mandatul sunt de natură a

compromite independenţa funcţionarului în exerciţiul funcţiilor sale sau nu este

compatibilă cu interesele instituţiei în care acesta lucrează.

Funcţionarul are datoria de a informa autoritatea învestită cu puterea de numire

de orice modificare a activităţii sau mandatului menţionate la alineatul anterior,

aceasta intervenind după cererea de autorizare precizată la alineatul 1. Autorizaţia

poate fi retrasă dacă activitatea sau mandatul nu mai îndeplinesc condiţiile

specificate la alineatul 1, ultima frază”.

539

Există un formular de autorizaţie tip ce trebuie completat de funcţionarul în

cauză, iar instituţia va studia fiecare cerere în parte.

540

Obligaţia funcţionarilor şi celorlalţi agenţi de a fi în mod constant la

dispoziţia instituţiei europene în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea este

prevăzută în articolului 55 din Statut care prevede că „Funcţionarii activi sunt în

orice moment la dispoziţia instituţiei lor”, fără însă ca durata normală a lucrului să 



că activitatea nu are consecinţe negative asupra executării obligaţiilor

de serviciu ale funcţionarului şi faptul de a nu atinge principiul

independenţei funcţionarului.

Sunt interzise exercitarea profesiilor liberale sau activităţile

exercitate în cadrul societăţilor comerciale, chiar dacă acestea nu sunt

remunerate.

Nu sunt autorizate nici activităţile de predare

541

dacă durata

acestora excede plafonul de 60 de ore într-un an universitar, excepţia

fiind dacă autoritatea învestită cu puterea de numire consideră că

depăşirea plafonului se impune deoarece serveşte interesului Uniunii.

Plafonul anual maxim al remuneraţiei nete pe care un funcţionar îl

poate atinge ca urmare a însumării tuturor activităţilor desfăşurate

este fixat la 3 500 de euro pe an.

Drepturile patrimoniale obţinute de funcţionar ca urmare a

publicaţiilor care sunt în conformitate cu dispoziţiile articolului 17

din Statut nu sunt incluse în acest plafon.

Membrilor personalului cărora le sunt decernate premii sau date

recompense ca uramre a unei activităţi exterioare trebuie ca înainte de a

le accepta să ceară autorizarea autorităţii învestite cu puterea de numire.

Validitatea unei acceptări a unei cereri de exercitare a unei

activităţi exterioare este de 1 an. Orice prelungire se face pe baza

unei noi cereri.

Exemple de activităţi incompatibile cu interesele Uniunii sunt

următoarele:

1. Un traducător al Comisiei Europene dă cursuri în afara orelor de

program, seara şi sâmbata şi este remunerat pentru acest lucru.

355

depăşească „42 de ore pe săptămână, executate conform unui orar general stabilit de

autoritatea învestită cu puterea de numire. În aceeaşi limită, această autoritate poate,

după consultarea Comitetului personalului, să stabilească orare adecvate pentru

anumite grupe de funcţionari ce îndeplinesc sarcini deosebite”.

Sunt cazuri în care, datorită „nevoilor serviciului sau normelor de securitate a

muncii, funcţionarii pot fi obligaţi, ca în afara duratei normale de lucru să fie la

dispoziţia instituţiei la locul de muncă sau la domiciliul lor”. Instituţia fixează modul

de aplicare a acestei măsuri după consultarea comitetului său de personal.

541

În legătură cu activităţile de predare dispoziţia articolul 18 alineatul 4 din

Codul de conduită a funcţionarilor români prevede că „funcţionarilor publici le este

interzis să folosească timpul de lucru sau logistica autorităţii sau instituţiei publice”

pentru realizarea activităţilor didactice.



Răspunsul Comisiei în această situatie a fost acela că „nu există

obiecţiuni de principiu, însă există riscul ca executarea responsa -

bilităţilor funcţionarului în orele de serviciu să fie influenţată”;

2. Un alt traducător al Comisiei îşi consacră parte din timpul său

liber realizării de traduceri pentru o societate privată. Datorită

calităţii foarte bune a traducerilor, societatea solicită funcţionarul din

ce în ce mai mult, astfel încât pentru a reuşi să-şi îndeplinească

obligaţiile faţă de aceasta, funcţionarul decide să-şi realizeze

traducerile private în timpul orelor de program sau să scurteze

programul de lucru. Răspunsul Comisiei a fost în sensul că „pe lângă

consecinţele negative evidente pe care activitatea sa le are asupra

sarcinilor de serviciu, datorită neîndeplinirii obligaţiilor sale profe -

sio nale faţă de instituţia din care face parte, Comisia decide deschi -

derea unei proceduri disciplinare împotriva acestuia”

542

;

3. Un funcţionar este proprietarul unui restaurant ce serveşte

specialităţii ale vestului canadian, însă gestiunea zilnică a restau -

rantului nu se află în sarcina funcţionarului. Răspunsul Comisiei a

fost în sensul că „această activitate nu ridică obiecţiuni”.

Obligaţia utilizării eficiente şi numai în interesul funcţiei publice

pe care o îndeplinesc funcţionarii publici români este reglementată de

articolul 18 din Codul de conduită a funcţionarilor români.

În conformitate cu dispoziţiile alineatului 3 al articolului

menţionat „funcţionarii publici trebuie să propună şi să asigure,

potrivit atribuţiilor care le revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor

publici, în conformitate cu prevederile legale”.

În doctrina europeană, această obligaţie este raportată principiului

„bunei gestionări a resurselor financiare”. 

Analizând componentele unei bune gestionări a resurselor

financiare vom lua exemplul Comisiei Europene, deoarece îl

considerăm cel mai edificator. Comisia reprezintă ramura executivă a

Uniunii Europene şi organizarea sa administrativă este comparabilă

cu cea a ramurii executive la nivel naţional.
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542

Obligaţia de a folosi timpul de lucru numai pentru desfăşurarea activităţilor

aferente funcţiei publice deţinute este reglementată de articolul 18 alineatul 2 din

Codul de conduită a funcţionarilor publici români.



În momentul intrării în funcţie a Comisiei Prodi, în septembrie

1999, era necesară restabilirea încrederii publicului în buna gestio -

nare a bugetului şi în controlul cheltuielilor Uniunii Europene.

O reformă a gestiunii financiare a fost demarată urmărindu-se

simplificarea, descentralizarea şi responsabilizarea ordonatorilor de

credite care autorizează cheltuielile. Noile responsabilităţi au fost

aduse la cunoştinţa tuturor persoanelor responsabile cu gestiunea sau

cu controlul financiar .

A fost creat un nou serviciu financiar central în cadrul Direcţiei

Generale Buget cu rolul de a ajuta şi de a furniza informaţii în

materie de gestiune bugetară şi financiară.

A fost separat controlul financiar de auditul intern. Înainte, atât

ordonanţarea creditelor, cât şi controlul ulterior erau realizate de

către acelaşi serviciu central. În prezent are loc un proces de descen -

tralizare a controlului financiar la nivelul fiecărei direcţii generale,

precum şi ordonanţarea creditelor şi auditului care vor fi, de

asemenea, descentralizate. 

A fost creat un nou serviciu de audit intern, care este plasat sub

responsabilitatea vicepreşedintelui însărcinat cu reforma. La fel, a

fost creată la nivelul fiecărei direcţii generale, o structură de audit

intern, aflată sub resposibilitatea fiecărui director general care are

obligaţia să formuleze o părere independentă asupra funcţionării

acestui serviciu.

Profesionalismul funcţionarilor publici poate fi definit ca ansam -

blul valorilor ce trebuie să compună conduita acestora în exercitarea

funcţiei publice: loialitate, neutralitate, transparenţă, punctualitate,

conştinciozitate, eficacitate, imparţialitate, la care se pot adauga

valori specifice fiecărei ţări.

În ce priveşte conduita de urmat a funcţionarilor publici români în

relaţia cu cetăţenii, aceasta trebuie să fie imparţială, ei trebuind să

aibă un comportament bazat pe respect, bună-credintă, corectitudine

şi amabilitate

543

.

În îndeplinirea obligaţiilor de respect şi amabilitate în exercitarea

funcţiei, funcţionarii publici au obligaţia de a nu aduce atingere
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543

În conformitate cu dispoziţiile articolului 12 alineatul 1 din Legea 7/2004.



onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor cu care intră în contact

prin:

„a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;

b) dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;

c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase

544

.”

Funcţionarului european prin dispoziţiile articolului 12 din Codul

european de bună conduită administrativă i se impune, în aceeaşi

măsură, obligaţia de a fi corect, curtenitor şi abordabil în relaţiile cu

publicul.

Imparţialitatea reprezintă valoarea etică de care funcţionarii

publici trebuie să facă uz în acţiunile, judecăţile şi opiniile lor şi în

respectarea egalităţii tuturor cetăţenilor în faţa legii.

În conformitate cu dispoziţiile articolului 8 alineatul 1 din Codul

european de bună conduită administrativă, funcţionarul Uniunii „este

imparţial şi independent. El se abţine de la orice acţiune arbitrară ce

ar leza membrii publicului, ca şi de la orice tratament preferenţial,

independent de motiv”

545

.

Temeiul imparţialităţii şi cel al legalităţii în procesul de luare a

deciziilor de care trebuie să dea dovadă funcţionarii români îl

regăsim reglementat în articolul 15 alineatul 1 din Legea nr. 7/2004

care dispune că funcţionarii publici au obligaţia „să acţioneze

conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere

în mod fundamentat şi imparţial.”

La fel, funcţionarul european

546

trebuie să acţioneze în confor -

mitate cu dispoziţiile legale, aplicând regulile şi procedurile înscrise

în legislaţia europeană, veghind cu precădere, ca deciziile ce afec tează

drepturile şi libertăţile cetăţenilor să fie conforme cu dispo ziţiile

legale şi cu obiectivul urmărit

547

. În momentul luării deciziei,
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544

În conformitate cu dispoziţiile articolului 12 alineatul 2 din Legea 7/2004.

545

În conformitate cu dispoziţiile articolului 15 alineatul 2 din Legea 7/2004,

funcţionarilor publici le este interzis să promită luarea unei decizii de către

autoritatea sau instituţia publică, de către alţi funcţionari publici, precum şi

îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.

546

Personalul trebuie să acţioneze: cu obiectivitate, cu imparţialitate, în interesul

Uniunii şi  în interesul general al societăţii.

547

În conformitate cu dispoziţiile articolului 4 din Codul european de bună

conduită administrativă.



funcţionarul respectă un echilibru corect între interesele persoanei şi

interesul general.

Acesta trebuie să dea dovadă de obiectivitate în momentul luării

deciziei considerând toţi factorii pertinenţi, acordând fiecăruia

ponderea corespunzatoare în luarea deciziei, excluzând orice element

irelevant.

Se evită, cu precădere restrângerea drepturilor cetăţenilor sau

impunerea unor constrângeri când acestea ar fi disproporţionate în

raport cu scopul acţiunii întreprinse

548

.

În respectarea egalităţii faţă de toţi cetăţenii, funcţionarii publici

trebuie să adopte, de asemenea, o atitudine imparţială pentru

rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor, prin promovarea

unor soluţii similare sau identice raportate la aceeaşi categorie de

situaţii de fapt şi prin eliminarea oricărei forme de discriminare „bazate

pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase şi politice,

starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte”

549

.

Articolul 5 al Codului european de bună conduită administrativă

prevede aceeaşi obligaţie şi dispune că „în tratarea cererilor ce emană

de la public şi în procesul luării deciziilor, funcţionarul veghează la

respectarea principiului egalităţii. Membrii publicului care se găsesc

în aceeaşi situaţie trebuie trataţi în aceeaşi manieră”, iar în cazul unui

tratament diferenţiat, funcţionarul trebuie să justifice inegalitatea prin

argumente solide, desprinse din caracteristicile obiective pertinente

ale cazului tratat.

Alineatul 2 al articolului 5 completează enumerarea aspectelor ce

nu justifică discriminarea cetăţenilor şi anume: rasă, culoare, origine

etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, orice altă opinie,

apartenenţa la o minoritate naţională, naştere, handicap.

Spre deosebire de Codul european de bună conduită

administrativă, Codul de conduită a funcţionarilor publici români nu

conţine nici o prevedere cu privire la procedura primirii, înregistrării,

răspunsului, rezolvării şi aducerii la cunoştinţă a deciziilor luate în

rezolvarea unei solicitări venite din partea cetăţeanului, a protecţiei
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548

În conformitate cu dispoziţiile articolului 6 din Codul european de bună

conduită adminsitrativă.

549

În conformitate cu dispoziţiile articolului 12 alineatul 3 din Legea 7/2004.



informaţiilor, datelor personale conţinute în sesizările acestora sau a

cererilor de informaţii cu privire la diferite aspecte ale legislaţiei sau

activităţii instituţiilor europene sau la anumite documente.

Vom prezenta această procedură

550

în cele ce urmează, cu titlu de

exemplu, pentru ca regulamentele interne de organizare şi funcţio -

nare a instituţiilor şi autorităţilor publice româneşti să beneficieze de

coordonatele existente în materie, la nivelul instituţiilor europene.

În ce priveşte răspunsurile la corespondenţă, la apelurile tele -

fonice şi la poşta electronică

551

, funcţionarul trebuie să fie serviabil,

iar răspunsurile la întrebările adresate să fie cât se poate de exacte şi

complete.

În măsura în care funcţionarul nu este competent să răspundă la

întrebarea adresată, acesta orientează cetăţeanul spre funcţionarul

competent.

Funcţionarul are obligaţia de a coresponda cu cetăţeanul în limba

oficială a Uniunii Europene aleasă de acesta în scrisoarea adresată

instituţiei, iar dacă este posibil, dispoziţia se aplică şi persoanelor

juridice, asociaţiilor sau întreprinderilor.

Orice scrisoare sau plângere adresată instituţiei face obiectul unei

confirmări de primire

552

în decursul a două săptămâni, exceptând

cazul în care se poate întocmi un răspuns substanţial în decursul

acestei perioade.

360

550

Procedura este reglementată de dispoziţiile articolelor 12-24 din Codul

european de bună conduită administrativă

551

Gestiunea poştei electronice interne şi externe a Comisiei Europene, de

exemplu, este realizată cu ajutorul softului administrativ numit Adonis. Acest soft

oferă toate facilităţile necesare – cu respectarea regulilor vizând protecţia datelor

personale– înregistrarea, accesarea informaţiilor înregistrate, clasarea acestora şi

securitatea poştei electronice interne şi externe.

Softul permite funcţionarului aranjarea scrisorilor primite în diferite categorii în

funcţie de data primirii, obiect, destinatar. Permite, de asemenea, distribuirea

scrisorilor. Această funcţie asigură găsirea informaţiei care identifică unitatea sau

persoana căreia i se adresează documentul. Funcţia de clasare a documentelor

permite aranjarea acestora după cuvinte cheie sau pe fişiere.

552

În conformitate cu dispoziţiile articolului 14, punctul 3 „Trimiterea unei

confirmări de primire şi a unui răspuns nu este necesară dacă scrisorile sau cererile

sunt în număr excesiv sau dacă au un caracter repetitiv şi necorespunzător”.



În conformitate cu dispoziţiile articolului 14 din Cod, răspunsul

sau confirmarea de primire indică numele şi numărul de telefon al

funcţionarului care tratează dosarul şi serviciul din care face parte.

Dacă o scrisoare sau o cerere destinată instituţiei este adresată sau

transmisă unei direcţii generale, unei direcţii sau unei unităţi care nu

este competentă să o trateze, serviciile acesteia se ocupă, ca dosarul

să fie redirecţionat fară întârziere serviciului competent al instituţiei.

Serviciul care primeşte iniţial scrisoarea sau cererea informează

cetăţeanul, autorul acesteia de această redirecţionare şi indică numele

şi numărul de telefon al funcţionarului căruia i-a fost încredinţată

553

.

Funcţionarul informează cetăţeanul sau asociaţia asupra greşelilor

sau omisiunilor existente în documentele trimise şi le oferă posibilitatea

de a le corecta, iar în cazul luării unei decizii ce afecteză drepturile sau

interesele cetăţeanului, acestuia i se dă dreptul de a introduce observaţii

scrise sau de a prezenta observaţii orale, înainte ca decizia să fie

adoptată

554

.

Funcţionarul veghează ca o decizie ce priveşte o cerere sau o

plângere adresată instituţiei să fie luată într-un interval de timp

rezonabil, fară întârziere, şi în orice caz nu mai târziu de două luni de

la data primirii cererii sau plângerii

555

. 

Dacă, din cauza complexităţii problemei ridicate în cererea sau

plângerea adresată instituţiei, aceasta din urmă nu poate decide în

intervalul de timp sus menţionat, funcţionarul informează pe autor cât

de repede posibil. În acest caz, autorul va trebui să fie informat asupra

deciziei definitive, într-un interval de timp cât de scurt posibil

556

.
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553

În conformitate cu dispoziţiile articolului 15 din Codul european de bună

conduită administrativă.

554

În conformitate cu dispoziţiile articolului 16 din Codul european de bună

conduită administrativă.

555

Aceeaşi regulă se aplică şi răspunsului scrisorilor trimise de membrii

publicului, ca şi răspunsurilor notelor administrative pe care funcţionarul le

adresează superiorului ierarhic, cerând instrucţiuni în legătură cu decizia ce trebuie

luată.

556

În conformitate cu dispoziţiile articolului 17 din Codul european de bună

conduită administrativă.



Orice decizie a instituţiei ce priveşte drepturile şi interesele unui

particular trebuie să fie motivată, enunţând faptele relevante şi baza

juridică a deciziei.

Dacă nu este posibilă, din cauza unui număr mare de persoane

supuse unor decizii similare, comunicarea detaliată a motivelor ce

stau la baza luării deciziei, sunt trimise răspunsuri standard, însă

funcţionarul asigură cetăţeanul, că i se va da ulterior un răspuns

motivat pe criteriile şi raţionamentele individuale, dacă acesta face o

cerere expresă în acest sens.

Orice decizie a instituţiei ce afectează în mod negativ drepturile

sau interesele unui particular trebuie să conţină o indicaţie privind

căile de apel existente pentru atacarea deciziei, organele care pot fi

sesizate cu apel, termenele introducerii apelului şi posibilitatea de a

se adresa cu o plângere Mediatorului European

557

.

Funcţionarul veghează ca deciziile care afecteză drepturile şi

interesele cetăţenilor să fie trimise în formă scrisă persoanei în cauză,

din momentul în care decizia a fost luată.

Funcţionarul se abţine să comunice decizia altor surse, atât timp

cât persoana sau persoanele vizate nu au fost informate.

Funcţionarul care tratează datele personale ale unui cetăţean

trebuie în acţiunea întreprinsă, să respecte viaţa privată şi integritatea

persoanei, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (CE) nr.

45/2001 al Parlamentului European şi Consiliului din 18 decembrie

2000, cu privire la protecţia persoanelor fizice în legătură cu

folosirea datelor personale de către instituţiile şi organele europene şi

libera circulaţie a acestor date

558

.

Funcţionarul evită, cu precădere, tratarea datelor personale în

scop ilegal şi transmiterea acestor date terţilor neautorizaţi.

În soluţionarea cererilor pentru informaţii ce emană din partea

publicului, funcţionarul competent furnizează membrilor publicului

informaţiile cerute, sfătuind cu privire la iniţierea unei proceduri

administrative în domeniul aflat în competenţa sa. El are grijă ca

informaţiile pe care le comunică să fie clare.
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557

În conformitate cu dispoziţiile articolului 18 din Codul european de bună

conduită administrativă.

558

Publicat în JO. nr. L 8/1 din 12 ianuarie 2001.



În cazul în care cererea făcută pe cale orală este foarte complicată

sau foarte lungă, funcţionarul cere persoanei în cauză să-şi formuleze

cererea în scris.

Dacă, din motive de confidenţialitate, un funcţionar nu poate

divulga informaţiile cerute, acesta indică persoanei vizate, în

conformitate cu dispoziţiile articolului 18 din Codul european de

bună conduită administrativă, motivele pentru care el nu poate

comunica respectivele informaţii.

Ca urmare a cererilor de informaţii pe care nu este competent să le

dea, funcţionarul orientează solicitantul către persoana competentă,

indicând numele şi numărul de telefon al acestuia. Dacă cererile de

informaţii vizează o altă instituţie sau organism european, funcţio -

narul orientează solicitantul spre acea instituţie sau acel organism

559

.

Funcţionarul tratează cererile de acces la documente, în confor mi -

tate cu regulile adoptate de către instituţie şi cu principiile şi limitele

generale enunţate în Regulamentul (CE) nr. 1049/2001

560

.

Dacă funcţionarul nu poate avea accces la documente ca urmare

numai a unei solicitări orale, acesta informează cetăţeanul de

necesitatea ca această cerere să fie facută în scris.

Serviciile instituţiei ţin un registru cu toată corespondenţa primită

şi trimisă şi cu măsurile luate.

Îndeplinirea obligaţiilor menţionate ce compun conduita corectă,

de urmat de către funcţionarii publici europeni, în îndeplinirea

atribuţiilor de serviciu, conduc la obţinerea credibilităţii şi încrederii

cetăţenilor în integritatea funcţionarilor şi în capacitatea acestora de a

rămâne obiectivi în relaţiile cu petenţii. De conduita corectă a

funcţionarilor depinde în final imaginea autorităţii publice în cadrul

căreia acesta îşi desfăşoară activitatea.

În Capitolul al III-lea al Codului de conduită a funcţionarilor

publici este reglementat rolul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor

Publici în coordonarea şi controlul normelor de conduită profe sio -

nală, faptul că aceasta poate fi sesizată cu privire la încălcarea pre -

vederilor respectivului Cod de conduită, iar în articolul 24 alineatul 2

se prevede competenţa comisiilor de disciplină de a cerceta încăl -
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559

În conformitate cu dispoziţiile articolului 22 din Codul european de bună

conduită administrativă.
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Publicat în JO nr. L 145/43, din 31 mai 2001.



carea prevederilor Codului şi posibilitatea de a propune aplicarea

sacţiunilor disciplinare în condiţiile legii sau sesizarea organelor de

urmărire penală competente în cazul în care faptele săvârşite

întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni.

Cu toate acestea, în dispoziţiile Codului nu se regăseşte regle -

mentată explicit obligaţia funcţionarilor publici de a reclama sau de a

avertiza cu privire la încălcarea legii, a deontologiei profesionale, a

principiilor supremaţiei interesului public şi bunei administrări,

transparenţei şi altor valori promovate în Cod.

Legea nr. 571/2004

561

reprezintă sediul materiei privind protecţia

personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte

unităţi care semnalează încălcări ale legii.

Persoana care este încadrată în administraţia publică centrală,

administraţia publică locală, aparatul Parlamentului, aparatul de

lucru al Administraţiei Prezidenţiale, aparatul de lucru al Guvernului,

autorităţile administrative autonome, instituţiile publice de cultură,

educaţie, sănătate şi asistenţă socială, companiile naţionale, regiile

autonome de interes naţional şi local, precum şi societăţile naţionale

cu capital de stat

562

şi care face o sesizare cu „bună-credinţă cu

privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deonto lo -

giei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienţei,

eficacităţii, economicităţii şi transparenţei”

563

se numeşte avertizor în

interes public şi beneficiază de protecţia legii.

Avertizorii în interes public beneficiază de prezumţia de bună

credinţă, iar în situaţia în care „cel reclamat prin avertizarea în interes

public este şef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuţii de control,

inspecţie şi evaluare a avertizorului, comisia de disciplină sau alt

organism similar va asigura protecţia avertizorului, ascunzându-i

identitatea”

564

. 

Există, de asemenea, dispoziţii clare care reglementează semna -

larea unor disfuncţionalităţi, dispoziţii în conformitate cu care
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Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1214 din 17 decembrie 2004.

562

În conformitate cu disopziţiile articolului 2 alineatul 1 din Legea 571/2004.

563

În conformitate cu disopziţiile articolului 3 litera a) din Legea 571/2004.

564

În conformitate cu disopziţiile articolului 7 alineatul 2 din Legea 571/2004.



funcţio narii sau agenţii Comunităţilor Europene au obligaţia de a

denunţa eventualele acte reprehensibile (condamnabile).

Orice organizaţie este expusă riscului de a se afla în anumite

situaţii de derivă sau de a angaja indivizi corupţi, de aceea o

organizaţie responsabilă trebuie să prevadă proceduri ce permit

membrilor personalului său să sesizeze conducerea instituţiei în

asemenea cazuri.

Deoarece nu se doreşte aplicarea legii tăcerii de către personalul

care are anumite suspiciuni şi se doreşte încurajarea denunţării

acestor fapte pentru ca instituţia să le poată ancheta, să aplice mă -

surile necesare sau să-şi demonstreze capacitatea de a soluţiona

aceste fapte la nivel intern, Comisia Europeană, de exemplu a adoptat

în 1999, Decizia nr. 396/CE, CEECA, Euratom. 

Această decizie obligă fiecare membru al personalului să denunţe

diferitele suspiciuni pe cale ierarhică sau direct Oficiului european de

luptă împotriva fraudei. Membrii personalului care respectă această

obligaţie sunt protejaţi de consecinţele negative care sunt antrenate

datorită denunţului făcut.

În cazul în care în urma înştiinţării Comisiei şi Oficiului de luptă

antifraudă, aceste instituţii nu iau măsuri în termene rezonabile,

funcţionarii se pot adresa preşedinţilor Consiliului European,

Parlamentului European, Curţii de Conturi sau Mediatorului.

Deoarece funcţionarii trebuie să respecte obligaţia de rezervă şi de

loialitate faţă de instituţia europeană în care îşi desfăşoară activitatea,

nu este posibil decât ca un ultim recurs să opteze pentru divulgarea

externă, cu condiţia expresă ca funcţionarul în cauză să estimeze în

mod onest şi rezonabil că informaţia divulgată este adevărată şi în

condiţiile în care a lăsat Comisiei Europene şi Oficiului European de

Luptă Împotriva Fraudei o perioadă de timp rezonabilă pentru a lua

măsurile corespunzatoare.

Respectarea obligaţiei de rezervă şi de loialitate faţă de instituţia în

care funcţionarul îşi desfăşoară activitatea nu este luată în considerare

de Legea 571/2004 în articolul 6 care prevede că sesi zarea privind

încălcarea legii sau a normelor deontologice şi profesio nale poate fi

făcută, „alternativ sau cumulativ:

a) şefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale,

potrivit art. 5;
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b) conducătorului autorităţii publice, instituţiei publice sau al

unităţii bugetare din care face parte persoana care a încălcat

prevederile legale, potrivit art. 5, sau în care se semnalează practica

ilegală, chiar dacă nu se poate identifica exact făptuitorul;

c) comisiilor de disciplină sau altor organisme similare din cadrul

autorităţii publice, instituţiei publice sau al unităţii prevăzute la art. 2,

din care face parte persoana care a încălcat legea, conform art. 5;

d) organelor judiciare;

e) organelor însărcinate cu constatarea şi cercetarea conflictelor

de interese şi a incompatibilităţilor;

f) comisiilor parlamentare;

g) mass-media;

h) organizaţiilor profesionale, sindicale sau patronale;

i) organizaţiilor neguvernamentale.”

Legea nu prevede un parcurs ierarhic obligatoriu pe care

avertizarea în interes public făcută de avertizorul, funcţionar public,

ar trebui să o urmeze, prin considerarea că prioritatea de investigare a

faptelor de încălcare a legii aparţine mai întâi instituţiilor publice şi

să se recurgă la divulgarea exterioară, şi anume mass-mediei, în final,

după ce toate investigaţiile la nivelul instituţiei publice vizate au fost

realizate.

Apreciem însă că reglementarea în această formă a legii

corespunde nevoii de eliminare a birocraţiei şi a faptelor de corupţie

prevăzute în articolul 2 alineatul 1 din Codul de conduită a funcţio -

narilor publici. Aceasta deoarece, s-a dovedit că lupta împo triva

corupţiei este împiedicată de problemele de integritate chiar în

instituţiile care sunt implicate în aplicarea legii şi lupta împotriva

corupţiei.

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici este instituţia desem -

nată să promoveze Codul de conduită şi, prin urmare, în conformitate

cu dispoziţiile articolului 21 alineatul 1 este responsabilă cu centra -

lizarea plângerilor primite atât din partea cetăţenilor trataţi abuziv în

cadrul instituţiilor publice, cât şi din partea funcţionarilor publici ce

reclamă constrângerea sau ameninţarea exercitată asupra lor pentru

a-i determina să încalce dispoziţii legale în vigoare ori să le aplice ne -

co res punzător.
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În vederea centralizării şi elaborării raportului lunar privind

modul de aplicare a normelor de conduită, Agenţia Naţională a

Funcţionarilor Publici a solicitat completarea şi transmiterea în

format standard a informaţiilor referitoare la respectarea normelor de

conduită de către funcţionarii publici din cadrul autorităţilor şi

instituţiilor publice.

Sesizarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu privire

la încălcarea unor norme de conduită de către funcţionarii publici, nu

exclude însă sesizarea comisiei de disciplină competente potrivit

legii  şi a cărei procedură de lucru nu poate fi influenţată de

Agenţie

565

.

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici va verifica actele şi

faptele pentru care a fost sesizată, cu respectarea confidenţialităţii

privind identitatea persoanei care a făcut sesizarea.

Agenţia şi-a configurat pagina de Internet pentru a putea primi

plângeri pe Internet, acesta fiind un bun mecanism de facilitare a

accesului şi asigurare a confidenţialităţii reclamanţilor.

Rezultatele activităţii de cercetare se consemnează într-un raport,

pe baza sesizării căruia Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici va

formula o recomandare

566

către autoritatea sau instituţia publică

respectivă cu privire la modul de soluţionare a situaţiei cu care a fost

sesizată, iar în termen de 30 de zile lucrătoare de la data soluţionării,

autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a comunica Agenţiei

Naţionale a Funcţionarilor Publici modul de soluţionare a măsurilor

prevăzute în recomandare

567

.

Agenţia întocmeşte un raport anual pe care îl prezintă Guvernului,

raport ce trebuie să conţină în conformitate cu dispziţiile articolului

23 alineatul 1 al Codului de conduită a funcţionarilor publici: 
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565

În conformitate cu dispoziţiile articolului 20 alineatul 2 din Codul de

conduită a funcţionarilor publici români.

566

În conformitate cu dispoziţiile articolului 22 alineatul 2 din Codul de

conduită a funcţionarilor publici români, recomandarea Agenţiei Naţionale a

Funcţionarilor Publici va fi comunicată:

a) funcţionarului public sau persoanei care a formulat sesizarea;

b) funcţionarului public care face obiectul sesizării;

c) conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care funcţionarul public

care face obiectul sesizării îşi desfăşoară activitatea.

567

În conformitate cu dispoziţiile articolului 22 alineatul 3.



a) numărul şi obiectul sesizărilor privind cazurile de încălcare a

normelor de conduită profesională;

b) categoriile şi numărul de funcţionari publici care au încălcat

normele de conduită morală şi profesională;

c) cauzele şi consecinţele nerespectării prevederilor Codului de

conduită;

d) evidenţierea cazurilor în care funcţionarilor publici li s-a cerut

să acţioneze sub presiunea factorului politic;

e) recomandările propuse;

f) autorităţile sau instituţiile publice care nu au respectat

recomandările.

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici nu a reuşit întotdeauna

să producă sau să disemineze, conform prevederilor legii, analize

detaliate cu privire la frecvenţa şi cauzele care duc la apariţia

neregularităţilor în cadrul instituţiilor publice.

Aşa cum am mai arătat cu un alt prilej, un fapt ce conferă Agenţiei

un rol foarte important în protejarea funcţionarilor publici, este acela că,

în conformitate cu dispoziţiile articolului 20 alineatul 3 din Legea nr.

188/1999, republicată, aceasta are legitimare procesuală activă şi poate

sesiza instanţa de contencios administrativ competentă cu privire la:

a) actele prin care autorităţile sau instituţiile publice încalcă

legislaţia referitoare la funcţia publică şi funcţionarii publici, consta -

tate ca urmare a activităţii proprii de control;

b) refuzul autorităţilor şi instituţiilor publice de a aplica preve -

derile legale în domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici.

Nu inţelegem însă de ce legiuitorul limitează dreptul Agenţiei de a

sesiza instanţa de contencios administrativ numai cu privire la „actele

ilegale constatate ca urmare a activităţii proprii de control”.

Într-o interpretare imediată, înţelegem că în cazul în care, de exemplu,

sesizarea vine din partea unei alte persoane fizice sau juridice, Agen ţia nu

are dreptul de a se adresa instanţei de contencios administrativ.

Dacă însă interpretăm termenul „activitate proprie de control”

dintr-o altă perspectivă, am putea deduce faptul ca Agenţia numai după

ce realizează ea însăşi un control propriu al temeiniciei sesizării cu

privire la un act ilegal săvârşit de autorităţile sau instituţiile publice,

decide în consecinţă aducerea cauzei în faţa instanţei de contencios

administrativ.
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Numai interpretând în această manieră dispoziţiile alineatului a)

considerăm justificată reglementarea legală.

Continuându-ne comparaţia cu dispoziţiile în materie la nivelul

dreptului european, deducem din dispoziţiile articolului 90 din

Statutul funcţionarilor Uniunii Europene că în situaţia în care un

funcţionar sau un agent european se consideră nedreptăţit printr-un

act care îl incriminează, act provenit din partea autorităţii învestite cu

puterea de numire care ia o decizie sau se abţine să ia o măsură

impusă de Statut, funcţionarul are dreptul de a sesiza această

autoritate în termen de 3 luni

568

.

Autoritatea învestită cu puterea de numire comunică decizia sa

motivată persoanei interesate într-un termen de patru luni începând

cu data introducerii reclamaţiei. La expirarea acestui termen, lipsa

răspunsului echivalează cu o decizie implicită de respingere

susceptibilă a face obiectul unui recurs în sensul articolului 91.

Articolul 90a prevede, de asemenea, posibilitatea funcţionarului de

a se adresa cu sesizarea făcută în sensul articolului 90, Oficiului

European de luptă împotriva fraudei sau Controlorului european pentru

protecţia datelor, în conformitate cu dispoziţiile articolului 90 ter.

În plan jurisdicţional, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene este

competentă pentru a hotărî asupra oricărui litigiu între instituţiile

europene şi una din persoanele vizate în Statut şi care are ca subiect

legalitatea unui act ce aduce o imputaţie acelei persoane în sensul

celui de-al doilea paragraf al articolului 90. În litigiile cu caracter

pecuniar, Curtea de Justiţie are o competenţă de plină jurisdicţie.

Un recurs la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene nu este

acceptabil decât:
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568

Acest termen, în conformitate cu dispoziţiile articolului 90 din Statut curge: 

– din ziua notificării deciziei către destinatar şi în orice caz cel mai târziu din

ziua în care cel interesat a luat cunoştinţă despre acest act, dacă este vorba de o

măsură cu caracter individual; totuşi, dacă un act  cu caracter  individual este de

natură să cauzeze neplăceri unei alte persoane decât destinatarului, acest termen

curge faţă de acea persoană din ziua în care aceasta a luat cunoştinţă despre act şi în

orice caz cel mai târziu, din ziua publicării,

– începând cu data expirării termenului de răspuns atunci când reclamaţia este

făcută contra unei decizii implicite de respingere.



– dacă autoritatea învestită cu puterea de numire a fost în prealabil

sesizată cu o reclamaţie în sensul paragrafului al doilea al articolului

90 şi în termenul prevăzut în acel paragraf şi

– dacă această reclamaţie a făcut obiectul unei decizii de

respingere, explicite sau implicite.

Recursul trebuie să fie înaintat într-un termen de trei luni

569

. 

În ce priveşte dreptul cetăţenilor europeni de a sesiza

570

„orice

nesupunere a unei instituţii sau a unui funcţionar de a respecta

principiile enunţate în acest Cod poate face obiectul unei plângeri

adresată Mediatorului European

571

, în conformitate cu articolul 195

din Tratatul ce instituie Comunitatea Europeană şi Statutul

Mediatorului european

572

”.
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În conformitate cu dispoziţiile articolului 91 alineatul 3, acest termen curge: 

– din ziua notificării deciziei luate ca răspuns la reclamaţie;

– începând cu data expirării termenului de răspuns, atunci când recursul are ca

subiect o decizie implicită de respingere a unei reclamaţii înaintată în aplicarea

articolului 90, paragraful al doilea; totuşi, în cazul în care atunci când o decizie

explicită de respingere a unei reclamaţii intervine după decizia implicită de

respingere dar în termenul de recurs, ea face din nou să curgă termenul de recurs.

Prin derogare de la prevederile pragrafului al doilea, cel interesat poate, după ce

a introdus o reclamaţie în sensul paragrafului al doilea al articolului 90 la autoritatea

investită cu puterea de numire, să sesizeze imediat Curtea de Justiţie cu un recurs, cu

condiţia ca, la acest recurs să se alăture o cerere care are drept scop obţinerea

amânării executării actului atacat sau a măsurilor provizorii pe care acesta le implică.

În acest caz, procedura de fond în faţa Curţii de Justiţie este suspendată până în

momentul în care intervine o decizie explicită sau implicită de respingere a

reclamaţiei.

570

În conformitate cu dispoziţiile articolului 26 din Codul european de bună

conduită administrativă.

571

Au fost analizate deja în partea de început a lucrării condiţiile în care poate fi

sesizat Mediatorul european şi procedura urmată de acesta în analizarea plângerilor

cetăţenilor europeni.

572

Decizia Parlamentului European privind statutul şi condiţiile de exercitare a

funcţiilor Mediatorului, adoptată la 9 martie 1994, publicată în JO nr. L 113 din 4

mai 1994 şi modificată prin Decizia Parlamentului din 14 martie 2002, publicată în

JO nr. L 92 din 9 aprilie 2002.



CAPITOLUL VII – 

RASPUNDEREA FUNCTIONARILOR PUBLICI

1. Răspunderea juridică, formă specifică a răspunderii sociale

Răspunderea juridică, în mod tradiţional, este analizată ca o

instituţie fundamentală a dreptului, instituţie care tinde să ocupe

centrul dreptului în totalitatea sa, reflectând stadiul de evoluţie a

întregii societăţi, nivelul conştiinţei şi responsabilităţii sociale.

573

Ea

este reglementată în toate ramurile sistemului juridic, are contingenţe

cu toate instituţiile juridice şi aparţine tuturor situaţiilor.

Societatea în întregul ei, ca şi fiecare individ care intră în com pu -

nerea ei, simt nevoia de ordine şi siguranţă. Această nevoie este

satisfăcută prin respectarea normelor morale, religioase, politice, juri -

dice, pe baza cărora se realizează convieţuirea socială. Orice aba tere

de la aceste norme atrage după sine o răspundere corespunzătoare.

Conceptul de răspundere sau de responsabilitate

574

desemnează

reacţia de reprimare, venită din partea societăţii, faţă de o anumită

acţiune umană, imputabilă, în principal, individului. Sensul frecvent

atribuit noţiunii de răspundere, indiferent de forma sub care se ma ni -

festă, este acela de obligaţie de a suporta consecinţele neres pec tării

acestor reguli de conduită, obligaţie ce incumbă autorului faptei

contrare acestor reguli şi care poartă întotdeauna amprenta dezapro -

bării sociale a unei asemenea fapte.

Natura regulii încălcate determină natura formei de răspundere.

Împreună, toate formele de răspundere alcătuiesc răspunderea

socială. Între diverse forme de răspundere socială există o strânsă

legătură. Fiecare formă a răspunderii sociale acţionează asupra

tuturor celorlalte forme.

Una din formele răspunderii sociale este răspunderea juridică. Ea

are trăsături proprii care o delimitează de alte forme de răspundere.

Specificul răspunderii juridice constă, în primul rând, în faptul că ea se

referă la obligaţia de a da socoteală pentru încălcarea normei de drept.
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A. Iorgovan, op. cit., vol. II(2002), p. 331.

574

M. Florea, Responsabilitatea acţiunii sociale, Editura Ştiinţifică şi

Enciclopedică, Bucureşti, 1976.



Răspunderea juridică se naşte ca urmare a producerii unor fapte

ilicite, adică a unei comportări neîngăduite de lege. Dacă răspunderea

morală, de exemplu, intervine atunci când nu s-a făcut un bine,

răspunderea juridică intervine când s-a făcut ceva rău şi fapta

dăunează cuiva.

Faptele ilicite sunt grave, pentru că afectează interese importante,

stabilirea răspunderii făcându-se de către organe de stat cu atribuţii

speciale. În cazul răspunderii morale, de exemplu, stabilirea

răspunderii se realizează în forul lăuntric al făptaşului sau prin

dezaprobarea faptei din partea celor din jurul său.

Răspunderea juridică este o măsură de constrângere, necesară

respectării normelor de drept, fiind aplicată de organe special

învestite ale statului să dispună constrângerea împotriva celor care

săvârşesc fapte ilicite.

Răspunderea juridică presupune, ca regulă, sancţiuni mai severe

decât alte forme de răspundere socială. Ea implică uneori privarea

temporară de libertate. Sancţiunea juridică este mai promptă şi mai

eficace, realizarea ei fiind inevitabilă şi obligatorie.

Categoria răspunderii juridice poate fi just înţeleasă şi definită

numai pornindu-se de la formele ei concrete de manifestare, adică de

la răspunderea penală, civilă, disciplinară. Deşi formele răspunderii

învederează particularităţi diferite, ele prezintă şi o sumă de elemente

comune, prin a căror sintetizare se poate elabora o definiţie generală

a noţiunii răspunderii juridice, valabilă şi aplicabilă pentru fiecare

din aceste forme

575

.

Deşi există o pluralitate de norme juridice prin care se reglemen -

tează diferitele forme de răspundere, cu toate acestea nici un text nu

dă o definiţie legală vreuneia din ele.

În literatura de specialitate au fost reţinute numeroase definiţii ale

răspunderii juridice, dintre care cea mai complexă ni se pare a fi

aceea care defineşte răspunderea juridică în sensul de  „complex de

drepturi şi obligaţii conexe care-potrivit legii – se nasc ca urmare a

săvârşirii unei fapte ilicite şi care constituie cadrul de realizare a

constrângerii de stat, prin aplicarea sancţiunilor juridice în scopul
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575 M.Costin, Răspunderea juridică în Dreptul Republicii Socialiste România,

Ed. Dacia, Cluj, 1974, p. 17.



asigurării stabilităţii raporturilor sociale şi a îndrumării membrilor

societăţii în spiritul respectării ordinii de drept”.

576

Reiese deci, faptul că, răspunderea juridică este o măsură de

constrângere, necesară respectării normelor de drept, aplicată de

organe special învestite ale statului să dispună constrângerea

împotriva celor care săvârşesc fapte ilicite.

2. Principiile răspunderii juridice

Răspunderea juridică se bazează pe mai multe principii generale,

valabile pentru toate formele concrete de manifestare a dreptului.

Principiile fundamentale ale răspunderii juridice sunt idei care îşi

găsesc expresia în toate normele de drept ce reglementează diferitele

forme sub care se poate prezenta această instituţie juridică. 

Aceste principii sunt:

1. Principiul răspunderii pentru fapta săvârşită cu vinovăţie de
către o persoană cu capacitate juridică

Orice subiect de drept poate fi sancţionat în limitele vinovăţiei

sale. Aplicarea. principiului are un deosebit efect educativ, atât pentru

individul tras la răspundere cât şi pentru colectivitate. Prin reali zarea

răspunderii se urmăreşte îndreptarea în viitor a autorului faptei ilicite.

Ceilalţi membri ai colectivităţii se conving că nici o încălcare a

normei de drept nu rămâne nepedepsită.

2. Legalitatea răspunderii juridice
Nu există răspundere juridică în afara legii. Legea determină

naşterea răspunderii, formele şi întinderea ei.

O cerinţă fundamentală a principiului legalităţii impune ca

răspunderea juridică să opereze numai contra acelor persoane care au

săvârşit fapte ilicite şi totodată, ca natura răspunderii să corespundă

naturii faptei ilicite.

Principiul legalităţii pretinde, de asemenea, ca tragerea la răspun -

dere să vizeze numai acele persoane care au săvârşit fapte ilicite cu

vinovăţie.
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O altă cerinţă a principiului legalităţii în materie de răspundere

impune ca organele ce aplică constrângerea de stat prin sancţiuni

juridice să vegheze cu stricteţe ca sancţiunea aplicată să fie prevăzută

în lege, iar cuantumul ei să se înscrie în limitele legii.

Toate aceste cerinţe ale principiului legalităţii au fost precizate

iniţial în materia răspunderii penale sub formula: nullum crimen sine

lege şi nulla poena sine lege. Alături de alţi autori

577

, credem însă că

ele sunt valabile deopotrivă pentru toate formele răspunderii juridice,

ştiut fiind că în orice ramură de drept şi în cadrul oricăreia dintre

formele răspunderii juridice se pot aplica sancţiuni juridice numai

pentru fapte ilicite, indiferent că este vorba de infracţiuni, delicte

civile sau abateri administrative.  

3. Principiul răspunderii personale
Răspunderea juridică se referă numai la persoana care a produs

încălcarea legii. Cazurile de răspundere pentru altul sunt foarte rare

(de exemplu, răspunderea părinţilor pentru faptele copiilor minori). 

Aplicarea acestui principiu presupune şi regula că cel care a comis

o încălcare a legii este pasibil de răspundere, deci de sancţiune. 

Regula nu exclude cumulul a diferite forme de răspundere juridică

faţă de aceeaşi persoană şi cu privire la aceeaşi faptă, atunci când,

printr-o faptă unică, se încalcă simultan norme juridice de natură

diferită: civilă, penală etc.

4. Principiul prezumţiei de nevinovăţie
Într-un stat de drept, până ce instanţa de judecată emite hotărârea

sau sentinţa, nimeni nu poate fi considerat vinovat.

5. Principiul justei sancţiuni
Acest principiu se exprimă prin necesitatea proporţionalităţii

sancţiunii, în raport cu gravitatea faptei.

6. Principiul oportunităţii
Este necesar ca tragerea la răspundere să se facă la timpul potrivit,

fără amânare care să însemne tărăgănare. Altfel, s-ar crea un

sentiment de insecuritate şi de neîncredere în capacitatea organelor

chemate să asigure respectarea ordinii de drept. De altfel, prin

trecerea timpului, există posibilitatea ca persoana să nu mai poată fi

trasă la răspundere, datorită prescripţiei sau a pierderii probelor.
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7. Principiul „non bis in idem”
Acest principiu presupune ca cel ce, prin conduita sa, a nesocotit

ordinea de drept, să răspundă o singură dată pentru fapta săvârşită, întrucât

unei singure încălcări a legii – înţelegând prin lege actele normative de

toate categoriile – îi corespunde o singură sancţiune juridică. 

Exprimând această cerinţă, principiul non bis in idem nu exclude

posibilitatea intervenţiei simultane a mai multor forme de răspundere

juridică faţă de aceeaşi persoană, când prin fapta ilicită săvârşită se

încalcă o pluralitate de norme juridice de natură diferită.

De exemplu, răspunderea penală poate fi cumulată cu cea disci -

plinară, atunci când, în executarea contractului de muncă, angajatul

săvârşeşte o faptă ilicită care în materialitatea ei întruneşte atât

elementele abaterii disciplinare, cât şi trăsăturile constitutive ale unei

infracţiuni.

Răspunderea disciplinară poate fi cumulată, de asemenea, cu

răspunderea administrativă în măsura în care abaterea disciplinară

întruneşte şi trăsăturile caracteristice ale unei contravenţii. Într-o

asemenea situaţie, autorul faptei ilicite este pasibil de o dublă

sancţionare – disciplinară şi administrativă – deoarece prin conduita

sa a încălcat concomitent două norme juridice de natură diferită.

Cumulul diferitelor forme de răspundere juridică presupune

aşadar posibilitatea aplicării faţă de aceeaşi persoană, pentru o

singură faptă, a unei pluralităţi de sancţiuni juridice deosebite ca

natură. Principiul non bis in idem nu este anulat în asemenea cazuri,

ci îşi păstrează viabilitatea. 

La aceste principii generale se adaugă principii care sunt proprii

unei anumite forme de răspundere juridică. În cazul dreptului civil

acţionează principiul reparării integrale a prejudiciului.

3. Formele răspunderii juridice a funcţionarilor publici

Regimul juridic al funcţiei publice include şi răspunderea acestora,

de altfel, este firesc ca funcţionarii publici să răspundă pentru modul

în care îşi exercită atribuţiile ce le revin, potrivit legii

578

.
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Cât priveşte formele (tipurile) de răspundere a funcţionarilor

publici, în doctrina străină

579

se au în vedere, în principal,

răspunderea disciplinară şi cea materială, mai rar cea penală,

considerându-se că cea penală se studiază la dreptul penal,

răspunderea civilă delictuală se studiază la dreptul civil, iar cea

contravenţională la dreptul administrativ. 

Cât priveşte doctrina românească interbelică, aceasta, aproape în

majoritate, a analizat răspunderea funcţionarului public, cu referire

specială la răspunderea disciplinară

580

.

În perioada postbelică majoritatea autorilor, sub influenţa

regimului legal din acea perioadă, au identificat, de regulă,

următoarele forme de răspundere a funcţionarilor publici:

disciplinară, contravenţională, materială, civilă şi penală 

581

.

În doctrina actuală, raportându-se la funcţionarii publici supuşi

regimului statutar, autorii stabilesc, de regulă, patru forme ale

răspunderii acestora, anume: disciplinară, contravenţională, penală şi

patrimonială

582

.

Profesorul Ilie Iovănaş recunoaşte cinci forme de răspundere

specifice funcţionarilor publici români, şi anume disciplinară,

administrativă (de fapt contravenţională), penală, materială şi civilă.

Alţi autori identifică două mari forme de răspundere aplicabile

funcţionarilor publici şi anume: răspunderea sancţionatorie, care are

un caracter represiv, intimidant, supunând pe autorul ei unei

constrângeri exclusiv personale pentru fapta săvârşită şi răspunderea

reparatorie, care are rolul de a recupera un prejudiciu produs

583

.

376

579

A se vedea V. Vedinaş, op. cit., p. 179 care citează pe Blaise Knapp, Serge

Salon, Rene Chapus, Jean Marie Auby şi Jean Bernard Auby .

580

A se vedea J. Vermeulen, op. cit. (Statut…), p. 99, E. Tarangul, op. cit. p. 299

şi urm. şi A. Teodorescu, op. cit. (1929), p. 302-315.

581

A se vedea Al. Negoiţă, op. cit. (1981), p. 184-192; A. Iorgovan, Valentina

Gilescu, op. cit., p. 299; Ilie Iovănaş, op. cit., p. 195 şi urm., Romulus Ionescu, op.

cit. p. 196-204.

582

A se vedea A. Iorgovan, op. cit.(1996), vol. II, p. 225 şi urm., V. Prisăcaru,

op. cit., p. 196-199, M. Preda op. cit., p. 96 şi urm.

583

I. Santai, Drept administrativ şi elemente de ştiinţă administrativă, Ed.

Risoprint, Cluj-Napoca, 1988, p. 114-116.



Un autor elveţian apreciază că atunci când funcţionarul public

violează datoriile ce-i revin şi implicit legea, el va răspunde penal,

disciplinar şi pecuniar (patrimonial)

584

.

Doctrina franceză, de asemenea este consecventă în a susține că

funcționarilor le sunt aplicabile mai multe forme de răspundere, și

anume materială, penală și disciplinară

585

.

Conform opiniei V. Vedinaș,

586

pot fi deosebite cinci forme ale

răspunderii funcționarului public, pornind de la faptul că obligațiile

încălcate prin fapta comisă pot izvorî din raportul de funcție publică

sau din afara acestuia, iar faptele pot fi săvârșite în timpul exercitării

funcției, în legătură cu exercitarea funcției sau fără să aibă vreo

legătură directă cu funcția, însă afectează prestigiul funcționarului

public, considerația și încrederea pe care i le acordă cetățenii ca

beneficiari ai respectivului serviciu public.

În raport de aceste aspecte și de prevederile din Constituție, V.

Vedinaș a menționat următoarele forme de răspundere, cu motivarea

corespunzătoare a acestora, astfel:

1. Răspunderea disciplinară, bazată pe încălcarea normelor de

disciplină specifice raportului de funcție publică;

2. Răspunderea contravențională, pentru săvârșirea de către

funcționarul public a unor fapte antisociale, calificate de lege a fi

contravenții;

3. Răspunderea patrimonială fundamentată pe dispozițiile art. 48

(în prezent art. 52 – s.n. –D.M.P.) din Constituție și pe dispozițiile

Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;

4. Răspunderea civilă, care derivă din faptele personale ale

funcționarului public, datorate slăbiciunilor și imperfecțiunilor

inerente ființei umane, prin care se produc prejudicii terților, fără ca

aceste fapte să aibă legătură cu exercițiul funcției publice.

Este astfel cazul atragerii răspunderii civile, de drept comun care,

după opinia noastră operează și în cazul faptelor ilegale ale

funcționarului public, pentru că răspunderea patrimonială, conform

377

584 Blaise Knapp, Theìorie et pratique du droit, Helbing et Lichtenhahn, Bâle et

Frankfurt sur le Main, 1994, p. 290.

585 Serge Salon, Jean Charles Savignac, La fonction publique, Sirey, Paris,

1985, p. 261 și urm.

586 V. Vedinaș, op. cit., p. 181-182.



disp. art. 52 din Constituție și dispozițiilor Legii nr. 554/2004 se

referă doar la prejudiciile produse prin  acte administrative ilegale;

5. Răspunderea penală, care intervine atunci când funcționarul

public a săvârșit fapte prevăzute ca infracțiuni de Codul penal sau de

legi speciale.

În literatura juridică de după 1989, Valentin Prisăcaru

587

, definind

abaterile administrative, a arătat că acestea sunt “acțiuni sau inacțiuni

prin care se încalcă norme de drept ce prevăd sancțiuni pentru cei

care săvârșesc aceste încălcări” și că “în dreptul administrativ sunt

reglementate două feluri de încălcări ale normelor de drept – abateri

administrative și contravenții – cu sancțiuni administrative și

sancțiuni contravenționale”.

În susținerea poziției sale, V. Prisăcaru face referire la unele texte

de lege în care se menționează distinct răspunderea administrativă de

răspunderea contravențională.

Al. Negoiță

588

cu privire la răspunderea în dreptul administrativ

face referire doar la răspunderea contravențională, iar în opinia lui A.

Iorgovan, toate abaterile administrative necontravenționalizate, sunt

abateri administrativ-disciplinare.

Astfel, A. Iorgovan definește abaterile administrative ca fiind “în

primul rând încălcări cu vinovăție ale normelor de drept adminis -

trativ (în sens larg), iar în al doilea rând, încălcări ale normelor de

drept penal, care prin pericolul social  redus, justifică aplicarea

sancțiunilor de natură administrativă, prevăzute de Codul penal

589

.

Cât privește răspunderea funcționarilor publici în dreptul admi -

nistrativ pentru aceste fapte (abateri administrative), A. Iorgovan a

menționat o răspundere administrativ-disciplinară, o răspundere

administrativ-contravențională, o răspundere admi nistrativ-

patrimonială care este o răspundere pentru daune, precum  și o

răspundere administrativă în sens restrâns cu sancțiuni specifice

(suspendarea, anularea unei autorizații etc.).

Folosirea sintagmelor răspundere ”administrativ-disciplinară”,

“administrativ-contravențională” și “administrativ-patrimonială”
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considerăm că se impune pentru a observa că suntem, în primul rând,

în cadrul unei răspunderi de drept administrativ, iar pe de altă parte,

să deosebim aceste forme și modalități de răspundere a funcționarilor

publici, de răspunderea disciplinară, contravențională, răspunderea

materială sau civilă a altor persoane.

Chiar dacă în cele ce urmează, din motive de ușurință a

exprimării, nu vom folosi totdeauna sintagmele amintite, referirile

trebuie înțelese în acest sens.

În Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,

modificată, completată și republicată în art. 75 și urm. sunt reținute

patru forme ale răspunderii funcționarilor publici, anume:

răspunderea disciplinară, răspunderea contravențională, răspunderea

civilă și răspunderea penală.

3.1. Răspunderea administrativ-disciplinară

3.1.1. Cadrul juridic al răspunderii disciplinare conform
dreptului muncii

Această formă a răspunderii juridice intervine în cazul în care

salariații săvârșesc abateri de la îndatoririle de serviciu, inclusiv

pentru nerespectarea normelor de comportare în instituția publică. 

După cum se știe, împreună cu organizarea muncii, disciplina

muncii este o condiție obiectivă, absolut necesară desfășurării

activității în bune condiții, cu o eficiență maximă, în orice unitate și,

mai ales, în cadrul autorităților și instituțiilor publice. 

Deși, inițial, instituția răspunderii disciplinare a fost specifică

dreptului administrativ, fiind preluată în dreptul muncii, ea a fost apoi

dezvoltată în cadrul acestei din urmă ramuri de drept. 

Doctrina de drept al muncii este unanimă în a analiza răspunderea

disciplinară în legătură cu disciplina muncii

590

, răspunderea fiind

efectul nerespectării regulilor de disciplină într-o instituție.

De precizat că funcționarul (lato sensu), asemănător oricărui

salariat, își desfășoară activitatea într-un cadru organizat și

disciplinat, dat fiind că “disciplina muncii, indiferent la care tip de

muncă ne raportăm, concretizează starea de ordine inerentă
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îndeplinirii atribuțiilor care rezultă dintr-un raport de muncă sau

dintr-un raport de funcție publică”

591

.

Cât privește ordinea, aceasta vizează norme de conduită profe -

sională care au în vedere relațiile din cadrul colectivului în care își

desfășoară activitatea funcționarul,  relațiile cu alte colective ale

aceleiași instituții publice și nu în ultimul rând  relațiile cu terții.

Așa cum prevede art. 39 alin. 2 lit. b din Codul muncii adoptat în

2003

592

, respectarea cu strictețe a ordinii și disciplinei la locul de

muncă, este una din obligațiile de bază ale fiecărui salariat.

În cazul salariaților, problemele privind disciplina muncii sunt

prevăzute în Codul muncii, în capitolul al II-lea, și în alte acte

normative specifice, cum sunt: statutele profesionale și/sau disci -

plinare

593

, regulamentele de organizare și funcționare a instituțiilor,

regulamentele de ordine interioară și contractele colective de muncă,

încheiate în baza și în limitele prevăzute de lege.

Regulamentele de organizare și funcționare care se emit cu privire

la autoritățile și instituțiile publice, pe baza unor prevederi exprese ale

legii sau ale hotărârilor Guvernului, adoptate în baza legii, au o impor -

tanță deosebită atât cu privire la definirea elementelor ce caracterizează

disciplina muncii, cât și la stabilirea răspunderii disciplinare.

La rândul lor, regulamentele de ordine interioară, care concre -

tizează normele de disciplină prevăzute în lege, conform specificului

fiecărei instituții, țin seama și de dispozițiile cuprinse în regulamen -

tele de organizare și funcționare ale respectivei instituții.

3.1.2. Cadrul juridic al răspunderii disciplinare, conform
dreptului administrativ

În legislația funcției publice regimul disciplinar este prevăzut în

Legea nr.188/1999, republicată, în art. 65-70 și în H.G. nr. 1344/2007

594

privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină.

Referitor la statutele disciplinare, acestea se adoptă pentru acele

domenii sau sectoare de activitate în care raporturile de funcție
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publică au trăsături proprii, care necesită o disciplină aparte, mai

riguroasă. 

Astfel, putem da exemplu Statutul disciplinar al personalului din

unitățile de transporturi, aprobat prin Decretul nr. 360/1976

595

;

Statutul corpului diplomatic și consular aprobat prin Legea nr.

269/2003

596

; Statutul personalului aeronautic din aviația militară a

României aprobat prin Legea nr. 35/1990

597

; Ordonanța de Urgență a

Guvernului nr. 10/2004 privind statutul personalului vamal

598

. 

Din cuprinsul tuturor actelor normative amintite, rezultă că

respectarea normelor de disciplină a muncii este o îndatorire a

fiecărui salariat sau funcționar public. 

În cazul în care funcționarii publici vor săvârși abateri de la

normele prevăzute, le va fi antrenată răspunderea disciplinară,

conform dreptului administrativ.

Un funcționar cu un înalt spirit de responsabilitate este acela

preocupat permanent de perfecționarea activității sale puse în slujba

satisfacerii interesului general, public, și animat de dorința de a se

comporta corespunzător, prin respectarea regulilor de disciplină în

exercitarea funcției publice și de a avea în afara serviciului o ținută

demnă, care să nu prejudicieze imaginea și interesele serviciului

public din care face parte și demnitatea pe care trebuie să le aibă un

funcționar public.

Termenul de “disciplină” provine din limba latină, unde avea

sensul, pe de o parte, de sistem, regulă, principii morale, bună

rânduială, iar pe de alta parte, de instruire, școală, învățătură, știință,

deprindere

599

.

Legea nr. 188/1999 republicată stabilește ce conduită trebuie să

adopte funcționarul public în exercitarea funcției publice, enumerând

în art. 3 principiile exercitării funcțiilor publice, iar în art. 43 și urm.
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reglementând obligațiile funcționarilor publici în cadrul raportului de

serviciu sau în legătură cu acesta. 

Trebuie precizat că atrag răspunderea administrativ-disciplinară a

funcționarilor publici și faptele care contravin conduitei prescrise de

Codul de conduită a funcționarilor publici. 

Răspunderea funcționarilor publici pentru aceste categorii de

abateri are un caracter obiectiv, ca izvor și procedură de cercetare, și

un caracter subiectiv, ca individualizare a faptei calificată ca abatere

disciplinară

600

.

Cât privește răspunderea administrativ-disciplinară a

funcționarilor publici, în dreptul administrativ aceasta intervine doar

pentru abaterile disciplinare, ca formă a abaterii administrative

săvârșite, în principal, în raporturile de subordonare ierarhică. 

Prin urmare, în dreptul administrativ, răspunderea administrativ-

disciplinară a funcționarilor publici este acea instituție juridică, acel

ansamblu de norme, conform cărora un funcționar public răspunde

de actele și faptele sale prin care încalcă regulile de disciplină

prevăzute pentru exercitarea sau în legătură cu exercitarea funcțiilor

publice în cadrul unor raporturi, în principal, de subordonare

ierarhică, raporturi de drept administrativ, din domeniul organizării

executării și executării legii.

Răspunderea administrativ-disciplinară atrasă pentru

nerespectarea disciplinei profesionale sau a conduitei civice prescrise

funcționarilor publici este diferită și independentă de răspunderea

penală și cea civilă, izvorând din răspunderea juridică ce are la bază

raportul de subordonare ierarhică, raport de drept administrativ, ce

poate coexista cu un raport de drept penal (scoaterea de sub urmărire

penală pentru o faptă poate totuși atrage răspunderea administrativ-

disciplinară) și poate interveni și pentru fapte săvârșite în afara

serviciului dacă acestea sunt de natură să aducă atingere prestigiului

funcției publice.
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Această ultimă trăsătură este, de altfel, aceea care o deosebește, în

principal, de răspunderea disciplinară din dreptul muncii, pe calea

definirii în baza genului proxim și a diferenței specifice

601

.

În literatura de specialitate

602

, s-a arătat întemeiat că răspunderea

disciplinară reprezintă un ansamblu de norme care reglementează

actele și faptele săvârșite de funcționarul public în exercitarea

atribuțiilor sale sau în legătură cu acestea, sancțiunile care se aplică și

normele procedurale corespunzătoare. 

Răspunderea disciplinară a funcționarilor publici, ca formă a

răspunderii juridice, este stabilită de autoritatea administrativă prevăzută

de lege. Astfel, aplicarea mustrării scrise revine con du cătorului

autorității sau instituției publice, la propunerea șefului compartimentului

în care își desfășoară activitatea funcționarul public sancționat. 

De asemenea, tot conducătorului autorității sau instituției publice,

la propunerea comisiei de disciplină stabilită în cadrul autorității sau

instituției publice, îi revine sarcina aplicării altor sancțiuni, precum:

diminuarea drepturilor salariale potrivit prevederilor legale, suspen -

darea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau de promovare

în funcția publică, trecerea într-o altă funcție inferioară și destituirea

din funcția publică. 

Sfera răspunderii administrativ-disciplinare a funcționarilor

publici este mai cuprinzătoare decât sfera răspunderii penale ori civile

din punct de vedere al actelor și faptelor care o angajează, și care pot

fi precis determinate în lege sau în acte date în baza legii și chiar

necaracterizate expres de lege ca abateri disciplinare, dar care aduc

atingere încrederii publicului în funcția pe care o ocupă cel vinovat.

Intră în această categorie a ilicitului disciplinar atât greșeli de

serviciu și greșeli personale de serviciu, cât și greșeli comise în viața

particulară, legea sancționând și conduita civică incompatibilă cu

statutul de funcționar public și care ar aduce atingere prestigiului

autorității publice sau corpului funcționarilor publici, așa cum rezultă

din prevederile art. 43 din Statutul funcționarilor publici sau cum este

prevăzut în Codul de conduită a funcționarilor publici.
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Răspunderea disciplinară vizează protejarea bunei funcționări a

serviciilor publice, în vederea realizării intereselor generale și

întronarea disciplinei atunci când s-a adus un prejudiciu funcției

publice sau corpului profesional din care face parte funcționarul.

Cât privește natura juridică a răspunderii disciplinare a

funcționarului public, aceasta este o răspundere administrativă

rezultată din lege (Statutul funcționarilor publici sau statute speciale)

sau  din acte emise pe baza legii, în procesul organizării executării și

executării legii, în cadrul unor raporturi de drept administrativ, de

subordonare ierarhică.

Sub acest aspect, actul legal de numire în funcție nu este decât o

condiție a angajării răspunderii administrativ-disciplinare a

funcționarului public, nu fundamentul acesteia.

Legea este cea care reglementează răspunderea disciplinară a

funcționarilor publici sub aspectul condițiilor angajării, a organelor

abilitate să constate actele sau faptele ce constituie abateri

administrativ-disciplinare, să aplice sancțiunile, să soluționeze

contestațiile, procedând atunci când sancțiunea disciplinară a fost

nelegal aplicată, la anularea măsurii și restabilirea situației

anterioare, inclusiv prin despăgubirea funcționarului public

603

.

Cât privește abaterile administrative de la disciplina funcției

publice, acestea sunt prevăzute și prin acte emise pe baza legii, însă

sancțiunile și celelalte aspecte de procedură disciplinară sunt

prevăzute numai prin lege organică, așa cum reiese din disp. art. 73

alin. 3, lit. j din Constituție.

3.1.3. Trăsăturile răspunderii administrativ-disciplinare a
funcționarului public

Aceste trăsături sunt particularități care deosebesc răspunderea

administrativ-disciplinară de alte forme de răspundere din dreptul

administrativ sau din alte ramuri de drept.

Răspunderea administrativ-disciplinară a funcționarului public se

caracterizează prin următoarele trăsături

604

:
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– este o răspundere de drept public, în general, iar în special, de

drept administrativ, deosebindu-se de răspunderea disciplinară de

dreptul muncii;

– se angajează doar pentru săvârșirea unei abateri de la disciplina

funcției publice;

– se angajează în cazul încălcării competenței funcționarului

public sau a interdicțiilor stabilite de legiuitor sub forma incompa ti -

bi lităților;

– abaterea disciplinară a funcționarului public trebuie să îndepli -

nească toate condițiile prevăzute de lege pentru răspunderea adminis -

trativă legată de subiect, obiect, latura obiectivă și latura subiectivă;

– abaterea administrativ-disciplinară se produce doar în cadrul

raporturilor juridice, în principal, de subordonare ierarhică;

– subiectul activ și pasiv sunt, de regulă, subiecte de drept admi -

nis trativ.

Cât privește pe funcționarul public, acesta trebuie să fie legal

numit în funcție, iar organul care constată și propune aplicarea de

sancțiuni administrativ-disciplinare, cu excepția mustrării scrise, este

comisia de disciplină care trebuie să fie legal împuternicită pentru

acest lucru.

Sediul materiei este reprezentat de art. 77-83 din Statutul func țio -

narilor publici, republicat, și H.G. nr. 1344/2007 privind normele de

organizare și funcționare a comisiilor de disciplină. 

Subiectul activ al răspunderii administrativ-disciplinare poate fi

superiorul ierarhic, șeful autorității publice și comisia disciplinară

(organizată la nivelul autorităților sau instituțiilor publice sau la nivel

național pentru înalții funcționari publici) legal constituită, conform

prevederilor din Capitolul II, Secțiunea 1 din H.G. nr. 1344/2007 sau

instanța de judecată;

– sesizarea, constatarea și aplicarea sancțiunii administrativ-

disciplinare, judecarea contestației, căile de atac și alte aspecte se fac

după o procedură specială prevăzută în Capitolul III al Hotărârii de

Guvern nr. 1344/2007.

Cu excepția judecății, procedura specială are la bază reglemen -

tările și principiile de drept administrativ și doar în completarea

acestora se aplică și prevederi din Codul de procedură civilă;
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– să existe intenția și obligația de a sancționa pe funcționarul

public, pentru a deosebi astfel sancțiunile disciplinare de unele

măsuri care nu echivalează cu sancțiunile disciplinare (de exemplu,

nu se consideră retrogradare, ca sancțiune disciplinară, trecerea

funcționarului public, într-o funcție inferioară, din motive întemeiate

pe reorganizarea serviciului public);

– pentru a stabili abaterile și a aplica sancțiunile trebuie să nu

existe o cauză prevăzută de lege care să împiedice angajarea răspun -

derii disciplinare (caz fortuit, prescripție etc.);

– sancțiunile disciplinare sunt stabilite doar prin lege organică, așa

cum prevăd dispozițiile art. 73 alin. 3 lit. j din Constituție (fie în

Statutul general al funcționarilor publici, fie în statute speciale, dar

de nivelul legii organice).

Cu privire la felul sancțiunilor disciplinare, precizăm că sunt

neprivative de libertate, cu excepția cazurilor militarilor activi pentru

care în art. 33 din Legea nr. 80/1995 se prevede sancțiunea

consemnării (care a înlocuit măsura arestului) și prin care se aduce

oarecum atingere libertății militarului. 

3.1.4. Abaterea de la disciplina funcției publice. Trăsăturile
abaterii administrativ-disciplinare săvârșită de funcționarul public

După cum se cunoaște, competența prevăzută pentru funcțiile

publice este  vastă și diversă și, tot așa, sunt și încălcările acesteia.

De aceea nici nu pot fi definite în lege toate abaterile de la

disciplina funcției publice.

Prin acțiunea sau inacțiunea funcționarului public trebuie să se

încalce fie o obligație ce îi revenea potrivit competenței funcției pe

care o ocupă, fie un drept ce-i revine și care, conform competenței

organelor administrației publice, este stabilit prin lege, nu doar ca o

facilitate, ci și ca o obligație (când nu se exercită dreptul de a lua

anumite măsuri prevăzute de lege).

Statutul funcționarilor publici în art. 77 definește abaterea

disciplinară ca fiind încălcarea cu vinovăție de către funcționarii

publici a îndatoririlor corespunzătoare funcțiilor publice pe care le

dețin și a normelor de conduită profesională și civică prevăzute de

lege. 

În ceea ce privește abaterea administrativă, aceasta este, așa cum

am mai arătat, orice abatere de la normele dreptului administrativ,
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atât în cadrul raporturilor de subordonare obișnuită, cât și în cadrul

raporturilor de subordonare ierarhică, raporturi care apar cu ocazia

organizării executării și executării în concret a legii.

Prin acest sens larg al noțiunii de abateri administrative înțelegem

atât abaterile administrative în sens restrâns, cât și abaterile

disciplinare și contravențiile, precum și abaterile de la conduita

generală prescrisă de diferite acte normative funcționarilor publici în

considerarea calității lor de agenți publici.

În baza prevederilor art. 77 alin. 2 din Statutul funcționarilor

publici, constituie abateri disciplinare următoarele fapte:

a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;

b) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;

c) absenţe nemotivate de la serviciu; 

d) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;

e) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în

afara cadrului legal;

f) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii

lucrărilor cu acest caracter;

g) manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau

instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea;

h) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu

caracter politic;

i) refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu;

j) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incom -

patibilităţi, conflicte de interese şi interdicţii stabilite prin lege pentru

funcţionarii publici;

k) stabilirea de către funcţionarii publici de execuţie de relaţii

directe cu petenţii în vederea soluţionării cererilor acestora.

De asemenea, sunt calificate ca fapte ce constituie abateri disci pli -

nare şi atrag răspunderea administrativ–disciplinară a funcţionarilor

publici şi faptele de încălcare a prevederilor Codului de conduită sau

a altor prevederi derivate din acesta, cum ar fi regulamentele interne

de organizare a autorităţilor şi instituţiilor publice.

În cazul funcţiei publice, aşa cum se cunoaşte, pentru realizarea

intereselor generale (naţionale ori locale) s-a impus ca exercitarea

drepturilor de către funcţionarii publici să devină în anumite cazuri şi

obligaţii.
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Unele abateri disciplinare reprezintă cazuri de exces de putere, de

depăşire a competenţei sau unele sunt cazuri de incompatibilitate

(spre exemplu, exercitarea cumulului de funcţii, sau de alte activităţi

nepermise de lege)

605

.

Apreciem că, în cazul constatării unor astfel de interdicţii, nu

trebuie ca, de plano, să se procedeze la eliberarea din funcţie, ci pot fi

luate măsuri disciplinare, faptele de cumul interzis considerându-se

abateri disciplinare, mai ales atunci când interesele serviciului public

fac necesară păstrarea raportului de funcţie publică

606

.

Cât priveşte abaterea şi răspunderea disciplinară, acestea au în

vedere persoanele fizice, nu pe cele juridice.

Abaterea administrativ-disciplinară trebuie să fie determinată,

concretă.

Pentru a stabili dacă o anumită faptă determinată poate fi

calificată ca abatere disciplinară şi în particular, ceea ce denumim

abatere administrativ-disciplinară şi să atragă după sine o răspundere

disciplinară, trebuie analizate elementele (trăsăturile) ce conduc la

existenţa abaterii, asemănătoare ca structură cu cele ale infracţiunii,

şi anume: obiectul, latura obiectivă, subiectul, latura subiectivă.

După cum se menţionează în doctrină 

607

, în cazul răspunderii

administrativ-disciplinare este vorba de îndeplinirea necorespun -

zătoare sau de neîndeplinirea unor obligaţii prevăzute, de regulă, de

norme de drept administrativ, sau uneori de obligaţii prevăzute de

norme de drept penal, dar faptele săvârşite prezintă un pericol social

mai redus şi îndreptăţesc aplicarea uneia dintre sancţiunile cu caracter

administrativ prevăzute de art. 91 Cod penal

608

.

Aşa cum  arăta Al. Negoiţă

609

, în cazul în care fapta nu s-a

săvârşit cu vinovăţie, ci s-a datorat ineficienţei profesionale generale,
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funcţionarul nu poate fi sancţionat disciplinar. În acest caz, el se

dovedeşte a fi incompatibil cu exercitarea funcţiei pe care o deţine.

Prin urmare, în acest caz se impune eliberarea din funcţie pentru

necorespundere profesională.

Deoarece disciplina muncii este unică într-o autoritate sau insti tu -

ţie publică, obligaţia de a o respecta şi a răspunde pentru nerespec -

tarea ei, revine şi funcţionarilor delegaţi sau detaşaţi în acea instituţie.

Cât priveşte funcţionarul detaşat, acestuia i se vor putea aplica, de

către instituţia la care a fost detaşat, sancţiunile disciplinare, mai

puţin cea a destituirii, care se poate dispune doar de instituţia care l-a

detaşat. Funcţionarului delegat i se aplică sancţiunile disciplinare de

către instituţia care l-a delegat.

Sub aspectul obiectului la care se referă, abaterea disciplinară

afectează ordinea socială privitoare la disciplina muncii într-un

colectiv determinat, în timp ce infracţiunea lezează unele relaţii şi

valori considerate primordiale la nivelul întregii societăţi:

suveranitatea, independenţa, unitatea şi indivizibilitatea statului,

proprietatea, persoana, drepturile şi libertăţile acesteia, precum şi

întreaga ordine de drept (art. 1 Cod penal).

Un aspect specific ce ţine de regimul juridic al fiecărei fapte este

acela că infracţiunile sunt expres prevăzute de lege, cu toate

elementele lor constitutive, iar sancţiunile care se aplică de către

instanţele judecătoreşti, sunt, de asemenea, prevăzute de lege. În

cazul abaterilor disciplinare, acestea sunt enumerate rareori de lege.

Cât priveşte sancţiunile, acestea sunt prevăzute în lege şi se aplică de

către organele sau funcţionarii ierarhic superiori, ce au atribuţii pe

linia respectării disciplinei în serviciul respectiv. 

Aşa cum am mai arătat, răspunderea disciplinară este angajată

dacă sunt întrunite toate elementele constitutive ale abaterii

disciplinare. Există totuşi cazuri în care fapta întruneşte elementele

constitutive ale abaterii disciplinare, însă anumite împrejurări sau

situaţii specifice, existente în momentul săvârşirii abaterii, înlătură

caracterul antisocial, ilicit al faptei şi vinovăţia funcţionarului public,

ducând la exonerarea sa de răspunderea administrativ-disciplinară.

Unele din aceste cauze, care sunt tratate în Codul penal (art. 44-47,

49-51) şi care se aplică prin analogie, ca un veritabil drept comun în

această materie şi răspunderii disciplinare din dreptul administrativ,
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sunt următoarele: legitima apărare, starea de necesitate, constrângerea

fizică, constrângerea morală, cazul fortuit, eroarea de fapt în anumite

cazuri, beţia independentă de voinţa făptuitorului.

La acestea se mai adaugă, specific raporturilor de serviciu (de

funcţie publică), executarea ordinului legii, a ordinului superiorului

ierarhic, care însă nu prezintă trăsăturile unui ordin manifest ilegal,

pentru că în cazul în care prezintă trăsăturile unui astfel de ordin,

funcţionarul nu este obligat să-l execute, aşa cum am arătat în partea

referitoare la obligaţia de subordonare. 

Minoritatea şi iresponsabilitatea, prevăzute de Codul penal, nu

sunt aplicabile în cazul răspunderii disciplinare a funcţionarilor

publici, pentru că atunci când există, ele sunt cauze de incapacitate

generală şi nu poate lua naştere raportul de funcţie publică.

Cât priveşte săvârşirea unor abateri administrativ-disciplinare din

eroare de fapt, deci dintr-o reprezentare greşită, eronată a realităţii,

prin evaluări şi raţionamente greşite, considerăm că această eroare

poate fi reţinută doar în cazuri rare şi întemeiate sub aspectul

menţionat, raportat la cunoştinţele şi experienţa respectivului

funcţionar şi a cerinţelor funcţiei în cazul concret dat.

Dacă eroarea de fapt mai poate fi o scuză pentru funcţionarul

public, eroarea de drept considerăm că nu poate fi reţinută în

apărarea acestuia decât în situaţii sui generis, dat fiind că acesta are

ca principală obligaţie de serviciu cunoaşterea temeinică a legii şi

aplicarea acesteia în spiritul şi litera ei.

Se consideră că recrutarea pe bază de concurs, dintre candidaţii

cei mai bine pregătiţi profesional şi cu experienţă face ca erorile de

drept să fie înlăturate din activitatea funcţionarilor publici.

A le admite ar însemna să acceptăm o proasta organizare şi

funcţionare a serviciilor publice şi a realizării intereselor generale ale

membrilor societăţii.

A nu le admite este, de altfel, o aplicare a principiului “nemo

legem ignorarem consetur”.

În literatura juridică s-a menţionat că o altă cauză care înlătură

răspunderea, inclusiv cea disciplinară, este şi cea referitoare la ordinul

legii
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.
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Ordinul legii, deşi nu este prevăzut expres de lege cu această

denumire, el se regăseşte în lege (exemplu, în cazul arestării unei

persoane, executării silite a unei hotărâri judecătoreşti, confiscarea

silită, supunerea unor persoane altor interdicţii prevăzute de lege etc.).

Aşa se şi explică de ce potrivit art. 52 din Constituţie, atunci când

printr-un act administrativ (normativ sau individual) ilegal sunt

vătămate drepturile unei persoane fizice sau juridice, persoana

respectivă are dreptul să pretindă anularea actului, recunoaşterea

dreptului pretins sau repararea pagubei.

Temeiul lipsei de răspundere a funcţionarului public, în cazul în

care execută un ordin legal,se datorează imposibilităţii funcţionarului

public de a acţiona cu libertate de voinţă, element important al

vinovăţiei ca atitudine psihică.

Pentru ca ordinul legii să fie o cauză exoneratoare de răspundere

este necesar, bineînţeles, ca acesta să fie executat de funcţionarul

public în condiţiile prevăzute de legea în vigoare, nu abrogată sau

căzută în desuetudine.

Aşa cum s-a arătat în literatura juridică

611

în istoria dreptului, ordinul

legii a fost considerat întotdeauna o cauză care apără de responsabilitate

pe funcţionarul public, cu o singură condiţie, aceea “ca activitatea

ordonată de lege să fie înfăptuită în condiţiile prescrise de ea”.

Scuza ordinului legii româneşti nu este însă înlăturată dacă fapta

săvârşită de funcţionarul public contravine dispoziţiilor unui pact sau

tratat internaţional, din domeniul drepturilor omului la care România

a aderat, convenţie, tratat sau pact care conform disp. art. 20 alin. 2

din Constituţie face parte, urmare aderării, din dreptul intern

612

.

Abaterea trebuie săvârşită, aşa cum am arătat, de funcţionarul

public legal învestit în funcţie (aşa-zisul “funcţionar de drept”). Aşa

cum a arătat Al. Negoiţă, acesta trebuie “să aibă învestitura legală de

a exercita funcţia, adică să aibă abilitarea pe care o prevede legea
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M. Ganea, Responsabilitatea funcţionarilor publici, Bucureşti, 1941, p. 22.

612

V. Dabu, op. cit. p. 430 şi urm. În exemplul dat de V. Dabu, conform art. 2

pct. 3 al Convenţiei împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime,

inumane sau degradante la care România a aderat prin Legea nr. 19/1990, publicată

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112/10.10.1990, se arată “Ordinul

unui superior sau a unei autorităţi publice, nu poate fi invocat pentru a justifica

tortura, dispoziţie care de altfel a fost preluată în art. 267 Cod penal”.



pentru a putea să exercite în mod legal  atribuţii care compun funcţia

respectivă”

613

.

Cât priveşte timpul în care se săvârşeşte o abatere administrativ-

disciplinară, acesta se referă la orele de program, la orele

suplimentare, conform aprobării şefilor ierarhici şi chiar în afara

acestor ore, în privinţa anumitor funcţionari publici şi anumitor

activităţi (exemplu, art. 25 din Legea nr. 218/2002

614

cu privire la

constatarea de către poliţist a unei infracţiuni flagrante etc.).

Între abaterile administrativ-disciplinare, specifice dreptului

administrativ şi abaterile disciplinare specifice dreptului muncii se

evidenţiază, după V. Dabu

615

, următoarele deosebiri:

– persoana care o săvârşeşte este doar cetăţeanul legal învestit în

calitate de funcţionar public, pe când în dreptul muncii abaterea este

săvârşită de orice salariat;

– prin abaterea administrativ-disciplinară se încalcă o normă

imperativă ce priveşte competenţa, care la rândul său este stabilită

unilateral de autoritatea competentă, prin lege sau prin alt act juridic

dat în baza legii pe când abaterea în dreptul muncii este raportată la

clauzele contractuale;

– dreptul autorităţii ierarhice de a sancţiona este şi o obligaţie pe

când în dreptul muncii este o posibilitate lăsată la aprecierea patronului;

– abaterea administrativ-disciplinară poate fi săvârşită de către

funcţionarul public şi în afara disciplinei efective a funcţiei publice, prin

încălcarea interdicţiilor care izvorăsc din incompatibilităţile funcţiei,

referitoare la prestigiul funcţiei publice şi interesul serviciului public, pe

când în dreptul muncii, incompatibilităţile sunt aproape inexistente, iar

abaterile disciplinare sunt strâns legate doar de disciplina muncii. 

Aşa cum am mai arătat, disciplina muncii trebuie privită ca un

ansamblu de reguli, de norme prin care se asigură o stare de ordine în

privinţa desfăşurării unei activităţi într-un colectiv organizat

616

.
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Partea I nr. 305/9.05.2002.
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3.1.5. Sancţiunile disciplinare. Categorii, trăsături, conţinut.

În cazul în care funcţionarii publici săvârşesc abateri disciplinare,

aceştia sunt pasibili de sancţiuni disciplinare, care sunt mijloace de

constrângere prevăzute de lege şi au un pronunţat caracter preventiv

şi educativ, mai puţin sancţiunea destituirii din funcţia publică. În

cazul acestei ultime sancţiuni, nu mai putem considera că suntem în

faţa unui caracter preventiv-educativ, pentru că vizează o protecţie a

funcţiei publice prin eliberarea din funcţie a celui vinovat şi prin

interdicţia ca acesta să mai revină în funcţia publică timp de 7 ani

617

.

De precizat că sancţiunile disciplinare au caracter personal, nu

colectiv.

Sancţiunile disciplinare sunt, în prezent, determinate în indivi -

duali tatea lor, iar aplicarea lor se face ţinând cont de criteriile de

individualizare stabilite în art. 77 alin. 4 din Statutul funcţionarilor

publici şi art. 47 alin. 2 din H.G. nr. 1344/2007. La individualizarea

sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi gravitatea

abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită,

gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii, comportarea generală în

timpul serviciului a funcţionarului public, precum şi de existenţa în

antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare care nu au fost

radiate în condiţiile respectivei legi. 

Sancţiunile disciplinare, asemănător celor de drept penal, sunt

expres prevăzute de lege, iar aplicarea lor, sub aspectul duratei şi al

cuantumului, trebuie, de asemenea, să respecte în mod riguros

dispoziţiile legii.

Prevederea expresă în lege a sancţiunilor administrativ-discipli -

nare constituie o aplicare în “dreptul disciplinar” a principiului “nulla

poena sine lege” (este vorba de lege în sens restrâns).

Conform dispoziţiilor art. 77 alin. 3 din Statutul funcţionarilor

publici, sancţiunile disciplinare sunt:

a) mustrare scrisă;

b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20 % pe o perioadă de

până la 3 luni;

c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau,

după caz, de promovare în funcţia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani;
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d) trecerea într-o funcţie publică inferioară pe o perioadă de până

la un an, cu diminuarea corespunzătoare a salariului;

e) destituirea din funcţia publică.

Scopul acestor sancţiuni este apărarea stării de ordine în interiorul

administraţiei publice.  

În afara caracterului legal, trebuie să mai arătăm că sancţiunile

administrativ-disciplinare se particularizează prin aceea că intervin

doar pentru abateri administrativ-disciplinare (pentru altfel de fapte

intervin alte forme de răspundere sau pur şi simplu măsuri cu caracter

administrativ).

De asemenea, actele de aplicare a sancţiunilor disciplinare,

reprezintă acte de drept administrativ, anume decizii administrative

cu caracter unilateral, asemenea actului de numire în funcţie şi se

dispun după o procedură specifică, referitoare atât la aplicare, dar şi

la contestare, la căile de atac şi la punerea în executare a deciziei

(amintim că tot unilateral este şi actul de aplicare a sancţiunii

disciplinare, în dreptul muncii).

De precizat că decizia administrativă de sancţionare, neavând

caracter de act administrativ-jurisdicţional, este supusă principiului

revocabilităţii, cu condiţia să nu fi trecut prin cenzura unui organ de

jurisdicţie.

În legislaţia noastră, cumulul sancţiunilor disciplinare nu este

admis, ceea ce înseamnă că, funcţionarului public care a comis o

singură abatere disciplinară, nu i se poate aplica decât o singură

sancţiune, chiar dacă au fost încălcate mai multe îndatoriri de

serviciu prin aceeaşi faptă comisă sau indiferent de numărul

abaterilor disciplinare săvârşite până la data constatării.

Prin aceasta se respectă regula “non bis in idem”, cu caracter de

principiu în dreptul disciplinar al funcţionarilor publici, conform

căreia nu pot fi aplicate funcţionarului public două sancţiuni

administrativ-disciplinare pentru aceeaşi faptă.

Sancţiunile disciplinare pot fi clasificate, în funcţie de categoria

de personal căreia se aplică, în sancţiuni generale şi sancţiuni

speciale. 

Sancţiunile cu caracter general sunt prevăzute în legea-cadru, iar

cele cu caracter special în reglementările speciale sau cele derivate

din legea-cadru prin acte normative de organizare a aplicării legii.
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Sancţiunile speciale care sunt prevăzute în statutele speciale se

aplică funcţionarilor publici din anumite domenii de activitate şi au

în vedere condiţiile specifice de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu.                        

După criteriul organelor care pot aplica sancţiuni disciplinare,

acestea se împart în sancţiuni care se pot aplica de către conducătorul

autorităţii sau instituţiei publice, la propunerea conducătorului

compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea cel care a săvârşit

fapta (mustrarea scrisă), sancţiuni care pot fi aplicate numai de către

conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, la propunerea comisiei

de disciplină şi sancţiuni care se aplică prin decizie a primului-

ministru (pentru unii dintre înalţii funcţionari publici).

Sancţiunile disciplinare se mai clasifică, după efectele lor, în

sancţiuni cu efect precumpănitor moral (art. 77 alin.3 lit. a din

Statut), sancţiuni cu efect precumpănitor material (art.77 alin. 3 lit b,

c şi d din Statut), sau care afectează însuşi exerciţiul funcţiei (art.77

alin. 3 lit. e), desemnată cu expresia “destituire din funcţie”).

Trebuie precizat că toate sancţiunile disciplinare aplicate

funcţionarilor publici se evidenţiază în cazierul administrativ.

Cazierul administrativ este reglementat de art. 81 din Statutul

funcţionarilor publici, republicat. Scopul cazierului administrativ îl

constituie evidenţierea situaţiei disciplinare a funcţionarului public,

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici fiind cea care poate elibera

un cazier administrativ, conform bazei de date pe care o administrează.

Cazierul administrativ este un act care cuprinde sancţiunile

disciplinare aplicate funcţionarului public, şi care nu au fost radiate

în condiţiile legii. Acesta este ataşat dosarului profesional al

funcţionarului public, fiind necesar în următoarele situaţii : 

a) desemnarea unui funcţionar public ca membru în comisia de

concurs pentru recrutarea funcţionarilor publici;

b) desemnarea unui funcţionar public în calitate de preşedinte şi

membru în comisia de disciplină;

c) desemnarea unui funcţionar public ca membru în comisia

paritară;

d) ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei

înalţilor funcţionari publici sau categoriei funcţionarilor publici de

conducere;

e) în orice alte situaţii prevăzute de lege.
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Conform prevederilor alin. 4 al art. 81, cazierul administrativ este

eliberat la solicitarea:

a) funcţionarului public interesat;

b) conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi

desfăşoară activitatea;

c) preşedintelui unei comisii de disciplină;

d) altor persoane prevăzute de lege.

Mustrarea scrisă este cea mai uşoară sancţiune şi se aplică direct

de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, la propunerea

şefului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea

funcţionarul public, fără a fi necesară constatarea prin act

administrativ sau analizarea în cadrul comisiei de disciplină.

Termenul de radiere din cazierul administrativ a acestei sancţiuni

administrativ-disciplinare este de 6 luni de la aplicare.

Sancţiunea diminuării drepturilor salariale cu 5-20 % pe o

perioadă de până la 3 luni, prevăzută de art. 77 alin. 3 lit. b din Statut

este cea mai uşoară sancţiune cu caracter patrimonial şi se aplică de

către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, la propunerea

comisiei de disciplină, după cercetarea disciplinară prealabilă.

Termenul de radiere din cazierul administrativ a acestei sancţiuni este

de 1 an de la expirarea perioadei pentru care a fost aplicată.

Sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 77 alin. 3 lit. c din Statut,

anume interdicţia de promovare în funcţia publică sau în gradele de

salarizare pe o perioadă de la 1 la 3 ani, se aplică la propunerea

comisiei de disciplină. Ea nu se poate dispune faţă de înalţii

funcţionari publici, pentru că ar fi lipsită de obiect. Termenul de

radiere din cazierul administrativ este, de asemenea, de 1 an de la

expirarea perioadei pentru care a fost aplicată. 

Sancţiunea disciplinară a trecerii într-o funcţie publică inferioară

pe o durată de până al 1 an, cu diminuarea corespunzătoare a

salariului, este cea mai severă dintre cele aplicabile cu menţinerea

raportului de funcţie publică (art. 77 alin. 3 lit. D din Statut). 

Această sancţiune se aplică funcţionarilor care săvârşesc abateri

grave de la disciplina muncii, constând în prejudicii însemnate aduse

autorităţii sau instituţiei publice respective, în împrejurări deosebite.

Aceşti funcţionari au de cele mai multe ori antecedente disciplinare,

396



dar se speră, totuşi, că se pot îndrepta şi de aceea nu se ia faţă de ei

măsura destituirii.

Retrogradarea modifică raportul de funcţie în două elemente

esenţiale ale sale, şi anume: funcţia şi salariul.   

Aplicarea sancţiunii nu se poate face decât în baza cercetării

efectuată de comisia de disciplină şi se consemnează în actul

administrativ emis de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.

Termenul de radiere a sancţiunii este de 1 an de la expirarea

termenului pentru care a fost aplicată sancţiunea.

De precizat că nu trebuie făcută confuzia între termenul de radiere

(de reabilitare) şi realizarea drepturilor avute care se pot exercita de

la data încetării perioadei de sancţionare. 

Sancţiunea disciplinară a destituirii din funcţia publică, prevăzută

de art. 77 alin. 3 lit. e din Statut este cea mai gravă sancţiune

disciplinară, având ca efect încetarea raportului de funcţie publică.

Această sancţiune se aplică atunci când funcţionarul săvârşeşte o

abatere gravă sau încalcă în mod repetat obligaţiile sale de muncă,

inclusiv normele de comportare în instituţie şi chiar în afara ei. 

3.1.6. Procedura aplicării sancţiunilor disciplinare şi căile de atac

Sediul materiei în organizarea procedurii disciplinare este

reprezentat de Hotărârea Guvernului nr. 1344/2007 privind normele

de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină. 

Potrivit dispoziţiilor art. 19 din H. G. nr. 1344/2007, activitatea

comisiei de disciplină are la bază următoarele principii:

a) prezumţia de nevinovăţie, conform căruia funcţionarul public

este considerat nevinovat pentru fapta sesizată ca abatere disciplinară

comisiei de disciplină atât timp cât vinovăţia sa nu a fost dovedită;

b) garantarea dreptului la apărare, conform căruia funcţionarul

public are dreptul de a fi audiat, de a prezenta dovezi în apărarea sa şi

de a fi asistat sau reprezentat pe parcursul procedurii de cercetare

administrativă;

c) contradictorialitatea, conform căruia comisia de disciplină are

obligaţia de a asigura persoanelor aflate pe poziţii divergente

posibilitatea de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are

legătură cu abaterea disciplinară pentru care a fost sesizată comisia

de disciplină;
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d) proporţionalitatea, conform căruia trebuie respectat un raport

corect între gravitatea abaterii disciplinare, circumstanţele săvârşirii

acesteia şi sancţiunea disciplinară propusă a fi aplicată;

e) legalitatea sancţiunii, conform căruia comisia de disciplină nu

poate propune decât sancţiunile disciplinare prevăzute de lege;

f) unicitatea sancţiunii, conform căruia pentru o abatere

disciplinară nu se poate aplica decât o singură sancţiune disciplinară;

g) celeritatea procedurii, conform căruia comisia de disciplină are

obligaţia de a proceda fără întârziere la soluţionarea cauzei, cu

respectarea drepturilor persoanelor implicate şi a procedurilor

prevăzute de lege şi de respectiva hotărâre;

h) obligativitatea opiniei, conform căruia fiecare membru al

comisiei de disciplină are obligaţia de a se pronunţa pentru fiecare

sesizare aflată pe rolul comisiei de disciplină.

Aşa cum am mai arătat, competenţa de a aplica în concret

sancţiunea disciplinară revine conducătorului autorităţii sau

instituţiei publice, cu excepţia sancţiunilor aplicate unora dintre

înalţii funcţionari publici, care se dispun prin decizie a Primului-

ministru sau hotărâre a Guvernului. Ca regulă, conform principiului

simetriei această competenţă reprezintă consecinţa dreptului de a

încadra personalul instituţiei, de a numi funcţionarii publici, în cazul

nostru, în serviciile publice. 

Pornind de la acest principiu, s-a stabilit şi pentru înalţii

funcţionari publici că autoritatea legal învestită cu atribuţia numirii

este cea care are şi competenţa de a aplica sancţiunea disciplinară.

Astfel, principiul simetriei se aplică în concret.

Din anumite considerente, sunt cazuri în care pe calea delegării

prevăzute de lege, o parte din puterea disciplinară a unei autorităţi

este dată altei autorităţi disciplinare, de regulă pentru sancţiunile mai

uşoare, cum este cazul mustrării scrise în care este delegată prin

efectul legii competenţa de a propune sancţionarea disciplinară

şefului ierarhic superior funcţionarului public.

Aşa cum arăta V. Dabu

618

, “delegarea de putere disciplinară este

necesară pentru a asigura un echilibru între puterea şi responsabilitatea
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şefului faţă de starea disciplinară din compartimentul pe care îl

conduce”.

În afară de puterea disciplinară a şefului ierarhic direct, o astfel de

putere s-a prevăzut prin lege unor organisme de disciplină, consilii

etc.

Astfel, potrivit art. 35 din Legea nr. 80/1995 a statutului cadrelor

militare, pentru apărarea onoarei acestor cadre şi evitarea abuzurilor,

cercetarea şi judecarea abaterilor grave sau a altor fapte de aceeaşi

natură săvârşite de acestea în armată, se înfiinţează consilii de onoare

şi consilii de judecată.

În alte cazuri s-au prevăzut organizarea şi funcţionarea unor co -

misii consultative care să-şi dea avizul pentru aplicarea unei sanc-

ţiuni disciplinare.

Iniţiativa în declanşarea acţiunii disciplinare o are autoritatea

competentă care a luat la cunoştinţă de abaterea săvârşită urmare unei

plângeri, unui denunţ sau din oficiu.

Conform dispoziţiilor art. 27 din H.G. 1344/2007, comisia de

disciplină poate fi sesizată de către orice persoană care se consideră

vătămată prin fapta unui funcţionar public. 

Sesizarea se depune la registratura autorităţii sau instituţiei

publice în cadrul căreia funcţionarul public îşi desfăşoară activitatea,

respectiv la registratura autorităţii ori instituţiei publice la nivelul

căreia este constituită comisia de disciplină competentă potrivit

respectivei hotărâri. Sesizarea se transmite secretarului comisiei de

disciplină în termen de maximum 3 zile lucrătoare.

Sesizarea se înregistrează de secretarul comisiei de disciplină şi se

înaintează preşedintelui comisiei de disciplină în termen de

maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării.

Preşedintele comisiei de disciplină va fixa cu celeritate termenul

primei şedinţe a comisiei de disciplină şi va dispune, prin adresă,

convocarea membrilor.

Conform dispoziţiilor art. 28 alin. 1 din H.G. 1344/2007, sesi zarea

se formulează în scris şi trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a) numele, prenumele, domiciliul sau, după caz, locul de muncă şi

funcţia deţinută de persoana care a formulat sesizarea ori denumirea

şi sediul persoanei juridice, precum şi numele şi funcţia reprezen -

tantului legal;
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b) numele şi prenumele funcţionarului public a cărui faptă este

sesizată ca abatere disciplinară şi denumirea autorităţii sau a institu -

ţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea;

c) descrierea faptei care constituie obiectul sesizării şi data săvâr -

şirii acesteia;

d) prezentarea dovezilor pe care se sprijină sesizarea;

e) adresa de corespondenţă, dacă este alta decât cea prevăzută la

lit. a);

f) data;

g) semnătura.

Potrivit dispoziţiilor art. 29 din H.G. 1344/2007, prima şedinţă a

comisiei de disciplină se desfăşoară pentru:

a) verificarea respectării termenului de depunere a sesizării;

b) identificarea obiectului sesizării şi stabilirea competenţei de

soluţionare;

c) verificarea elementelor constitutive ale sesizării.

Potrivit art. 29 alin. 2 din hotărârea amintită, sesizarea se clasează,

întocmindu-se în acest sens un raport, dacă:

a) nu a fost depusă în termenul prevăzut la art. 28 alin. 2(este

vorba de termenul de maximum 1 an şi 6 luni de la data săvârşirii

faptei sesizate ca abatere disciplinară);

b) nu conţine elementele constitutive prevăzute la art. 28 alin. 1

lit. a) – c) şi f) – g) sau funcţionarul public nu poate fi identificat pe

baza elementelor furnizate în conformitate cu art. 28 alin. 3 (în acest

ultim text de lege se precizează că în situaţia în care persoana care

formulează sesizarea nu cunoaşte informaţiile prevăzute la art. 28

alin. 1 lit. b, sesizarea poate să cuprindă alte elemente de identificare

a funcţionarului public ale cărui fapte sunt sesizate ca abateri disci -

plinare);

c) priveşte acelaşi funcţionar public şi aceeaşi faptă săvârşită în

aceleaşi circumstanţe pentru care s-a desfăşurat procedura de

cercetare administrativă şi s-a propus aplicarea unei sancţiuni

disciplinare sau clasarea sesizării.

În situaţia în care obiectul sesizării nu se circumscrie sferei legale

de competenţă a comisiei de disciplină, aceasta transmite sesizarea

comisiei de disciplină competente şi comunică persoanei care a

formulat sesizarea declinarea competenţei. Comunicarea se face

400



printr-o adresă semnată de preşedinte şi de ceilalţi membri ai

comisiei de disciplină, precum şi de secretarul acesteia.

Dacă există mai multe sesizări cu acelaşi obiect, împotriva

aceluiaşi funcţionar public, acestea se conexează.

Comisia de disciplină începe procedura de cercetare adminis -

trativă pentru sesizările care nu au fost clasate în condiţiile prevăzute

la art. 29 alin. 2. Preşedintele comisiei de disciplină stabileşte data şi

locul desfăşurării următoarei şedinţe şi dispune convocarea

membrilor, a funcţionarului public a cărui faptă a fost sesizată,

precum şi a persoanei care a formulat sesizarea.

Conform dispoziţiilor art. 30 alin. 2 din H.G. 1344/2007, proce -

dura cercetării administrative constă în:

a) audierea persoanei care a formulat sesizarea şi a funcţionarului

public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară, a altor

persoane care pot oferi informaţii cu privire la soluţionarea cazului

sau a persoanelor desemnate să efectueze cercetarea disciplinară;

b) administrarea probelor propuse de părţi, precum şi, dacă este

cazul, a celor solicitate de comisia de disciplină;

c) dezbaterea cazului.

Pe parcursul cercetării administrative, şedinţele comisiei de

disciplină, respectiv şedinţele persoanelor desemnate să efectueze

cercetarea administrativă sunt publice numai la solicitarea sau cu

acordul scris al funcţionarului public a cărui faptă a fost sesizată ca

abatere disciplinară.

Persoana care a formulat sesizarea şi funcţionarul public a cărui

faptă a fost sesizată pot participa la cercetarea administrativă per -

sonal sau pot fi asistate ori reprezentate de avocaţi, în condiţiile

prevăzute de lege.

Potrivit dispoziţiilor art. 31 din H. G. nr. 1344/2007, comisia de

disci plină poate desemna 1 ori 2 membri sau, după caz, poate solicita

compartimentului de control din autoritatea ori instituţia publică în

cadrul căreia funcţionarul public a cărui faptă a fost sesizată ca

abatere disciplinară îşi desfăşura activitatea la data săvârşirii faptei să

efectueze cercetări administrative şi să prezinte un raport care să

cuprindă rezultatele activităţii de cercetare, precum şi documentele

care au stat la baza întocmirii raportului.
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Solicitarea de efectuare a cercetării administrative se transmite

compartimentului de control, după aprobarea de către conducătorul

autorităţii sau instituţiei publice în cadrul căreia funcţionarul public a

cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară îşi desfăşura

activitatea la data săvârşirii faptei.

În cazul în care compartimentul de control se află în subordinea

sau în coordonarea funcţionarului public a cărui faptă este sesizată

ori nu există un compartiment cu atribuţii de control, efectuarea

cercetării administrative poate fi delegată compartimentului de

control din cadrul autorităţii sau instituţiei publice ierarhic

superioare. Cercetarea abaterilor disciplinare ale funcţionarilor

publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi din cadrul

aparatului de specialitate al consiliului judeţean poate fi delegată

compartimentului de control din cadrul instituţiei prefectului.

În situaţiile prevăzute mai sus, comisia de disciplină întocmeşte

un proces-verbal care va cuprinde:

a) numărul de înregistrare al sesizării pentru care se deleagă

competenţa cercetării administrative;

b) persoana care a formulat sesizarea şi persoana împotriva căreia

a fost formulată sesizarea;

c) persoana/persoanele sau compartimentul către care se face

delegarea de competenţă;

d) limitele delegării de competenţă;

e) termenul stabilit pentru prezentarea raportului cuprinzând

rezultatele activităţii de cercetare, precum şi a documentelor care au

stat la baza întocmirii raportului;

f) data;

g) semnătura preşedintelui şi a celorlalţi membri ai comisiei,

precum şi a secretarului.

Potrivit dispoziţiilor art. 32 din H. G. nr. 1344/2007, în situaţia în

care comisia de disciplină nu se poate pronunţa pe baza raportului

înaintat de persoanele desemnate să efectueze cercetarea admi -

nistrativă, poate dispune efectuarea sau poate efectua cercetări

suplimentare.

Lucrările fiecărei şedinţe a comisiei de disciplină se consemnează

într-un proces-verbal semnat de preşedintele şi de ceilalţi membri ai

comisiei de disciplină, precum şi de secretarul acesteia.
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În baza dispoziţiilor art. 46 al H. G. nr. 1344/2007, dezbaterea

cazului se face de către comisia de disciplină pe baza:

a) proceselor-verbale de şedinţă;

b) proceselor-verbale de audiere a persoanei care a formulat

sesizarea şi a funcţionarului public a cărui faptă a fost sesizată ca

abatere disciplinară;

c) probelor administrate;

d) raportului persoanelor desemnate să efectueze cercetarea

administrativă, dacă s-a dispus efectuarea procedurilor de cercetare

administrativă.

În conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. 2 din H. G. nr.

1344/2007, la individualizarea sancţiunii disciplinare aplicabile

funcţionarului public comisia de disciplină ţine seama de:

a) cauzele care au determinat săvârşirea abaterii disciplinare;

b) împrejurările în care aceasta a fost săvârşită;

c) gradul de vinovăţie;

d) gravitatea şi consecinţele abaterii disciplinare;

e) conduita funcţionarului public;

f) existenţa unor antecedente disciplinare ale funcţionarului

public, care nu au fost radiate în condiţiile prevăzute de lege.

În situaţia în care, prin aceeaşi sesizare, se semnalează mai multe

fapte ca abateri disciplinare săvârşite de acelaşi funcţionar public,

comisia de disciplină propune, în urma cercetării administrative,

aplicarea unei singure sancţiuni disciplinare, cu luarea în considerare

a tuturor abaterilor disciplinare.

Potrivit dispoziţiilor art. 50 din H. G. nr. 1344/2007, în termen de

10 zile calendaristice de la data primirii raportului comisiei de

disciplină, persoana care are competenţa legală de a aplica sancţiunea

disciplinară va emite actul administrativ de sancţionare.

În cazul în care persoana care are competenţa legală de a aplica

sancţiunea disciplinară aplică o altă sancţiune decât cea propusă de

comisia de disciplină, are obligaţia de a motiva această decizie.

Sub sancţiunea nulităţii absolute, actul administrativ de

sancţionare va cuprinde în mod obligatoriu:

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;

b) temeiul legal în baza căruia se aplică sancţiunea disciplinară;
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c) motivul pentru care a fost aplicată o altă sancţiune decât cea

propusă de comisia de disciplină;

d) termenul în care sancţiunea disciplinară poate fi contestată;

e) instanţa competentă la care poate fi contestat actul adminis -

trativ prin care s-a dispus sancţiunea disciplinară.

La actul administrativ de sancţionare se anexează raportul

comisiei de disciplină, sub sancţiunea nulităţii absolute.

Actul administrativ de sancţionare se comunică în termen de

maximum 5 zile calendaristice de la expirarea termenului de 10 zile:

a) compartimentelor cu atribuţii în domeniul resurselor umane din

cadrul instituţiei sau autorităţii publice în cadrul căreia îşi desfăşoară

activitatea funcţionarul public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere

disciplinară;

b) comisiei de disciplină care a elaborat şi transmis raportul;

c) funcţionarului public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere

disciplinară;

d) persoanei care a formulat sesizarea.

Funcţionarul public nemulţumit de sancţiunea disciplinară

aplicată o poate contesta, în condiţiile legii, la instanţa de contencios

administrativ competentă.

Plecând de la aplicarea, şi pentru funcţionarii publici, a prezumţiei

de nevinovăţie, aceştia nu sunt obligaţi să-şi dovedească nevinovăţia,

proba vinovăţiei fiind în sarcina instituţiei. 

Când un funcţionar public este arestat preventiv sau  s-a dispus

trimiterea în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni de natura

celor prevăzute la art. 54 lit. h din Statut, conducătorul instituţiei

publice îl suspendă din funcţia publică pe care o deţine.

Prin urmare, penalul ţine în loc atât civilul cât şi disciplinarul.

Pe perioada suspendării, bineînţeles că nu i se plătesc drepturile

băneşti, iar perioada respectivă nu se consideră vechime în funcţie şi

prin urmare nu se ia în calcul la stabilirea drepturilor de pensie.

Dacă ulterior, organul de urmărire penală dispune scoaterea de sub

urmărire penală ori încetarea urmăririi penale, precum şi în cazul în

care instanţa judecătorească dispune achitarea sau încetarea procesului

penal, suspendarea din funcţia publică încetează, iar funcţionarul

public respectiv va fi reintegrat în funcţia publică deţinută anterior şi îi

vor fi achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare.

404



Cât priveşte competenţa instanţei de contencios administrativ de a

soluţiona litigii de natura contestaţiilor împotriva sancţiunilor

disciplinare, ea este prevăzută în Statut şi unele legi.

Hotărârea luată de comisia de disciplină sau de alt organism cu

competenţă asemănătoare, prevăzută de lege, trebuie motivată în fapt

şi în drept pentru a permite controlul ei în căile de atac, la instanţele

de contencios administrativ. 

Raliindu-ne la optica prezentată în Deciziile Curţii

Constituţionale, arătăm că  în cazul în care prin lege se instituie o

cale administrativ-jurisdicţională de atac, soluţie care nu este

neconstituţională, pe linia aplicării disp. art. 21 din Constituţie,

trebuie să reţinem că hotărârea pronunţată în calea

administrativ–jurisdicţională nu este definitivă (chiar dacă în lege s-

ar menţiona aşa) putând fi atacată la instanţa de contencios

administrativ după epuizarea căilor administrativ-jurisdicţionale. 

Exercitând controlul asupra legalităţii şi temeiniciei dispoziţiei de

sancţionare, instanţa competentă examinează pricina sub aspectele

sale de fapt şi de drept şi poate adopta următoarele soluţii:

respingerea contestaţiei sau admiterea acesteia cu consecinţa anulării

sau modificării măsurii dispuse.

În caz de anulare efectele se produc ex tunc (retroactiv)

funcţionarul fiind repus în situaţia anterioară şi despăgubit pentru

pagubele ce i-au fost produse, în conformitate cu principiul quod

nullum est, nullum producit effectum.

Cât priveşte garanţiile că procedura disciplinară a fost respectată

şi că hotărârile, instanţei de contencios administrativ sunt legale şi

temeinice, apreciem că funcţionarii publici nemulţumiţi, în

conformitate cu disp. art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor

Omului, la care România este parte, se pot adresa Curţii Europene a

Drepturilor Omului, în cazul în care garanţiile prevăzute în acest

articol privind o judecată echitabilă de către o instanţă independentă

şi imparţială, nu au fost respectate

619

.

Pentru sancţiunile disciplinare, cu excepţia celei prin care a

încetat raportul de funcţie, legea prezumă

620

că dacă într-o anumită
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perioadă de timp de la executarea sancţiunii (termenul de radiere a

sancţiunii , de reabilitare a funcţionarului public), cel în cauză nu a

comis o nouă abatere, se poate considera că acesta s-a îndreptat şi că

scopul sancţiunii a fost atins

621

.

În literatura juridică, V. Vedinaş a reţinut cu privire la procedura

disciplinară opt reguli importante pe care le-a denumit principii şi

anume: 1) imposibilităţii cumulului a două sancţiuni administrativ-

disciplinare pentru aceeaşi faptă; 2) neretroactivităţii sancţiunii

disciplinare; 3) cercetării prealabile; 4) individualizării sancţiunii; 5)

comunicării deciziei de sancţionare şi a celorlalte acte; 6) implicarea

organului de disciplină (e vorba de comisia de disciplină); 7) atacării

deciziei de sancţionare la instanţa de contencios administrativ şi 8)

radierii de drept a sancţiunilor disciplinare.

3.1.7. Cumulul răspunderii administrativ-disciplinare cu alte
forme ale răspunderii juridice

Formele răspunderii juridice a funcţionarilor publici nu se exclud,

fiind posibil cumulul acestora dacă sunt îndeplinite condiţiile

prevăzute de lege pentru fiecare formă de răspundere.

În concordanţă cu evoluţia teoriei răspunderii în dreptul

administrativ, de la cumulul formelor de răspundere ale

funcţionarilor publici se cunosc următoarele excepţii:

– răspunderea administrativ-patrimonială cu cea civilă;

– răspunderea contravenţională cu cea penală.

Prin urmare putem întâlni:

a) Cumulul răspunderii administrativ-disciplinare cu răspunderea

penală.

Posibilitatea acestui cumul se datorează, în special, deosebirii de

obiect şi anume că aceeaşi faptă săvârşită cu vinovăţie, la locul de

muncă, poate aduce atingere atât ordinii sociale, la nivelul valorilor

majore apărate de legea penală, cât şi ordinii disciplinare din insti -

tuţia respectivă.

Datorită faptului că între obiectele lezate există şi o deosebire pe

grade, sub aspectul periculozităţii sociale, cumulul nu poate opera

simultan, ci subsecvent. Astfel, când un funcţionar este cercetat
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pentru săvârşirea unei fapte penale care îl face incompatibil cu

funcţia pe care o deţine, se suspendă nu numai executarea raportului

de funcţie, ci şi exercitarea procedurii disciplinare, până la

soluţionarea definitivă a procesului penal. Însă Statutul funcţionarilor

publici prevede la art. 86 alin. 4 că în situaţia în care nu sunt întrunite

condiţiile pentru angajarea răspunderii penale, iar fapta funcţio na -

rului public poate fi considerată abatere disciplinară, va fi sesizată

comisia de disciplină competentă.

b) Cumulul răspunderii administrativ-disciplinare cu răspunderea

administrativ-contravenţională acţionează în mod asemănător cu

situaţia de la pct. a.

c) Cumulul răspunderii administrativ-disciplinare cu răspunderea

administrativ-patrimonială.

Acest cumul se realizează atunci când, prin aceeaşi faptă ilicită, se

aduce o atingere atât ordinii disciplinare, cât şi patrimoniului instituţiei.

Cumulul acestor două forme ale răspunderii este posibil, dar nu şi

necesar.

După cum vom arăta în partea consacrată răspunderii adminis -

trativ-patrimoniale, aceasta este angajată şi atunci când pagubele sunt

minore, însă răspunderea disciplinară, în astfel de situaţii, poate să nu

se declanşeze, apreciindu-se că lezarea ordinii disciplinare a fost

lipsită de importanţă;

d) Cumulul răspunderii administrativ-disciplinare cu răspunderea

civilă delictuală.

Această formă de cumul intervine ori de câte ori există o legătură

directă între aspectul disciplinar şi cel penal.

Săvârşirea unei infracţiuni, în legătură cu serviciul, îl plasează pe

funcţionarul public sub incidenţa normelor de drept comun,

privitoare la răspunderea civilă delictuală (atât pentru daunele

efective, cât şi pentru beneficiul nerealizat).

Cumulul dintre răspunderea administrativ-disciplinară şi

răspunderea civilă delictuală se realizează şi în situaţiile în care a

intervenit vreuna din cauzele de neresponsabilitate penală (exemplu

amnistia, prescripţia etc)

622. 
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3.2. Răspunderea administrativ-contravenţională a funcţionarilor
publici

3.2.1. Condiţiile răspunderii administrativ-contravenţionale a
funcţionarilor publici

Cât priveşte condiţiile răspunderii pe care am denumit-o răspun -

dere administrativ-contravenţională a funcţionarului public, 

V. Dabu

623

a arătat că acestea sunt următoarele :

– abaterea funcţionarului public trebuie să îndeplinească toate

condiţiile generale prevăzute de lege pentru răspunderea

administrativă sub aspectul subiectului, obiectului, laturii obiective şi

laturii subiective;

– abaterea administrativ-contravenţională trebuie să fie, în

principal, o abatere de la normele care reglementează raportul de

subordonare ierarhică;

În cazul în care abaterea contravenţională este o abatere de la

normele care reglementează raportul de subordonare, în general,

dintre administraţie şi administraţi fără legătură cu modul de

exercitare a competenţei funcţionarului public, abaterea contraven -

ţională a funcţionarului public nu se deosebeşte cu nimic de abaterea

săvârşită de un salariat sau de o altă persoană fizică.

Contravenţiile astfel săvârşite pot fi constatate de autorităţi

publice competente din afara autorităţii din care face parte

funcţionarul public, sau chiar din afara sistemului administraţiei

publice (instanţa, poliţia sanitară, când, spre exemplu, un funcţionar

public încalcă o normă legală de igienă la locul de muncă sau în zona

de responsabilitate);

– de regulă, atât subiectul activ, cât şi subiectul pasiv sunt subiecte

de drept administrativ;

– sesizarea, constatarea, aplicarea sancţiunilor contravenţionale şi a

măsurilor complementare pentru funcţionarul public se fac după proce -

dura legislaţiei contravenţiilor (a se vedea Ordonanţa Guvernului 

nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
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– s.n., D.M.P.), pe bază de reglementări şi principii de drept

administrativ şi în completare cu prevederi ale Codului de procedură

civilă;

– să nu existe o cauză care să înlăture caracterul contravenţional al

abaterii contravenţionale sau o cauză de înlăturare a răspunderii

contravenţionale pentru abaterea săvârşită;

– autoritatea care constată şi sancţionează abaterea administrativ-

contravenţională să fie împuternicită în acest sens prin dispoziţii

exprese ale legii.

3.2.2. Abateri administrativ-contravenţionale săvârşite de
funcţionarii publici

Pentru că răspunderea contravenţională o considerăm, aşa cum

am mai arătat, o formă a răspunderii administrative şi pentru că avem

în vedere răspunderea contravenţională a funcţionarului public în

această calitate a sa, spre a o deosebi de răspunderea contraven -

ţională a oricărei persoane fizice, folosim pentru funcţionarul public,

cel puţin, convenţional, noţiunile de abatere administrativ-

contravenţională şi răspundere administrativ-contravenţională.

Astfel abaterea administrativ-contravenţională este fapta săvârşită

cu vinovăţie de funcţionarul public în exercitarea atribuţiilor de

serviciu, sau în legătură cu atribuţiile de serviciu, care prezintă un

pericol social mai redus decât infracţiunea, şi este prevăzută şi

sancţionată ca atare prin lege, ordonanţă, prin hotărâre a Guvernului

sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului,

municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, a consiliului

judeţean, ori a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

În cazul menţionat abaterea administrativ-contravenţională este

săvârşită în raport de normele juridice care reglementează raportul

juridic de subordonare ierarhică. 

Atunci când funcţionarul public săvârşeşte o contravenţie ca orice

persoană fizică, acea contravenţie este săvârşită în raport doar de

normele juridice care reglementează raportul de subordonare în

general, între administraţie şi administraţi.

În cazul funcţionarului public, subiect în cadrul raportului de

subordonare ierarhică, constatarea şi aplicarea sancţiunii

contravenţionale se realizează de autoritatea administraţiei publice,

în calitate de subiect supraordonat, şi nu de autoritatea prevăzută a
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constata şi aplica sancţiuni contravenţionale pentru orice persoană

fizică

625

.

Pentru angajarea răspunderii contravenţionale a funcţionarului

public este necesar, prin urmare, ca acesta să fi săvârşit cu vinovăţie,

o abatere contravenţională de la competenţa sa prevăzută de lege şi

de acte normative emise în baza şi în vederea executării acesteia .

Cât priveşte procedura constatării şi sancţionării contravenţiilor

precum şi cea de soluţionare a contestaţiilor şi  de executare a

sancţiunilor, aceasta se face conform legii speciale sau Ordonanţei

Guvernului nr. 2/2001.

Cumulul răspunderii administrativ-contravenţionale cu alte
forme ale răspunderii juridice

Răspunderea contravenţională poate fi cumulată cu răspunderea

administrativ-patrimonială sau cu cea civilă, în cazul în care prin

abaterea săvârşită s-au produs şi pagube materiale ori morale. 

3.3. Răspunderea civilă a funcţionarului public

Noţiuni generale

Cursurile de drept public şi în particular cele de drept adminis -

trativ din perioada interbelică au consacrat capitole sau paragrafe atât

răspunderii pentru daune a statului cât şi a funcţionarului public

626

.

În perioada interbelică Jean Vermeulen

627

aborda această formă a

răspunderii prin expresia “răspunderea pecuniara a funcţionarului

public” şi admitea că funcţionarul public răspunde personal, fiind

admisibilă o acţiune directă împotriva lui, doar pentru greşelile sale

de serviciu, în schimb statul şi administraţia pot fi oricând acţionate.

La rândul său, P. Negulescu

628

trata răspunderea funcţionarului

public în partea referitoare la “Dreptul disciplinar”, iar răspunderea

patrimonială în partea denumită “Responsabilitatea administraţiei”.
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Discuţiile principale pe marginea acestei teme s-au axat pe

problema naturii juridice a răspunderii patrimoniale a statului şi a

funcţionarului public (de drept civil sau de drept administrativ) şi a

instanţelor competente a soluţiona acţiunea în daune (instanţele de

drept comun sau cele de contencios administrativ).

În perioada interbelică dominantă a fost teza naturii civile, în

special a răspunderii civile delictuale a statului şi a funcţionarului

public pornind de la dispoziţiile Constituţiilor din 1923 (art. 99 şi

107) şi 1938 (art. 71).

Astfel, în art. 107 din Constituţia din 1923 se preciza printre altele

că “organele puterii judiciare judecă dacă actul este ilegal, îl pot

anula sau pot pronunţa daune civile până la data restabilirii dreptului

vătămat, având căderea de a judeca şi cererea de despăgubire, fie

contra autorităţii administrative chemată în judecată, fie contra

funcţionarului vinovat”, iar în art. 71 al Constituţiei din 1938 se arăta

că “orice parte vătămată în drepturile sale, printr-un decret sau

dispoziţiune semnată de un ministru, cu violarea unui text expres al

Constituţiei ori legilor în vigoare, poate cere statului despăgubiri

băneşti pentru paguba suferită conform dreptului comun”.

După 1948 un moment important în ceea ce priveşte despăgubirea

persoanei vătămate printr-un act administrativ ilicit, l-a constituit

adoptarea în baza Constituţiei din 1965, a Legii nr. 1/1967 cu privire

la judecarea de către tribunale a cererilor celor vătămaţi în drepturile

lor prin acte administrative ilegale

629

.

Urmare dispoziţiilor Legii nr. 1/1967 tribunalele erau investite să

judece plângerile celor vătămaţi prin acte administrative ilegale ale

organelor de stat, solicitându-se instanţelor să anuleze actul ilegal şi

să dispună repararea pagubei.

Răspunderea pentru daune a organelor administraţiei de stat şi a

funcţionarilor de stat a fost considerată de majoritatea autorilor ca

răspundere civilă contractuală, atunci când se produc daune

particularilor (persoanelor aflate în afara sistemului) prin emiterea

sau executarea unor acte juridice prin care se încalcă obligaţii

contractuale şi considerată răspundere civilă delictuală specifică, în

condiţiile art. 998 şi urm. din Codul civil atunci când pagubele erau
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cauzate prin acte administrative ilegale şi fapte juridice în sens

restrâns

630

.

Aceeaşi teorie privind “teza naturii civile a răspunderii organelor

administraţiei de stat a fost susţinută, cu înţelesul de răspundere

civilă delictuală, şi de reputatul civilist M. Eliescu

631

.

În perioada postbelică I. Iovănaş

632

a susţinut că pentru prejudiciul

creat unui terţ prin fapte materiale, în timpul şi în legătură cu

exercitarea atribuţiilor de serviciu, funcţionarul public poate răspunde

direct în temeiul art. 998 şi 999 Cod civil sau împreună cu unitatea.

A doua ipoteză prevăzută de autor era aceea a cauzării unui

prejudiciu unei terţe persoane, dar despăgubirea a fost acordată

victimei de unitate, caz în care funcţionarul răspunde fie în temeiul art.

1000 alin. 3 Cod civil, fie în temeiul art. 1 şi 17 din Legea nr. 1/1967.

Despăgubind victima unitatea se va întoarce cu acţiune în regres

împotriva celui vinovat pretinzând întreaga sumă cu care l-a

despăgubit pe terţ (atât damnum emergens, cât şi lucrum cessans),

conform principiului despăgubirii integrale.

La rândul său, Al. Negoiţă

633

analizând răspunderea civilă a

precizat că atunci când funcţionarul public nu-şi îndeplineşte legal

sarcinile va răspunde atât personal, cât şi împreună cu instituţia în

care îşi desfăşoară activitatea, pe când în situaţia în care s-a produs

un prejudiciu, dar funcţionarul public şi-a îndeplinit legal atribuţiile

va răspunde doar instituţia.

Evident că terţul prejudiciat va prefera să se îndrepte împotriva

instituţiei, pentru că aceasta este solvabilă şi se asigură prompta şi

totala despăgubire, urmând ca instituţia să se îndrepte cu acţiune în

regres împotriva funcţionarului public.
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Un alt autor, Gh. Ţigăeru

634

a calificat răspunderea administrativ –

patrimonială ca răspundere civilă delictuală.

Aşa cum am amintit, în Statutul funcţionarilor publici, răspunderea

pentru daune este prevăzută sub denumirea de răspundere civilă. 

Astfel, conform dispoziţiilor art. 84 din Statut, răspunderea civilă

a funcţionarului public se angajează: 

a) pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului autorităţii

sau instituţiei publice în care funcţionează;

b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au

acordat necuvenit;

c) pentru daunele plătite de autoritatea sau instituţia publică, în

calitate de comitent, unor terţe persoane, în temeiul unei hotărâri

judecătoreşti definitive şi irevocabile.

Se observă faptul că nu se reglementează situaţia răspunderii

directe a funcţionarului faţă de terţ, ceea ce ne face să credem că

aceasta rămâne o răspundere strict civilă, având ca temei fie actul

juridic care a produs prejudiciul, fie faptul ilicit al funcţionarului (o

acţiune sau o inacţiune). Considerăm că instanţa nu va putea respinge

acţiunea întemeiată pe disp. art. 998 şi urm. Cod civil, chiar dacă ea

ar fi putut fi promovată în cadrul normativ asigurat de Legea nr.

554/2004 privind contenciosul administrativ – art. 18 alin. 3, putând

solicita atât daune materiale, cât şi daune morale. 

În prezent, considerăm că sub imperiul dispoziţiilor art. 52 din

Constituţie şi art. 1 şi 16 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul

administrativ, regăsim, în primul rând, o răspundere a funcţionarului

public pentru daunele produse printr-un act administrativ vătămător,

pe care o denumim răspundere patrimonială şi care este de natură

administrativă. 

O astfel de răspundere intervine, evident, în situaţia exercitării de

către funcţionarul public a atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu

exercitarea funcţiei publice.

În cazul în care pagubele cauzate de funcţionarul public nu au

vreo legătură cu calitatea sa de funcţionar public, cu atribuţiile sale

de serviciu sau în legătură cu serviciul, se aplică dispoziţiile Codului
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civil, fiind în prezenţa clasicei răspunderi civile care poate fi

contractuală sau delictuală.

Este adevărat că expresia “răspundere patrimonială” poate fi

confundată, în condiţiile noului Cod al muncii cu răspunderea

denumită tot patrimonială, consacrată pentru salariaţii care îşi

desfăşoară activitatea pe baza unui contract individual de muncă (a se

vedea Titlul XI, Capitolul III din Codul muncii) şi, totodată poate fi

acoperitoare şi pentru răspunderea civilă din dreptul comun. 

Uneori, răspunderea funcţionarilor publici faţă de instituţia

publică este doar pentru paguba efectivă, nu şi pentru beneficiul

nerealizat, asemănător fostei răspunderi materiale din dreptul muncii

(exemplu, cazul răspunderii militarilor, în care răspunderea pentru

pagube este limitată la un număr de salarii).

Oricum, considerăm că răspunderea funcţionarului public pentru

daune, chiar dacă o intitulăm răspundere civilă, nu trebuie să fie, de

regulă, integrală, pentru că, aşa cum arăta şi P. Negulescu

635

,“atunci

am ajunge la o adevărată dezorganizare de servicii, căci funcţionarii

fiind obligaţi la o diligenţă prea mare, vor avea teama de a îndeplini

cu celeritate necesităţile serviciului. Nu se poate cere tuturor

funcţionarilor de a fi nişte oameni model, de a nu comite cea mai

mică culpă în îndeplinirea serviciului”.

V. Dabu

636

denumeşte răspunderea patrimonială, răspundere

pentru daune şi arată că aceasta, ca o răspundere generală a funcţio -

narului public, are trei forme:

– răspunderea funcţionarului public pentru daunele cauzate

autori tăţii administrative;

– răspunderea pentru daunele cauzate particularilor prin acte şi

fapte administrative şi 

– răspunderea civilă a funcţionarului public pentru acte şi fapte

săvârşite în afara atribuţiilor de serviciu, în afara calităţii sale de

funcţionar public (ca orice persoană fizică).

Suntem de acord cu această clasificare, întrucât singura diferen -

ţiere importantă este după cum funcţionarul public acţionează în
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exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul, ori a

acţionat ca orice persoană fizică.

Cât priveşte considerarea răspunderii patrimoniale a

funcţionarului public prevăzută de art. 52 din Constituţie şi art. 1 şi

16 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, ca

având natură juridică administrativă şi pe care preferăm să o

denumim răspundere administrativ-patrimonială, avem în vedere mai

multe argumente aduse de V. Dabu în lucrarea dedicată exclusiv

răspunderii juridice a funcţionarului public

637

.

Astfel, din multele argumente aduse în favoarea tezei naturii

administrative a răspunderii patrimoniale a funcţionarului public

pentru acte sau fapte administrative şi a motivului pentru care V.

Dabu arată că trebuie reglementată ca o instituţie a dreptului admi -

nistrativ menţionăm următoarele:

– funcţionarul public acţionează întotdeauna pentru înfăptuirea

unui interes general, potrivit competenţei sale, iar pe de altă parte

serviciul public, “contribuie” sub o formă sau alta la fapta dăunătoare

a funcţionarului public, ceea ce ar presupune şi o participaţie la

despă gubire;

– producerea pagubelor are loc prin acte şi fapte de organizare a

executării şi de executare în concret a legii de către funcţionarul

public;

– funcţionarul public nu poate ocupa funcţii incompatibile, adu că -

toare de venituri suplimentare care să-i permită o reparare integrală a

daunei;

– funcţionarul public este obligat să acţioneze “din oficiu, ope -

rativ, în condiţii de risc, ceea ce trebuie avut în vedere la regle men -

tarea răspunderii acestuia; o administraţie înceată, timorată de teama

de a greşi poate crea interesului general, pagube mai mari decât prin

greşelile inerente sau probabile ale funcţionarului public, pe care,

într-o anumită măsură trebuie să şi le asume”;

– “unui funcţionar public nu i se poate pretinde o diligenta exce -

sivă, tot ce i se poate cere, este ca el să-şi îndeplinească serviciul ca

un om cel puţin cu o inteligenţă şi pregătire medie funcţiei sale”;
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– “procedura recursului graţios, recursului ierarhic şi acţiunii în

con tencios administrativ trebuie reglementată complet în cazul răs -

punderii pentru daune a funcţionarului public, în spiritul Constituţiei

şi Legii contenciosului administrativ, precum şi a principiilor şi

cerinţelor dreptului administrativ”;

– în interesul serviciului public se impune o reglementare

derogatorie, precisă, operativă, cu garanţiile necesare atât pentru

funcţionari cât şi pentru autoritatea publică, specifică dreptului

administrativ.

Această procedură specială se referă la constatarea pagubei,

stabilirea vinovăţiei şi a tuturor aspectelor care presupun angajarea

răspunderii conform legii, pe calea acţiunii în contencios

administrativ, căile de atac, executarea.

În regimul actual, din punct de vedere al subiectului prejudiciat,

răspunderea administrativ-patrimonială priveşte particularul

(persoană fizică sau juridică) conform prevederilor art. 52 din

Constituţie şi dispoziţiilor Legii nr. 554/2004 privind contenciosul

administrativ sau instituţia publică din a cărei structură face parte

funcţionarul public, în cazul în care aceasta l-a despăgubit pe terţ.  

Pentru răspunderea administrativ-patrimonială, normele de drept

administrativ se completează cu norme aparţinând altor ramuri de

drept.

Avem astfel în vedere că în art. 28 din Legea nr. 554/2004 se

prevede că dispoziţiile acestei legi se completează cu cele ale

Codului de procedură civilă, iar în art. 117 din Legea nr.188/1999

privind Statutul funcţionarilor publici, se prevede că dispoziţiile sale

se completează cu prevederile legislaţiei muncii, precum şi cu

reglementările de drept comun civile, administrative sau penale, după

caz, în măsura în care nu contravin legislaţiei specifice funcţiei

publice.

Cât priveşte răspunderea civilă în forma ei clasică (delictuală sau

contractuală), ea intervine atunci când prin fapta culpabilă,

funcţionarul public produce o pagubă terţilor (persoane fizice sau

juridice), deci altora decât autorităţii sau instituţiei publice cu care

are raportul de funcţie publică, fără ca paguba respectivă să aibă

legătură cu calitatea sa de funcţionar public, cu atribuţiile sale de

serviciu sau în legătură cu serviciul.
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În raportul de drept civil, funcţionarul public apare ca orice

persoană fizică în cadrul unui raport juridic contractual sau delictual,

reglementat de normele dreptului civil, în situaţia în care actul juridic

emis sau fapta materială săvârşită nu au nici o legătură cu serviciul. 

În cadrul răspunderii civile, cuantumul despăgubirii către terţi

cuprinde atât dauna efectivă (damnum emergens), cât şi beneficiul

nerealizat (lucrum cessans).

În literatura juridică s-a apreciat, aşa cum am arătat, cu referire la

răspunderea civilă ca în cazul în care pagubele au fost produse

terţilor datorită unor greşeli detaşabile de sarcinile de serviciu sau ca

urmare a unor greşeli majore, ce nu pot fi imputate serviciului

(executarea unui ordin vădit ilegal), despăgubirile vor putea fi

solicitate numai funcţionarilor publici care s-au făcut vinovaţi de

producerea respectivelor pagube. 

Cumulul răspunderii civile cu alte forme ale răspunderii juridice

Răspunderea civilă poate fi cumulată cu toate celelalte forme de

răspundere juridică, cu excepţia răspunderii pe care am denumit-o

răspundere administrativ-patrimonială.

Deşi răspunderea administrativ – patrimonială şi cea civilă sunt

categorii ale răspunderii pentru daune, lato sensu, ceea ce le deosebeşte

şi face imposibil cumulul, se referă, în principal, la limi tele şi condiţiile

angajării, aşa cum s-a arătat, cu privire la fiecare dintre acestea.

3.4. Răspunderea penală638

Cadrul general al răspunderii penale

Răspunderea  penală este reglementată în art. 86 din Legea 

nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată.

Astfel, în art. 86 alin. 1 se menţionează că răspunderea funcţio na-

rului public pentru infracţiunile săvârşite în timpul serviciului sau în

legătură cu atribuţiile funcţiei publice pe care o ocupă se angajează

potrivit legii penale. 

În alin. 2 al art. 86 se prevede că în cazul în care s-a pus în miş -

care acţiunea penală pentru săvârşirea unei infracţiuni de natura celor
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prevăzute la art. 54 lit. h, conducătorul autorităţii sau instituţiei

publice va dispune suspendarea funcţionarului public din funcţia

publică pe care o deţine. 

Dacă se dispune scoaterea de sub urmărire penală ori încetarea

urmării penale,  precum şi în cazul în care instanţa judecătorească

dispune achitarea sau încetarea procesului penal, suspendarea din

funcţia publică încetează, iar funcţionarul public respectiv va fi

reintegrat în funcţia publică deţinută anterior şi îi vor fi achitate

drepturile salariale aferente perioadei de suspendare (art. 86 alin. 3). 

Aşa cum am menţionat, în situaţia în care nu sunt întrunite

condiţiile pentru angajarea răspunderii penale, iar fapta funcţio na -

rului public poate fi considerată abatere disciplinară, va fi sesizată

comisia de disciplină competentă(art. 86 alin. 4).

De la momentul începerii urmăririi penale, în situaţia în care

funcţionarul public poate influenţa cercetarea, persoana care are

competenţa numirii în funcţia publică are obligaţia să dispună

mutarea temporară a funcţionarului public în cadrul altui

compartiment sau altei structuri fără personalitate juridică a

autorităţii ori instituţiei publice(art. 86 alin. 5).

Cumulul răspunderii penale cu alte forme ale răspunderii juridice

Aşa cum am mai arătat, cumulul răspunderii sau concursul între

formele răspunderii juridice apare atunci când o acţiune sau

inacţiune, săvârşită de acelaşi funcţionar public, datorită

împrejurărilor în care s-a săvârşit şi urmărilor pe care le-a produs,

întruneşte concomitent elementele unei infracţiuni, unei abateri

disciplinare şi produce şi o pagubă

639

. 

Răspunderea penală poate fi cumulată cu răspunderea

administrativ-disciplinară şi cu cea civilă, nu însă şi cu răspunderea

administrativ-contravenţională, deoarece aceeaşi faptă nu poate fi în

acelaşi timp atât infracţiune, cât şi contravenţie.
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4. Răspunderea juridică a funcţionarilor europeni

4.1. �oţiunea de răspundere juridică a funcţionarilor europeni

Răspunderea, indiferent de forma pe care o îmbracă, este

determinată de comiterea unei fapte ilicite, de încălcarea sistemului

de valori instituit de societate şi consacrat juridiceşte. 

Răspunderea are două finalităţi: 

1. Să restabilească ordinea de drept încălcată, determinând

revenirea la starea de legalitate, perturbată ca urmare a săvârşirii unei

forme de ilicit;

2. Să exprime o reacţie negativă din partea autorităţii faţă de

autorul faptei ilicite, cu scopul de a-l determina pe acesta să-şi

conştientizeze semnificaţia faptei, să o regrete şi pe viitor să nu o mai

repete, să o elimine din comportamentul său.

Prin intermediul răspunderii, se realizează atât scopul preventiv-

educativ cât şi cel sancţionator şi reparatoriu al prejudiciului care s-a

produs prin fapta săvârşită. 

În cazul funcţionarului european, răspunderea, presupune cu

necesitate abordarea relaţiei ei cu responsabilitatea. Dacă fiecare subiect

de drept trebuie să manifeste, în ceea ce face, respon sabi li tate,

funcţionarul trebuie să fie fundamental responsabil în îndepli nirea

prerogativelor sale. Responsabilitatea precede răspunderii şi o poate

elimina.

Ea presupune respectarea de către individ a sistemului de valori

instituit de societate. Dacă acest sistem de valori e respectat, omul

trăieşte în armonie cu sine însuşi si cu ceilalţi, cu societatea în

ansamblul său. Când sistemul de valori este negat, omul încetează să

mai fie responsabil, el devine răspunzător pentru comportamentul

său ilicit.

Funcţionarul public, indiferent că este naţional sau internaţional,

trebuie să-şi ducă la bun sfârşit atribuţiile, nu pentru că aşa i se impune,

ci fiindcă e convins că ele reprezintă rostul său profesional. Pentru el

nu există valoare mai importantă decât îndeplinirea, cu o convingere

reieşită din înţelegerea raţională a fenomenelor, a sarcinilor sale

640

.
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Problema răspunderii juridice a funcţionarilor europeni se pune

numai în legătură  cu încălcarea de către aceştia a normelor juridice,

în calitatea lor de funcţionari publici sau în legătură cu funcţia

publică pe care o deţin.

Dacă încălcarea normelor nu are legătură cu funcţia publică,

răspunderea lor va fi o răspundere de drept comun, adică identică cu

răspunderea oricărui alt cetăţean, care nu are calitatea de funcţionar

european.

4.2. Forme de răspundere aplicabile funcţionarilor europeni

Regimul juridic al funcţionarilor europeni include şi problema

răspunderii acestora, a cărei menire trebuie să constea în reprimarea

greşelilor comise de agenţii publici

641

.

Prin intermediul răspunderii, se realizează atât scopul preventiv cât şi

cel sancţionator, analizate în mod constant de doctrina juridică.Acestor

două scopuri li se mai adaugă un al treilea, şi anume caracterul educativ,

care include prevenirea dar nu se confundă cu aceasta.

Răspunderea juridică intervine, cum se exprimă constant doctrina,

pe terenul răului înfăptuit, şi al celui pe cale să se înfăptuiască având

în vedere încriminarea tentativei la ramura dreptului penal.

În ceea ce priveşte răspunderea funcţionarului european, o

regăsim reglementată în Titlul VI, denumit “Regimul disciplinar”,

fiind vorba despre consacrarea regimului juridic al răspunderii

disciplinare a funcţionarilor europeni, dezvoltat în anexa IX la Statut

intitulată “Procedura disciplinară “.

Din reglementarea amintită, nu trebuie trasă concluzia că singura

formă de răspundere specifică funcţionarilor europeni ar fi

răspunderea lor disciplinară. Ca şi pentru funcţionarii naţionali, în

afara acestei forme de răspundere mai regăsim răspunderea lor

patrimonială şi răspunderea penală.

În literatura de specialitate se analizează trei forme ale răspunderii

juridice a funcţionarilor europeni

642

: 
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Charles Debbasch, Science administrative, 5e édition, Paris, Dalloz, 1989, 

p. 583.

642

Verginia Vedinaş, Constanţa Călinoiu, Statutul funcţionarului public

european, ediţia a II-a, revizuită şi actualizată, Editura Universul Juridic, Bucureşti,

2007, p. 174, 175.



1. O răspundere administrativ-disciplinară, fundamentată pe

încălcarea normelor de disciplină specifice raportului de funcţie

publică; 

2. O răspundere administrativ-patrimonială consacrată de dispo -

ziţiile articolului 22 din Statut potrivit cărora funcţionarul european

poate fi ţinut să repare, în tot sau în parte, prejudiciile cauzate

Uniunii Europene prin greşeli personale grave pe care acesta le-ar fi

comis în timpul serviciului sau în legătură cu serviciul;

3. O răspundere penală, care este reglementată de secţiunile 6 şi 7

ale Anexei IX la Statut.

4.2.1. Răspunderea disciplinară a funcţionarilor europeni

Noţiunea de răspundere disciplinară

Funcţionarul public, ca şi salariatul, îşi desfăşoară activitatea într-

un cadru organizat şi disciplinat în acelaşi timp. Ei se supun unor

reguli pe care, dacă le încalcă, sunt pasibili de răspundere.

Disciplina muncii, indiferent la care tip de muncă ne raportăm,

concretizează starea de ordine inerentă îndeplinirii atribuţiilor care

rezultă dintr-un raport de muncă sau dintr-un raport de funcţie

publică. Această ordine derivă din respectarea unor norme de

conduită profesională, care pot viza:

– relaţiile din cadrul unui colectiv determinat;

– relaţiile cu alte colective din cadrul aceleiaşi unităţi;

– relaţiile cu terţii.

Elementul fundamental al distincţiei între răspunderea funcţio na -

rului european şi cea a salariatului este următorul: funcţionarul public

poate să răspundă disciplinar şi pentru fapte care exced disciplinei

muncii în accepţiunea lato sensu. El va răspunde disciplinar şi atunci

când, în afara serviciului, comite fapte care afectează statutul sau

ima ginea publică proprie sau a instituţiei în care îşi desfăşoară acti -

vitatea.

Răspunderea disciplinară a funcţionarilor europeni este prevăzută

şi în alte legi speciale, statute sau regulamente de organizare şi

funcţio nare.

Statutul funcţionarilor europeni defineşte răspunderea disciplinară

a acestora ca fiind „încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii

publici a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei publice pe care o
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deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de

lege”.

Sunt calificate ca abateri disciplinare nu orice încălcări ale înda to -

ririlor funcţionarilor europeni, ci numai acelea prevăzute expres de lege,

altele putând fi calificate ca abateri administrative, contraven ţionale sau

de altă natură.

Principiile generale care guvernează răspunderea disciplinară a
funcţionarilor europeni

Aceste principii care guvernează răspunderea funcţionarilor

europeni, trebuie analizate în contextul răspunderii instituţiilor

europene în ansamblul lor. Răspunderea acestora este dominată de

principiul că ele nu răspund doar pentru pagubele provocate de

instituţii, pentru greşelile de serviciu aşa zis “anonime” ci şi pentru

pagubele cauzate prin greşelile personale ale unui agent, respectiv

pentru greşeala acestuia, cu condiţia ca ea să intervină în exerciţiul

serviciului.

În ceea ce priveşte principiile răspunderii disciplinare a funcţiona-

rilor europeni, în literatura de specialitate

643

au fost identificate

următoarele principii:

1. Un prim principiu îl reprezintă acela că răspunderea discipli-

nară intervine ca urmare a comiterii unei abateri disciplinare, noţiune

care include orice încălcare a obligaţiilor impuse de respectivul

Statut.

Foarte important este faptul că încălcarea obligaţiilor de serviciu

poate fi realizată atât de „funcţionar” cât şi de “fostul funcţionar”,

după cum prevede expres articolul 86 alin. (1) din Statutul

funcţionarilor Uniunii Europene. Se poate concluziona că în dreptul

european al funcţiei publice, răspunderea este o instituţie care nu

presupune cu necesitate existenţa unui raport de funcţie publică, cu

referire la funcţionarii publici aşa-zişi “activi”. Ea poate viza nu doar

funcţionarii în exerciţiu, ci şi “foştii funcţionari”, al căror raport de

funcţie publică a încetat din diferite motive, ceea ce nu înseamnă că a

încetat şi răspunderea în cazul în care persoana respectivă a comis

unele abateri.
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2. Regăsim principiul universal de drept „non bis in idem”,

potrivit căruia “aceeaşi faptă nu poate da loc decât la o singură

sancţiune disciplinară”. 

Constatăm că prin acest principiu se interzice aplicarea a două

sancţiuni disciplinare funcţionarului european pentru o singură abatere.

3. Principiul neretroactivităţii

644

sancţiunii disciplinare, derivat

din principiul general de drept al neretroactivităţii legii, înscris şi în

articolul 15 alin. 2 din Constituţia României precum şi din caracterul,

în esenţă neretroactiv, al actului administrativ.

Rezultă că o sancţiune administrativ-disciplinară nu poate

produce efecte decât din momentul în care a fost adusă la cunoştinţa

funcţionarului.

4. Principiul cercetării prealabile se regăseşte şi la funcţionarii

publici din România. Articolul 78 alin. 3 din Legea nr. 188/1999 pri -

vind Statutul funcţionarilor publici prevede că sancţiunile disci pli-

nare nu pot fi aplicate decât după cercetarea prealabilă a faptei

săvârşite şi după audierea funcţionarului public. 

Sancţiunea disciplinară se poate aplica doar după ce s-a realizat o

cercetare prealabilă a faptei de săvârşirea căreia este acuzat funcţio -

narul.

Fac excepţie sancţiunile avertismentului şi ale blamului, care pot

fi aplicate direct de autoritatea competentă.

5. Principiul proporţionalităţii individualizării sancţiunii cu gravi -

tatea faptei, care impune să se ţină seama de următoarele criterii,

prevăzute în art. 10-96 din Anexa nr. IX la Statut: natura faptei şi împre -

jurările în care fapta a fost săvârşită; importanţa prejudiciului produs

integrităţii, reputaţiei sau intereselor instituţiilor prin fapta comisă;

latura subiectivă a faptei, respectiv gradul de intenţie sau de neglijenţă

în fapta comisă; motivele avute în vedere de funcţionar la comiterea

faptei; gradul şi vechimea funcţionarului; gradul de responsabilitate

personală a funcţionarului; nivelul funcţiilor şi responsabilităţilor

funcţionarului; recidiva actului sau a comportamentului greşit; conduita

funcţionarului de-a lungul carierei sale. 

În funcţie de unele elemente, cum ar fi caracterul faptei,

circumstanţele în care a fost îndeplinită, persoana făptuitorului,
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sancţiunea poate varia de la cea mai simplă, avertismentul, până la

cea mai drastică, revocarea din funcţie, şi poate fi însoţită sau nu de o

sancţiune complementară de exemplu, reducerea sau suprimarea

dreptului la pensie pentru vechime. 

Articolul 12-96 din Anexa 9 prevede următoarele: Consiliul este

sesizat cu un raport emanând de la autoritatea investită cu puterea de

numire, care trebuie să indice clar faptele reprobabile şi, dacă este

cazul, circumstanţele în care acestea au fost comise, conţinând toate

circumstanţele atenuante sau agravante. 

6. Principiul comunicării

Comun răspunderii disciplinare a funcţionarilor naţionali şi

internaţionali este şi regula comunicării. Regula comunicării

dosarului este una din legile “de fier” şi în cazul răspunderii disci pli -

nare a funcţionarului public european.  Articolul 25 alin. 2 dispune în

mod categoric că orice decizie individuală luată în aplicarea

Statutului funcţionarilor europeni trebuie să fie comunicată de îndată,

în scris, funcţionarului interesat. Orice decizie vizând o plângere

trebuie să fie motivată.

Constatăm că textul instituie o normă de principiu care vizează

orice decizie în legătură cu funcţionarii europeni, inclusiv cele care

au ca obiect intervenţia unor forme de răspundere. Am putea spune,

cu atât mai mult aceste decizii care se supun şi obligaţiei motivării, în

fapt şi în drept.

Comunicarea nu vizează doar decizia în sine, ci întreg dosarul

care a stat la baza emiterii ei. Articolul 2 din Anexa IX prevede că

funcţionarul are dreptul de a obţine comunicarea integrală a dosarului

său individual şi să poată face copie după orice document care are

legătură cu procedura disciplinară.

Precizăm că prin “dosar” trebuie să înţelegem documentele care

fundamentează şi concretizează sancţiunea disciplinară respectivă,

dar şi dosarul individual al funcţionarului, a cărui studiere ar avea

relevanţă şi l-ar putea ajuta în apărarea sa.

7. Implicarea organului de disciplină

În baza dispoziţiilor art. 9 din Statut, în cadrul fiecărei instituţii se

înfiinţează un Consiliu (comisie) de disciplină sau mai multe comisii

de disciplină în cazul în care acest lucru este necesar din cauza

numărului funcţionarilor din locurile de repartizare. 
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Consiliul de disciplină este învestit cu atribuţii în ceea ce priveşte

derularea procedurii răspunderii disciplinare, şi rolul său este de a

proteja funcţionarul împotriva unor decizii arbitrare, abuzive, care ar

putea fi luate împotriva sa, dar şi de a proteja instituţia europeană,

prin sancţionarea celor care se fac vinovaţi de comiterea unor încăl -

cări ale obligaţiilor care le revin în calitatea pe care o au. Intervenţia

unui organ de disciplină de regulă denumit Consiliu reprezintă o

garanţie a funcţionarilor împotriva arbitrariului puterii discreţionare a

şefilor ierarhici, comună atât funcţionarilor naţionali cât şi celor

europeni. 

8. Principiul potrivit căruia autoritatea care este învestită cu

puterea de numire este cea îndrituită să şi sancţioneze pe funcţionarul

european.

Astfel, această autoritate va putea să aplice unele sancţiuni în mod

direct, fără nici o formalitate, iar altele le va putea aplica după ce a

fost îndeplinită procedura disciplinară reglementată în Anexa IX la

Statut. Este vorba despre aplicarea sancţiunilor disciplinare cu

caracter moral, respectiv avertismentul şi mustrarea (blamul), iar

restul sancţiunilor se vor putea aplica după parcurgerea procedurii

disciplinare reglementată de Anexa IX. 

9. Recunoaşterea dreptului la apărare al funcţionarului european.

Dreptul la apărare al funcţionarului european reprezintă o dimen -

siune a dreptului universal la apărare prevăzut şi de art. II alin. 1, din

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului care dispune că “orice

persoană acuzată de un delict este prezumată nevinovată până când

vinovăţia sa va fi dovedită în mod legal în cursul unui proces public

în cadrul căruia i s-au asigurat toate garanţiile necesare apărării sale”.

Constatăm că regăsim în acest text ca şi în altele “precisa formulare a

garanţiilor juridice indispensabile pentru a face posibil exerciţiul real

al unor drepturi

645

Astfel, articolul 4 din Anexa IX, recunoaşte dreptul la apărare al

funcţionarului european, care presupune următoarele elemente:

– comunicarea întregului dosar încriminator către funcţionarul

încriminat;
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– acordarea unui termen de cincisprezece zile în interiorul căruia

funcţionarul să-şi poată pregăti apărarea;

– dreptul funcţionarului ca în faţa organului de disciplină să-şi

poată susţine observaţiile şi apărarea în scris sau oral;

– dreptul funcţionarului de a fi asistat în faţa organului de

disciplină ;

– dreptul de a apela la martori, care aparţine, în egală măsură, atât

funcţionarului cât şi autorităţii.

10. Funcţionarii beneficiază de dreptul de a introduce acţiuni la

organele europene de jurisdicţie.

Acest drept este recunoscut funcţionarilor oficiali, sintagmă care

desemnează persoanele numite în funcţii stabilite în cadrul

personalului unei autorităţi europene prin decizia scrisă a autorităţii

competente să numească, potrivit regulamentului de personal în

vigoare

646

.

În afara acestora, regăsim celălalt personal, şi anume, temporarii,

personalul auxiliar, consilierii speciali.

Din punct de vedere al ponderii lor, în literatura de speciali tate

647

s-a arătat că recursurile agenţilor europeni reprezintă aproximativ un

sfert din totalul cauzelor supuse Curţii de Justiţie şi nici un alt sector de

drept european nu este atât de discreţionar ca dreptul funcţiei publice.

Tuturor le este recunoscută capacitatea de a se adresa organelor

jurisdicţionale europene, în următoarele condiţii:

– se impune avizul autorităţii învestite cu puterea de numire;

– adresarea se face pe cale ierarhică, prin intermediul superiorilor

direcţi, scopul procedurii fiind acela de a asigura condiţiile rezolvării

amiabile a litigiilor;

– foarte important este faptul că funcţionarii europeni au dreptul

să acţioneze împotriva oricărui act care îi afectează, chiar dacă actul

atacat nu le-a fost lor adresat, ci altor persoane;

– condiţia care se impune este ca actul, prin conţinutul lui, să

afecteze dreptul funcţionarului reclamant, sau un interes al acestuia,

iar funcţionarul să acţioneze în valorificarea propriului interes;
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– interesantă şi relevantă este şi dispoziţia care îndrituieşte

funcţionarul european să atace orice decizie care îl afectează,

indiferent dacă este vorba despre o decizie care a fost deja luată sau

care trebuia să fie luată însă instituţia nu a făcut acest lucru– articolul

90 (8) aliniatul (2) din Statut.

Regăsim distincţia dintre forma tipică şi forma asimilată a unui

act juridic, specifică dreptului administrativ, care legitimează o

acţiune în contencios administrativ.

Forma tipică este atunci când actul a fost deja emis însă el are

caracter ilegal, iar cea asimilată este atunci când autoritatea

competentă nu a emis actul deşi trebuia, era obligată să o facă.

În ceea ce priveşte dreptul funcţionarilor europeni de a introduce

acţiuni în faţa organelor europene de jurisdicţie se constată următoarele:

a) Curtea de Justiţie şi instanţele care ţin de aceasta au competenţa

de a statua cu privire la orice litigiu dintre instituţiile europene şi

agenţii lor în limitele şi condiţiile determinate de Statut sau rezultând

din regimul aplicabil acestora din urmă;

b) Termenul de agent trebuie privit în sens larg, astfel încât dreptul

să privească în egală măsură atât funcţionarii europeni, “oficialii

Uniunii“ cât şi alte categorii de personal, în care se include personalul

temporar, auxiliar şi local, consilierii etc;

c) Procedura sesizării de către funcţionarul european a organelor

de jurisdicţie este dominată de principiul că sesizarea se face prin

intermediul şefilor ierarhici şi cu avizul Autorităţii Investite cu

Puterea de Numire (A.I.P.N.);

d) Funcţionarii sunt îndrituiţi să acţioneze împotriva oricărui act

care îi afectează, indiferent că acest act le este lor adresat sau vizează

alte persoane. Singura condiţie este ca funcţionarul să promoveze

acţiunea în ocrotirea unui interes propriu şi concret

648

;

e) Fundamentul competenţei Curţii Europene de Justiţie

649

în

speţele care îi privesc pe funcţionarii publici se regăseşte în art. 91,

paragraful l din Statutul funcţionarilor care dă în competenţa Curţii
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litigiile cu caracter patrimonial şi în cauzele prevăzute de Statut,

atributul de a controla integral exerciţiul puterii discreţionare şi de a

modifica sau raporta măsura contestată.

11. Principiul radierii sancţiunilor disciplinare

Articolul 89 din Statut dă dreptul funcţionarului sancţionat

disciplinar să ceară ştergerea din dosarul său personal a sancţiunilor

care i-au fost aplicate.

Acest drept se naşte la intervale diferite de timp, în funcţie de

sancţiunea disciplinară a cărei radiere se cere. Astfel, în cazul în care

funcţionarul solicită radierea sancţiunilor cu avertisment şi mustrare

(blam) termenul cerut este de trei ani de data când i-a fost aplicată

sancţiunea respectivă.

În cazul în care se cere radierea oricărei alte sancţiuni, cu excepţia

celei a revocării, termenul este de şase ani.

Se observă că nu este vorba de o radiere de drept, regăsită în

sistemele naţionale ale funcţiei publice, ci o radiere la cerere, care

este lăsată la latitudinea autorităţii învestită cu puterea de numire, şi

care implică şi decizia Consiliului de disciplină.

O altă observaţie care se impune a fi făcută este cea referitoare la

termenele mari care trebuie să curgă pentru a se putea solicita

radierea sancţiunii, chiar în cazul unor sancţiuni care nu prezintă

gravitate deosebită, cum sunt avertismentul şi blamul.

Consiliul de disciplină şi procedura disciplinară

Aproape în toate organizaţiile internaţionale, ca şi în adminis -

traţiile naţionale, există un organism, paritar sau mixt, care e

consultat de autoritatea disciplinară înainte ca aceasta să aplice o

sancţiune

650

. 

Consiliul de disciplină este o structură colegială compusă din

preşedinte şi patru membri permanenţi, dintre care, cel puţin unul,

care poate fi şi preşedintele, trebuie să fie din afara instituţiei.

Membrii permanenţi pot fi înlocuiţi de supleanţi. În cazul în care

procedura disciplinară vizează funcţionari de un grad până la AD13,

Consiliul deliberează cu doi membri suplimentari aparţinând

aceleiaşi grupe de funcţii sau având acelaşi grad cu cel al
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funcţionarului vizat de procedură. Atât membrii permanenţi, cât şi

supleanţii lor sunt desemnaţi dintre funcţionarii care au cel puţin

gradul AD 14 pentru toate cazurile, altele decât cele conţinând

funcţionarii de gradul AD 15 şi AD 16.

În situaţia în care procedura disciplinară vizează funcţionari de

gradul AD 15 sau AD 16, membrii permanenţi şi supleanţi sunt

desemnaţi dintre funcţionarii de gradul AD 16. 

O ultimă situaţie este cea in care procedura disciplinară vizează

funcţionari afectaţi într-o terţă ţară, caz în care cei doi membri

supleanţi suplimentari sunt desemnaţi printr-o procedură ad hoc de

Autoritatea de numire şi Comitetul personalului. 

Desemnarea membrilor se face concomitent de Autoritatea de

numire şi de Comitetul personalului, în proporţii egale, respectiv doi

membri permanenţi şi doi supleanţi, iar preşedintele şi supleantul său

sunt desemnaţi de autoritatea de numire. 

Durata mandatului preşedinţilor şi membrilor este de trei ani, cu

posibilitatea ca instituţiile să decidă o durată mai mică, de cel puţin

un an. 

În activitatea pe care o desfăşoară, Consiliul de disciplină este

asistat de un secretar, desemnat de Autoritatea de numire. 

Procedura disciplinară presupune următoarele etape: 

1. Consiliul e sesizat de autoritatea de numire printr-un raport,

care se înaintează şi funcţionarului public în cauză, împreună cu toate

documentele care au stat la baza întocmirii lui; 

2. Funcţionarul are la dispoziţie un termen de cincisprezece zile

pentru a-şi pregăti apărarea, putând fi asistat de un apărător ales; 

3. Funcţionarul poate să recunoască în faţa preşedintelui Consi -

liului fapta de care este acuzat, după ce în prealabil a fost informat

despre consecinţele pe care le poate produce recunoaşterea faptei

sale, caz în care Autoritatea de numire poate să procedeze la apli ca -

rea sancţiunilor prevăzute de art. 9-96 lit. a-d, respectiv avertisment

scris, blam, suspendarea avansării în grad şi reducerea gradelor;

4. Preşedintele numeşte pe unul din membrii Consiliului să

întocmească un raport asupra cazului cu care a fost sesizat şi să îi

informeze pe ceilalţi membri; 

5. Funcţionarul este îndrituit să fie ascultat şi să facă observaţii

scrise sau orale, personal sau prin apărător ales. Autoritatea de
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numire e şi ea reprezentată în faţa Consiliului de un funcţionar

mandatat cu acest rol; 

6. În cazul în care Consiliul nu se pronunţă în mod clar asupra

faptei cu care a fost sesizat, preşedintele dispune o anchetă

suplimentară, care este condusă de preşedinte însuşi sau de un

membru; 

7. În baza întregii cercetări întreprinse, Consiliul emite un aviz

motivat, cu majoritate de voturi, care se referă la faptele constatate şi,

dacă este cazul, la sancţiunile propuse. Opiniile divergente pot fi

consemnate în aviz. Preşedintele nu ia parte la vot decât atunci când

se pun chestiuni de procedură sau în caz de paritate a voturilor;

8. Avizul se comunică Autorităţii de numire şi funcţionarului într-

un termen de 2 luni, sau dacă ancheta a fost efectuată la iniţiativa

Consiliului, atunci termenul este de patru luni;

9. Preşedintele are ca atribuţie principală să pună în executare

informaţiile şi documentele referitoare la cauză;

10. În situaţia în care Autoritatea de numire decide clasarea

dosarului, fără a aplica sancţiuni disciplinare, ea îl informează în

scris pe funcţionar, fără a fi ţinută de un termen. Funcţionarul este

îndrituit să solicite consemnarea deciziei de clasare în dosarul său

personal. 

Sancţiunile disciplinare aplicabile funcţionarilor publici europeni

Sancţiunile disciplinare sunt prevăzute în articolul 9-96 din Anexa

nr. IX la Statut, din a căror analiză constatăm că legiuitorul european

a operat o ierarhizare a acestora, de la cele mai uşoare până la cele

mai grave. 

Se poate remarca totodată caracterul legal al acestor sancţiuni,

regăsirea, în sfera disciplinarului, a principiului legalităţii din penal,

anume, nullum crimen sine legem, nulla poena sine lege

651

.

Sancţiunile disciplinare sunt enumerate în diferite statute, la

principii generale, astfel încât trebuie să considerăm că în materie

disciplinară sau penală, autoritatea administrativă sau judiciară nu

poate să aplice o sancţiune fără un text care să o prevadă

652

. 
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Din conţinutul Titlului VI care reglementează “Regimul discipli-

nar”, raportat la cel al Anexei IX care îl dezvoltă, desprindem conclu-

zia că autoritatea care aplică sancţiunea este ţinută, în realizarea

competenţei sale, de aplicarea acelor sancţiuni prevăzute de Statut şi

după procedura instituită de acesta şi de anexele sale.

Aceste sancţiuni pot fi grupate în mai multe categorii:

1. Din punct de vedere al naturii lor:

– sancţiuni cu caracter moral (avertismentul, blamul);

– sancţiuni care afectează cariera funcţionarului(retrogradarea);

– sancţiuni cu caracter pecuniar – suspendarea dreptului la pensie

al funcţionarului, ca sancţiune complementară alături de revocare;

– sancţiuni cu caracter complex, care afectează, în egală măsură,

cariera funcţionarului dar au şi caracter pecuniar. Un exemplu îl

reprezintă reducerea cu una sau mai multe trepte sau retrogradarea.

2. Din punct de vedere al caracterului lor: 

– sancţiuni cu caracter principal: avertismentul, blamul (mustrarea),

suspendarea temporară la avansare pe scară ierarhică, revocarea şi

concedierea pentru motive de necorespundere profesională;

– sancţiuni cu caracter complementar – suspendarea dreptului la

pensie.

3. Din punct de vedere al efectelor lor:

– sancţiuni care atrag încetarea raportului de funcţie europeană

(revocarea, concedierea pentru insuficienţă profesională);

– sancţiuni care nu atrag încetarea acestui raport (restul

sancţiunilor, cu caracter material sau moral);

– sancţiuni care determină întreruperea raportului de funcţie

europeană – suspendarea funcţionarului.

Avertismentul scris

Este prima sancţiune enunţată de articolul 9 din Anexa IX din

Statutul funcţionarilor Uniunii Europene, ceea ce determină con -

cluzia că, din punct de vedere al gravităţii, este cea mai uşoară

sancţiune disciplinară. 

O asemenea calificare este atrasă de gravitatea faptei, astfel încât

ea se aplică în cazul celor mai puţin periculoase abateri disciplinare.

În dreptul public românesc avertismentul, ca sancţiune care

intervine în cazul răspunderii contravenţionale este definit ca
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atragerea atenţiei persoanei asupra faptei săvârşite, pericolului

acesteia, cu recomandarea ca pe viitor să nu mai repete fapta

respectivă şi să se conformeze dispoziţiilor legale

653

.

Avertismentul reprezintă o sancţiune principală cu caracter moral,

iar rolul său este, pe de o parte, de a pune pe făptuitor în postura de a-

şi conştientiza fapta, dar totodată de a-l determina să nu o mai repete

în viitor.

De aceea în cazul avertismentului primează rolul preventiv faţă de

cel sancţionator. 

În dreptul muncii avertismentul este definit ca fiind comunicarea

scrisă făcută salariatului prin care i se atrage atenţia asupra faptei

săvârşite şi i se pune în vedere că, dacă nu se va îndrepta şi va săvârşi

noi abateri, i se vor aplica sancţiuni mai grave, până la desfacerea

contractului de muncă

654

.

Procedura aplicării avertismentului este comună cu procedura

mustrării (blamului), şi  constă în următoarele aspecte:

– competentă să aplice cele două sancţiuni este autoritatea

învestită cu puterea de numire;

– aceasta va proceda la aplicarea uneia din cele două sancţiuni fie

din proprie iniţiativă fie la propunerea superiorului ierarhic al

funcţionarului care a comis fapta;

– autoritatea competentă să aplice sancţiunea nu este obligată să

solicite avizul Consiliului de disciplină.

Avertismentul si blamul sunt de fapt singurele sancţiuni discipli-

nare pentru care nu se impune avizul organului de disciplină.

Precizăm că dispoziţia art. 11-96 din Anexă este permisivă, în sensul

că el prevede că Autoritatea de numire poate pronunţa sancţiunea

avertismentului şi a blamului fără pronunţarea organului de

disciplină, rezultând că textul nu obligă, dar nici nu interzice, iar dacă

autoritatea vrea să consulte Consiliul de disciplină nu i se interzice să

o facă. Subzistă, totodată, dreptul funcţionarului european de a fi

ascultat înainte de a i se aplica una din cele două sancţiuni.

Avertismentul se aplică în mod obligatoriu în formă scrisă.
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Există diferite organizaţii internaţionale unde avertismentul se

poate aplica oral şi fără să fie menţionat în dosarul profesional al

funcţionarului public

655

.

Mustrarea

Reprezintă cea de-a doua sancţiune disciplinară prevăzută de

articolul 9.

Spre deosebire de sancţiunea avertismentului, unde regăsim

expres formulată forma scrisă a acestuia, la mustrare textul nu mai

prevede forma scrisă, rezultând, per a contrario, că poate îmbrăca atât

forma orală cât şi cea scrisă.

Ea se aplică tot pentru abateri care nu au o gravitate deosebită, dar

care, dacă se repetă, pot atrage consecinţe negative atât pentru

instituţie cât şi pentru funcţionar.

Are tot caracter moral şi urmează aceeaşi procedură de aplicare ca

şi avertismentul.

Suspendarea temporară a dreptului de avansare pe scară  ierarhică

Analizând problemele legate de cariera funcţionarului european

şi, în cadrul acesteia, sistemul de notare şi avansare, se constată că se

instituie norma de principiu potrivit căreia orice funcţionar care a

împlinit doi ani vechime pe o anumită treaptă a gradului său accede

în mod automat la treapta superioară pe acest grad.

Acest text instituie principiul că avansarea este determinată de o

anumită vechime. Avansarea intervine automat la toţi funcţionarii, cu

excepţia acelora care au comis abateri disciplinare.

În această situaţie are loc o întrerupere a acestei avansări

automate, comandată de raţiuni care ţin de comportamentul

necorespunzător al funcţionarului european.

Această sancţiune are caracter complex, deoarece ea afectează şi

cariera funcţionarului dar şi drepturile sale băneşti, dat fiind faptul că

o avansare în ierarhie implică un spor de retribuţie.

Reducerea gradelor 

Spre deosebire de sancţiunea anterioară, care vizează o întreru pere în

avansare, amintita sancţiune vizează o reducere, o diminuare a gradelor. 
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Are aceleaşi trăsături ca şi suspendarea temporară a dreptului de

avansare pe scară  ierarhică, în sensul că reprezintă tot sancţiuni care

afectează cariera dar şi veniturile funcţionarului, ambele intervenind

atunci când se comit abateri care prin gradul lor de periculozitate

privează funcţionarul de exerciţiul dreptului la promovare şi de o

anumită poziţie în ierarhia gradului său. 

Retrogradarea

Retrogradarea este o sancţiune care vizează coborârea în ierarhia

gradului profesional.

În dreptul muncii, această sancţiune se situează, de regulă, pe

penultimul loc, în funcţie de gravitatea faptei şi a sancţiunilor, fiind

ultima care poate fi aplicată astfel încât să se păstreze raportul juridic

de muncă

656

.

O astfel de sancţiune se aplică acelor persoane care, nu sunt la

prima abatere disciplinară şi care au adus „prejudicii materiale şi

morale însemnate unităţii, în împrejurări şi cu antecedente

disciplinare care conferă faptei un grad ridicat de periculozitate”.

Retrogradarea reprezintă o sancţiune cu efecte asupra carierei, asupra

veniturilor, dar şi cu un important impact moral deoarece funcţionarul îşi

pierde, pentru o anumită perioadă poziţia ierarhică, existând inclusiv

posibilitatea de a ajunge ca ,pe perioada cât durează sancţiunea, să

lucreze în subordinea unor persoane care sunt inferioare gradului său.

Clasamentul într-o grupă de funcţii inferioară, cu sau fără retrogradare 

Este o sancţiune introdusă în Statut în urma modificărilor din

2004, prin care un funcţionar public părăseşte grupa de funcţii

administrative (AD) şi coboară în grupa de funcţii de asistent (AST),

păstrându-şi acelaşi grad profesional sau dobândind unul inferior. O

asemenea sancţiune atrage implicaţii complexe, de ordin patrimonial,

social, al carierei şi prestigiului funcţionarului astfel sancţionat. 

Suspendarea din funcţie

Sancţiunea suspendării este tradiţională pentru funcţiile şi

demnităţile publice naţionale, regăsită şi la funcţionarii internaţionali.
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Ea îl împiedică pe funcţionarul sancţionat să-şi exercite prerogativele

de funcţie publică pentru o anumită perioadă de timp.

Această sancţiune intervine în caz de abatere gravă, când

funcţionarul se face vinovat fie de o neîndeplinire a obligaţiilor sale

profesionale, fie de o infracţiune de drept comun, autoritatea învestită

cu puterea de numire putând să dispună imediat suspendarea din

funcţie a autorului unei asemenea greşeli.

Decizia de suspendare trebuie să conţină, în mod obligatoriu,

următoarele menţiuni:

– precizarea dacă funcţionarul îşi păstrează, pe perioada sus pen -

dării, neafectată remuneraţia;

– în cazul în care va avea loc o reţinere din retribuţia funcţio -

narului, decizia trebuie să prevadă ce procent din aceasta este supus

reţinerii.

Statutul prevede că nu poate să fie mai mică decât minimul vital,

crescând, atunci când este cazul, alocaţia familială. 

Decizia de suspendare este un act cu caracter provizoriu, care

trebuie definitivat într-un interval de şase luni de la data când decizia

începe să producă efecte.

În acest interval, se pot întâlni următoarele situaţii:

– nu intervine nici o decizie până la sfârşitul celor şase luni, ceea

ce atrage dreptul funcţionarului european de a-şi primi înapoi integral

retribuţia;

– intervine o decizie, situaţie în care statutul funcţionarului va fi

reglementat conform deciziei respective;

– funcţionarul poate să facă obiectul unei urmăriri penale, în care

caz statutul funcţionarului se va definitiva abia după ce organul de

jurisdicţie penală se va pronunţa în mod definitiv şi irevocabil.

Revocarea din funcţie

Revocarea reprezintă sancţiunea cea mai gravă, asemănător celei

de concediere pentru motive de necorespundere profesională

657

.

Revocarea reprezintă o sancţiune specifică şi funcţionarilor naţionali. 

În dreptul francez, ea poate reprezenta atât o sancţiune disci pli -

nară cât şi consecinţa unei condamnări penale, de exemplu,

435

657

M. Auby, J. B. Auby, op. cit., p. 206.



condamnarea prin sentinţă definitivă la interzicerea exercitării unei

funcţii publice. 

Ambele sancţiuni au ca specific faptul că pun capăt definitiv unei

anumite funcţii.

Revocarea este sancţiunea cea mai serioasă şi are în vedere o

greşeală gravă şi numai o asemenea greşeală, pentru a respecta

ierarhia pedepselor

658

.

Revocarea poate fi însoţită şi de suprimarea dreptului la pensie de

vechime, fără ca efectele acestei sancţiuni să se poată întinde şi

asupra altor drepturi ale funcţionarilor.

Atunci când funcţionarul şi-a încetat în mod definitiv funcţia,

decăderea totală sau parţială din dreptul de pensie poate să intervină,

fără a putea afecta şi alte drepturi ale funcţionarului european.

Revocarea este singura sancţiune disciplinară care nu poate fi

radiată din dosarul personal al funcţionarului, dată fiind gravitatea ei,

a faptelor care au determinat-o şi faptul că ea determină încetarea

definitivă a funcţiei.

Concedierea pentru insuficienţă profesională

Adevărata capacitate a unei persoane de a face faţă postului

pentru care a candidat şi pe care l-a obţinut, prin promovarea unui

concurs sau examen, se verifică în mod efectiv în exercitarea

prerogativelor de funcţie publică.

Este posibil să se constate că, deşi o persoană care a candidat

pentru ocuparea unei funcţii europene sau a fost selectată ca fiind

corespunzătoare, pe parcurs ea nu întruneşte condiţiile necesare

pentru menţinerea în postul respectiv.

În aceste situaţii, cum menţinerea pe postul respectiv nu mai poate

fi realizată deoarece pune în pericol activitatea instituţiei, va putea

interveni concedierea funcţionarului pentru motive de insuficienţă

profesională.

Regimul acestei instituţii, asemănător celei cu acelaşi titlu întâlnită

în regimul juridic al salariatului, presupune următoarele elemente:

1. Sancţiunea poate interveni atunci când funcţionarul “face

dovada unei insuficienţe profesionale în exerciţiul funcţiilor sale”;
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2. Autoritatea învestită cu puterea de numire, în momentul în care

constată că funcţionarul nu este capabil să îndeplinească, în bune

condiţii, atribuţiile care îi revin, are două posibilităţi:

– fie să-l concedieze pe funcţionar;

– fie să propună trecerea acestuia într-un post inferior.

Autoritatea învestită cu puterea de numire, în baza puterii discre -

ţionare de care dispune, are aptitudinea să-l concedieze pe funcţionar

sau să-i ofere acestuia un post pe care îl apreciază corespunzător

pentru acesta, însă inferior postului pe care îl ocupă în prezent.

3. Propunerea care are ca obiect aplicarea acestui tip de sancţiune

trebuie să cuprindă cauzele care o motivează;

4. Obligativitatea comunicării deciziei funcţionarului în cauză;

5. Posibilitatea ca funcţionarul care urmează să fie concediat să

poată formula orice observaţie cu privire la aspectele ce i se impută şi

pe care o consideră utilă în soluţia ce urmează a fi adoptată;

6. Competenţa în a emite decizia de concediere aparţine autorităţii

investite cu puterea de numire, cu îndeplinirea formalităţilor

procedurale prevăzute de Anexa IX la Statut.

Căile de atac împotriva sancţiunilor administrativ-disciplinare

Potrivit dispoziţiilor art. 90 alin. 1, Titlul VII din Statutul

funcţionarilor Uniunii Europene, orice persoană căreia i se aplică

respectivul Statut poate adresa autorităţii împuternicite să facă numiri

o cerere de adoptare a unei decizii în ceea ce o priveşte. În termen de

patru luni de la data depunerii cererii, autoritatea comunică persoanei

în cauză decizia motivată. În cazul în care, la expirarea termenului

menţionat, nu se dă nici un răspuns, lipsa acestuia se interpretează ca

o decizie implicită de respingere a cererii, care poate face obiectul

unei reclamaţii.

Dispoziţiile din Titlul VII vizează două categorii de destinatari: 

1. Orice persoană interesată, care cade sub incidenţa prevederilor

Statutului. În această categorie intră nu doar funcţionarii europeni, ci

şi alţi agenţi ai Uniunii; 

2. Funcţionarii europeni, care urmează un regim special în ceea ce

priveşte accesul la jurisdictia europeană

659

. 
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În acest titlu, se regăsesc două drepturi fundamentale ale oricărei

persoane care este vizată de Statut, inclusiv ale funcţionarului

european: 

1. Dreptul de petiţionare către autoritatea învestită cu puterea de

numire, deci către administraţia europeană competentă; 

2. Accesul liber la jurisdicţia europeană. 

Dreptul de petiţionare

Dreptul de petiţionare este garantat oricărei persoane care se poate

prevala de ocrotirea acestui drept în baza Statutului, cu atât mai mult

funcţionarilor europeni.

În baza lui, persoana îndrituită îi poate solicita autorităţii învestite

cu puterea de numire să ia o anumită decizie cu privire la ea. Atunci

când “persoana vizată” este un funcţionar european, solicitarea va fi

adresată prin intermediul şefului ierarhic.

Fac excepţie situaţiile în care cererea îl vizează chiar pe superiorul

ierarhic al funcţionarului, ceea ce determină posibilitatea acestuia de

a se adresa direct autorităţii învestită cu puterea de numire.

Dreptul de petiţionare poate fi exercitat către autoritatea învestită

cu puterea de numire, care are obligaţia ca într-un termen de patru

luni de la data când s-a formulat cererea să se pronunţe, printr-o

decizie motivată, asupra problemei cu care a fost sesizată.

Autoritatea sesizată are, în interiorul acestui termen, două soluţii:

1. Să se pronunţe asupra petiţiei care i-a fost înaintată;

2. Să nu se pronunţe asupra acestei petiţii, caz în care refuzul

autorităţii de a se pronunţa în termenul stipulat echivalează el însuşi cu

respingerea petiţiei şi naşte dreptul de a exercita calea de atac

prevăzută la articolul 90 alin. 2 din Statut. Acest articol prevede dreptul

persoanei de a se adresa autorităţii învestite cu puterea de numire

atunci când apreciază că a fost nedreptăţit printr-un anumit act.

Constatăm că prin intermediul acestui drept persoana interesată

nu exercită o cale de atac împotriva unui act care o nedreptăţeşte, ci

solicită instituţiei căreia îi aparţine, prin autoritatea învestită cu

puterea de numire, de a lua o anumită decizie cu privire la ea.

În cazul în care autoritatea învestită cu puterea de numire ia o

decizie necorespunzătoare sau nu ia în termen decizia solicitată se

naşte dreptul celui în cauză de a se adresa jurisdicţiei europene.
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Semnalăm interesul dispoziţiei cuprinse la articolul 90 aliniatul

1, teza finală din Statut, care asimilează unui act admi nistrativ

european (decizie implicită) refuzul autorităţii competente de a-i

soluţiona o cerere. 

Rezultă concluzia că, în dreptul european, se întâlneşte insti tuţia

actului administrativ asimilat sau implicit, specifică sistemelor de

drept nationale. În baza articolului 52 din Constituţia României şi a

Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi

completările ulterioare, orice persoană este îndrituită să sesizeze

instanţa de contencios administrativ atunci când a fost vătămată prin

actele administrative tipice ale unei autorităţi publice, respectiv actele

administrative emise de autoritate însă apreciate ca ilegale şi

vătămătoare de către reclamant, cât şi împotriva actelor administrative

asimilate, respectiv atunci când autoritatea nu emite actele la care se

consideră îndreptăţită persoana, fiind vorba despre tăcerea administra -

tivă şi tardivitate. 

Liberul acces la jurisdicţia europeană

Acest drept este garantat, de asemenea, atât funcţionarilor euro -

peni, cât şi oricărei alte persoane căreia îi sunt opozabile prevederile

Statutului.

Exercitarea accesului la jurisdicţia europeană este precedată de

procedură prealabilă, prin care persoana interesată este obligată să se

adreseze mai întâi autorităţii învestită cu puterea de numire şi abia

apoi dacă este nemulţumită de decizia acesteia, se va putea adresa

Curţii Europene de Justiţie.

Accesul la jurisdicţia europeană poate fi determinat de două

categorii de situaţii:

1. În litigiile care privesc legalitatea unui act, când, prevalându-se

de dreptul de petiţionare, decizia expresă sau implicită a autorităţii

investită cu puterea de numire îl nemulţumeşte pe funcţionarul

european;

2. În litigiile cu caracter pecuniar, când a fost emis un act preju di -

ciabil pentru funcţionarul public, Curţii Europene de Justiţie îi revine

o competenţă de plină jurisdicţie.
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Acest act care îl vatămă pe funcţionarul european, poate, de

asemenea, să îmbrace forma tipică şi asimilată, în sensul că articolul

90 alin. 2 din Statutul funcţionarilor Uniunii Europene prevede că:

– o anumită autoritate din cadrul Uniunii a emis un act

prejudiciabil pentru o anumită persoană;

– autoritatea respectivă a respins expres sau implicit o reclamaţie

făcută de persoana interesată. 

În oricare din situaţiile respective, persoana interesată poate să se

adreseze autorităţii învestită cu puterea de numire într-un termen de trei

luni, calculat în mod diferit, în funcţie de fiecare caz concret în parte:

– în cazul în care se atacă un act european cu caracter individual,

termenul se calculează de la data aducerii la cunoştinţa destina ta rului,

prin notificare sau prin alte mijloace de comunicare prevăzute de lege;

– în cazul în care se atacă un act european implicit, termenul de

recurs curge de la data la care autoritatea competentă era obligată să

răspundă şi nu a făcut-o, situaţie care valorează cu respingerea cererii.

Actele organismelor europene pot fi atacate atât de destinatarul

lor, cât şi de orice altă persoană, decât destinatarul, care a fost

prejudiciat prin actul individual respectiv.

Articolul 90 alin. 2 din Statut prevede calcularea termenului de

trei luni de la data notificării deciziei destinatarului, cel mai târziu

din ziua în care cel interesat a luat cunoştinţă, dacă este vorba despre

o măsură cu caracter individual; totodată, dacă un act individual

este de natură să prejudicieze o altă persoană decât destinatarul,

termenul curge faţă de această persoană din ziua în care ea a luat

cunoştinţă şi, în tot cazul, cel mai târziu la data publicării actului. 

Deoarece persoana poate fi afectată şi prin acte individuale care

au un alt destinatar, ei i se recunoaşte posibilitatea de a fi ocrotită nu

doar în drepturile sale subiective, ci şi în interesele ei legitime.

În dreptul românesc, Legea nr. 554/2004 a contenciosului

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, permite ca

acţiunea să fie formulată şi de o terţă persoană, alta decât beneficiarul

actului, care este vătămată prin actul atacat adresat altei persoane. 

Înainte de sesizarea Curţii Europene de Justiţie trebuie declan -

şată o procedură prealabilă, conform căreia persoana interesată

sesizează mai întâi autoritatea învestită cu puterea de numire.

Autoritatea respectivă are la îndemână un termen de patru luni,

în interiorul căruia poate să emită o decizie motivată. 
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Termenul se calculează începând cu ziua în care a fost sesizată

cu reclamaţia administrativă. 

Indiferent că autoritatea investită cu puterea de numire a emis

o decizie de răspuns sau nu a făcut-o, dacă cel interesat se

consideră prejudiciat, se poate adresa Curţii Europene de Justiţie. 

După ce autoritatea învestită cu puterea de numire s-a pronunţat

printr-o decizie motivată sau nu a răspuns în termenul legal, ceea ce

echivalează cu o decizie implicită de respingere a cererii persoanei

interesate, se declanşează cea de-a doua etapă a procedurii

jurisdicţionale, şi anume sesizarea Curţii Europene de Justiţie.

Prin articolul 91 din Statut se instituie o competenţă materială

generală a Curţii Europene de Justiţie în ceea ce priveşte orice litigiu

dintre instituţiile Uniunii Europene şi o persoană care cade sub

incidenţa Statutului, privind legalitatea actelor cu caracter vătămător,

prejudiciabil. Acţiunea formulată de funcţionarul european împotriva

actelor vătămătoare are natura unei acţiuni în anulare. 

Sintagma “contencios în anulare” evocă acel tip de recurs prin

care se urmăreşte anularea unei decizii, cu excluderea reformării ei.

Un asemenea tip de contencios în anulare poate fi fondat doar pe

legalitatea, nu şi pe oportunitatea actului. Contenciosul în anulare

sancţionează, pe când cel în interpretare previne

660

.

În această competenţă se include şi soluţionarea contestaţiilor

formulate împotriva deciziilor prin care s-au dispus sancţiuni

disciplinare pentru funcţionarii europeni.

Atunci când Curtea este sesizată cu soluţionarea unor litigii care

au caracter pecuniar, ea are o competenţă de plină jurisdicţie.

Următoarele condiţii sunt necesare pentru ca persoana interesată

să aibă deschisă calea unui recurs la Curtea Europeană de Justiţie:

– să se fi parcurs procedura prealabilă instituită prin articolul 90

alin. 2 din Statut în sensul de a fi fost sesizată autoritatea învestită cu

puterea de numire;

– această sesizare să se fi realizat în termenul prevăzut de textul

respectiv, adică termenul de trei luni calculat în mod diferit, în

funcţie de categoria de act care a determinat litigiul. În situaţia in

care autoritatea învestită cu puterea de numire emite o decizie

expresă de respingere a unei reclamaţii ulterior celei implicite, însă în
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interiorul termenului de recurs, decizia expresă naşte un nou termen

de recurs în faţa Curţii Europene de Justiţie, de trei luni de la data la

care a fost emisă decizia expresă. 

– autoritatea învestită cu puterea de numire să se fi pronunţat

printr-o decizie   expresă sau implicită;

– prin articolul 2 alin. 2 se instituie posibilitatea ca două sau mai

multe instituţii europene să poată să încredinteze competenţele

autoritătii învestite cu puterea de numire altor organisme sau unui

organism interinstituţional. În această situaţie, avem de-a face cu

instituţia delegării de competenţă

661

, cu excepţia celor care privesc

numiri, promovări sau transferuri.

În mod implicit în astfel de cazuri dreptul de petiţionare ca şi

procedura prealabilă se va realiza faţă de organismul delegat să

exercite competenţele autorităţii învestite cu puterea de numire. Pe

cale de consecinţă, şi recursurile vor fi îndreptate împotriva actelor

exprese sau asimilate emise de organismul delegat să exercite

prerogativele autorităţii învestită cu puterea de numire. 

Prin derogare, persoana interesată se poate adresa Curţii şi

înaintea termenului de trei luni, în situaţia în care urmăreşte

suspendarea executării actului atacat sau a unor măsuri provizorii pe

care aceasta le implică. 

În acest caz, recursul se poate formula imediat după ce a fost

sesizată autoritatea învestită cu puterea de numire. 

Totodată, judecarea cererii principale de către Curtea Europeană

de Justiţie este suspendată până când autoritatea învestită cu puterea

de numire se pronunţă, printr-o decizie expresă sau implicită, asupra

reclamatiei cu care a fost sesizată. 

Înaintea pronunţării asupra cererii principale, Curtea de Justiţie se

va pronunţa asupra cererii privind măsurile provizorii de suspendare

a executării actului sau alte măsuri cu caracter provizoriu. 

Efectele anulării sancţiunii disciplinare

Indiferent de modul în care se produce anularea, efectele ei sunt

retroactive, funcţionarul fiind repus în situaţia anterioară, potrivit

principiului quod nullum est, nullum producit effectum.
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Regimul răspunderii disciplinare a funcţionarilor europeni este

astfel conceput încât să împiedice caracterul arbitrar şi să le

garanteze drepturile. 

Sancţiunea disciplinară urmăreşte să sporească spiritul de

responsabilitate al funcţionarului public deoarece “bunul mers al

serviciului public este condiţionat de simţul de răspundere al funcţio -

narilor

662

.

Ca în cazul oricărei operaţii de anulare, pot fi şterse numai efectele

juridice, nu şi cele materiale, de exemplu, imposibilitatea, atrasă de

suspendare, de a exercita funcţia o anumită perioadă de timp.

4.3. Paralelă între răspunderea funcţionarilor publici români şi
răspunderea funcţionarilor publici europeni

Asemănări

Funcţionarul public, indiferent că este naţional sau internaţional,

trebuie să-şi ducă la bun sfârşit atribuţiile, nu pentru că aşa i se

impune, ci fiindcă e convins că ele reprezintă rostul său profesional.

Asa cum am mai arătat, pentru el nu există cerinţă mai importantă

decât îndeplinirea, cu o convingere, reieşită din înţelegerea raţională

a specificului funcţiei pe care o deţine, a sarcinilor sale

663

.

Între sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici

europeni şi a funcţionarilor publici din ţara noastră, există multiple

similitudini în special datorită faptului că au la bază principii comune.

În ceea ce priveşte sancţiunile disciplinare, asemănările între cele

două categorii de funcţionari publici decurg din asemănările între

abaterile disciplinare care impun aceste sancţiuni.

Astfel, întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor, neglijenţa

repetată în rezolvarea lucrărilor, absenţe nemotivate de la serviciu,

nerespectarea în mod repetat a programului de lucru, intervenţiile sau

stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal,

nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor
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cu acest caracter, manifestări care aduc atingere prestigiului

autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea,

desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu

caracter politic, refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu, încăl -

carea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi,

conflicte de interese şi interdicţii stabilite prin lege pentru

funcţionarii publici

664

, reprezintă acţiuni care constituie abateri

disciplinare atât pentru funcţionarii publici europeni cât şi pentru

funcţionarii publici români.

Mustrarea scrisă, suspendarea dreptului de avansare în gradele de

salarizare sau de promovare în funcţia publică, retrogradarea în

treptele de salarizare sau retrogradarea în funcţia publică, destituirea

din funcţia publică reprezintă sancţiuni aplicabile ambelor categorii

de funcţionari publici.

Principiile care stau la baza aplicării sancţiunilor disciplinare se

regăsesc atât în legislaţia europeană cât şi în Legea nr. 188/1999

privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare. Sancţiunile disciplinare nu pot fi aplicate

decât după audierea funcţionarului public. Audierea trebuie

consemnată în scris, sub sancţiunea nulităţii. Refuzul funcţionarului

public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declaraţie

privitoare la abaterile disciplinare care i se impută se consemnează

într-un proces-verbal

665

.

La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de

cauzele şi de gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care

aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii,

existenţa în antecedentele funcţionarului public a altor sancţiuni

disciplinare.

În ceea ce priveşte răspunderea civilă a funcţionarilor publici

români şi europeni, aceasta se angajează, la fel, pentru pagubele

produse cu vinovăţie patrimoniului autorităţii sau instituţiei publice

în care funcţionează, pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor

ce i s-au acordat necuvenit şi pentru daunele plătite de autoritatea sau
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instituţia publică, în calitate de comitent unor terţe persoane, în

temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.

Referitor la răspunderea funcţionarului public pentru infracţiunile

săvârşite în timpul serviciului, se întâlnesc similitudini cu privire la

măsura ce se dispune împotriva funcţionarului public trimis în

judecată, şi anume suspendarea acestuia din funcţia pe care o deţine.

În cazul în care instanţa dispune achitarea sau încetarea procesului

penal, suspendarea din funcţie a funcţionarului public încetează.

Deosebiri

Deosebirile între răspunderea funcţionarilor publici români şi a

funcţionarilor publici europeni, decurg din caracterul particular al

funcţiei publice europene.

O nouă sancţiune,  introdusă în Statutul funcţionarilor publici

europeni, după modificările din anul 2004 este clasamentul într-o

grupă de funcţii inferioară, cu sau fără retrogradare. Aceasta

înseamnă faptul că un funcţionar public părăseşte grupa de funcţii

administrative (AD) şi coboară în grupa de funcţii de asistent (AST),

menţinându-şi gradul profesional sau obţinând un altul inferior

666

. O

asemenea sancţiune atrage implicaţii complexe, de ordin patrimonial,

social, al carierei şi prestigiului funcţionarului astfel sancţionat. 

Diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până

la 3 luni constituie o sancţiune disciplinară a funcţionarului public

român

667

.

Se observă diferenţe între modul de radiere a sancţiunilor

disciplinare din dosarul personal al funcţionarului public european,

respectiv cazierul administrativ al funcţionarului public român.

Ştergerea din dosarul personal a sancţiunilor aplicate funcţio na -

rului public european se face numai la solicitarea acestuia. Conform

articolului 82 alineatul 1 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul

funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare, pentru funcţionarii publici din România sancţiunile se

radiază de drept. Mustrarea scrisă se radiază în termen de 6 luni de la

445

666

Verginia Vedinaş, Constanţa Călinoiu, op. cit., p. 189.

667

Art. 77, alin. 3, lit. B din Legea nr. 188/1999.



aplicare, iar în termen de un an de la expirarea termenului pentru care

au fost aplicate sunt radiate celelalte sancţiuni disciplinare. 

Termenele pentru radierea sancţiunilor disciplinare aplicabile

funcţionarilor publici europeni sunt mult mai mari decât cele

prevăzute de dreptul intern.

Statutul funcţionarului public european prevede faptul că

mustrarea şi avertismentul se radiază în termen de 3 ani de la

aplicare, dacă funcţionarul public nu a mai săvârşit o abatere

disciplinară în această perioadă. Celelalte sancţiuni se radiază în

termen de 6 ani de la expirarea termenului pentru care au fost

aplicate, dacă funcţionarul public sancţionat cu una dintre aceste

sancţiuni nu a mai săvârşit o abatere disciplinară în acestă perioadă.

Destituirea din funcţia publică a funcţionarului public român se

radiază din cazierul administrativ în termen de 7 ani de la aplicare.

În ceea ce priveşte răspunderea funcţionarului public european

pentru infracţiunile săvârşite, cercetarea penală se realizează de către

organele statului în care instituţia pentru care lucrează funcţionarul

infractor îşi are sediul principal. 

Cooperarea în materie judiciară şi pentru aplicarea legilor penale

este încă în dezvoltare la nivel european, ceea ce poate genera o serie

de conflicte între sistemele de drept eventual incidente în cauză –

legea statului al cărui cetăţean este funcţionarul, legea statului al

cărui cetăţean este victima, legea statului pe teritoriul căruia s-a

produs infracţiunea sau a apărut rezultatul periculos.
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CAPITOLUL VIII – MODIFICAREA, SUSPENDAREA

ȘI ÎNCETAREA RAPORTULUI DE SERVICIU

1. Modificarea raportului de serviciu

Un drept esenţial al persoanei ce desfăşoară o activitate utilă, fie

în baza unui raport juridic de muncă, fie în baza unui raport de

serviciu (de funcţie publică) este stabilitatea.

În cazul salariatului, fiind vorba despre un raport juridic având la

bază contractul individual de muncă, deci o convenţie, regula o

reprezintă modificarea prin acordul părţilor, modificarea unilaterală

putând interveni numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de

lege

668

.

Inadmisibilitatea modificării unilaterale, cu valoare de principiu,

are în vedere că un contract de muncă are cele trei elemente esenţiale

(felul muncii, locul muncii şi salariul) şi că stabilitatea în muncă

vizează, chiar şi numai unul dintre cele trei elemente.

Cât priveşte situaţia funcţionarului public, acesta se bucură de

stabilitate în exercitarea funcţiei, cu un regim special faţă de cazul

salariatului şi chiar de inamovibilitate, în condiţiile legii.

Drept urmare, dacă se impune modificarea raportului de funcţie

publică, numit de legiuitor raport de serviciu, inclusiv încetarea lui,

datorită mai bunei organizări a activităţii dintr-o autoritate sau

instituţie publică raportat la interesele generale pe care le slujeşte,

aceste măsuri se pot lua doar în cazurile expres şi limitativ prevăzute

de lege.

În ceea ce priveşte modificarea raportului de serviciu, aceasta

presupune trecerea funcţionarului public de pe un post pe altul în

aceeaşi autoritate sau instituţie publică, sau în alta, din aceeaşi sau

din altă localitate, în mod temporar sau definitiv.

Dacă modificarea raportului de muncă are loc, de regulă, prin

acordul părţilor, în sensul unei convenţii producătoare prin ea însăşi

de consecinţe juridice, modificarea raportului de serviciu  are loc

numai prin act unilateral.
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Potrivit prevederilor art. 87 alin. 2 din Legea nr. 188/1999

republicată, modificarea raportului de serviciu are loc prin: delegare,

detaşare, transfer, mutarea în cadrul altui compartiment al autorităţii

sau instituţiei publice şi exercitarea cu caracter temporar a unei

funcţii publice de conducere.

Desigur, modificarea raportului de serviciu presupune o acceptare

din partea funcţionarului public a situaţiei juridice prevăzută în actul

unilateral, aşa cum se întâmplă şi la naşterea raportului de funcţie

publică, excepţie făcând situaţiile când, fie datorită caracterului

definitiv, fie datorită importanţei modificării raportului de serviciu,

drepturile funcţionarului public sunt protejate prin condiţia acordului

scris al acestuia.

În prezent, în situaţia juridică a funcţionarului public, vom întâlni

formele de modificare, temporare şi definitive, cunoscute şi pentru

salariaţi, însă cu unele particularităţi ce vor fi evidenţiate.

În conformitate cu dispoziţiile art. 88 şi 89 din Legea nr. 188/1999

privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, funcţionarii

publici, pot fi delegaţi sau detaşaţi de conducerea autorităţii sau

instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, să realizeze

anumite activităţi sau să exercite prerogativele de funcţie publică în

alte autorităţi sau instituţii, din aceeaşi localitate sau altă localitate, în

condiţiile prevăzute de lege.

În literatura juridică

669

s-au reţinut, ca trăsături ale delegării,

caracterul obligatoriu, temporar, faptul că are ca obiect modificarea

locului obişnuit de muncă al funcţionarului şi că presupune acordarea

persoanei delegate, a unor drepturi de delegare (indemnizaţie,

cheltuieli de transport, cazare).

Potrivit dispoziţiilor art. 88 alin. 1 din Legea nr. 188/1999 privind

Statutul funcţionarilor publici, republicată, delegarea se dispune în

interesul autorităţii sau instituţiei publice în care este încadrat

funcţionarul public, pe o perioadă de cel mult 60 de zile calen da -

ristice într-un an. 

Funcţionarul public poate refuza delegarea pentru următoarele

cazuri: graviditate, funcţionarul public îşi creşte singur copilul minor,
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precum şi în situaţia în care starea sănătăţii, dovedită cu certificat

medical, face contraindicată delegarea. 

Delegarea pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice în

cursul unui an se poate dispune numai cu acordul scris al

funcţionarului public. 

Pe timpul delegării, funcţionarul public îşi păstrează funcţia

publică şi salariul, iar autoritatea sau instituţia publică ce îl deleagă

este obligată să suporte costul integral al transportului, cazării şi al

indemnizaţiei de delegare. 

Totodată, funcţionarii delegaţi vor respecta ordinea şi disciplina

de la autoritatea sau instituţia unde au fost delegaţi. Abaterile

disciplinare se sancţionează de autoritatea sau instituţia care a dispus

delegarea şi, tot de către aceasta, se stabileşte şi răspunderea pentru

daune. Pentru prejudiciul suferit, instituţia unde a fost delegat

funcţio narul public se îndreaptă cu acţiune civilă împotriva instituţiei

care l-a delegat, iar aceasta din urmă va recupera suma de la

funcţionarul vinovat.

În perioada interbelică, s-a dezvoltat o întreagă teorie în jurul a

ceea ce se numea categoria funcţionarilor prin delegaţie, iar în

practica judiciară s-au şi evidenţiat cazuri în care delegarea, care nu a

respectat trăsăturile amintite, a fost considerată o transferare

deghizată. 

Cât priveşte cealaltă modalitate de modificare a raportului de

funcţie publică, anume detaşarea funcţionarilor publici, aceasta se

poate dispune pe o perioadă de cel mult 6 luni şi se poate prelungi, cu

acordul scris al funcţionarului public. 

Spre deosebire de delegare, la detaşare, funcţionarul public este

“dislocat”, temporar din autoritatea sau instituţia unde îşi desfăşoară

în mod curent activitatea şi este integrat pe o perioadă de timp în altă

autoritate sau instituţie publică.

Detaşarea se face pe o funcţie vacantă sau temporar neocupată.

Detaşarea se poate dispune doar dacă pregătirea profesională a

funcţionarului public corespunde atribuţiilor şi responsabilităţilor

funcţiei publice pe care urmează să fie detaşat.

Funcţionarul public poate refuza detaşarea în următoarele cazuri:

graviditate, dacă detaşarea se face într-o localitate în care nu i se

asigură condiţii corespunzătoare de cazare, în situaţia în care starea
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sănătăţii, dovedită cu certificat medical, face contraindicată

detaşarea, dacă funcţionarul public îşi creşte singur copilul minor sau

este singurul întreţinător de familie, precum şi în situaţia în care

motive familiale temeinice justifică refuzul de a da curs detaşării. 

Pe perioada detaşării, postul titularului nu poate fi ocupat decât cu

caracter temporar de o altă persoană, păstrarea postului fiind o garanţie

pentru funcţionarul public, a păstrării stabilităţii sale în funcţie. 

Funcţionarul detaşat îşi păstrează funcţia publică şi salariul avute

anterior, iar dacă detaşarea se face pe o funcţie cu un salariu mai

mare, are dreptul să primească acest salariu.

El va beneficia de la instituţia la care este detaşat de rambursarea

cheltuielilor de transport, dus şi întors, cel puţin o dată pe lună, al

cazării şi al  indemnizaţiei de detaşare. 

În cazul în care la noul loc de muncă sunt prevăzute şi alte

drepturi pentru funcţia respectivă va beneficia şi de acestea, dat fiind

că detaşarea se efectuează în interesul instituţiei publice în care

funcţionarul urmează să-şi desfăşoare activitatea.

Cât priveşte sancţiunile pentru abaterile disciplinare, precizăm că

mustrarea scrisă se aplică de persoanele competente din instituţia unde

funcţionarul a fost detaşat, iar celelalte, mai puţin destituirea din funcţia

publică, se pot aplica de instituţia unde lucrează, cu acordul instituţiei

de care aparţine funcţionarul, fără a putea depăşi durata detaşării.

Sancţiunea disciplinară a destituirii funcţionarului public poate fi

luată  doar de conducerea instituţiei care a dispus detaşarea.

Funcţionarii publici detaşaţi răspund material faţă de instituţia

căreia i-au cauzat prejudicii.

Detaşarea poate lua sfârşit fie la expirarea termenului, fie înaintea

expirării lui, instituţia fiind obligată să-l reintegreze pe funcţionar în

postul deţinut anterior sau în unul care să corespundă postului deţinut

anterior. 

Cât priveşte posibilitatea de prelungire a perioadei de detaşare,

aceasta se poate face numai cu acordul scris al funcţionarului public.

Transferul reprezintă cea mai importantă formă de modificare a

raportului de funcţie publică, prin efectele sale definitive.

Transferul la cererea funcţionarului public sau în interesul

serviciului este reglementat de art. 90 din Legea nr. 188/1999 privind

Statutul funcţionarilor publici, republicată.

450



Transferul se poate face pe o funcţie publică pentru care sunt

îndeplinite condiţiile specifice prevăzute în fişa postului. 

Transferul la cerere se face în urma aprobării cererii de transfer a

funcţionarului public, de către conducătorul autorităţii sau instituţiei

publice la care se solicită transferul. 

Transferul la cererea funcţionarului se poate realiza numai cu

acordul instituţiei de la care pleacă, în condiţii bine justificate, cum ar

fi apropierea de familie, trecerea într-o muncă corespunzătoare

pregătirii sale etc.

Transferul în interesul serviciului se acordă la cererea instituţiei

unde va lucra funcţionarul respectiv, de către conducerea instituţiei

de la care pleacă, cu acordul scris al funcţionarului public ce urmează

a fi transferat.

Transferul în interesul serviciului se face pe o funcţie publică

echivalentă cu funcţia publică deţinută de funcţionarul public. 

În cazul transferului în interesul serviciului în altă localitate,

funcţionarul public transferat are dreptul la o indemnizaţie egală cu

salariul net calculat la nivelul salariului din luna anterioară celei în

care se transferă, la acoperirea tuturor cheltuielilor de transport şi la

un concediu plătit de 5 zile. Plata acestor drepturi se suportă de

autoritatea sau instituţia publică la care se face transferul, în termen

de cel mult 15 zile de la data aprobării transferului. 

Elementul esenţial supus modificării în cazul transferului este

instituţia care l-a numit în funcţie, aşadar, una din părţile raportului

de serviciu, şi presupune modificarea locului unde se exercită funcţia

publică (instituţia la care se transferă poate fi în aceeaşi sau în altă

localitate).

Funcţionarul public transferat are obligaţia să se prezinte la noua

instituţie la data prevăzută în actul de transfer, în caz contrar această

instituţie putând să îl sancţioneze disciplinar.

Principalul efect al transferului este trecerea definitivă a funcţio -

narului pe un post al instituţiei primitoare, cu păstrarea funcţiei, duratei

acesteia, a retribuţiei şi a celorlalte drepturi prevăzute de lege.

În literatura juridică

670

s-a apreciat că mai sunt şi alte cazuri de

modificare definitivă a raportului de muncă.
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Un asemenea caz este mutarea în cadrul aceleiaşi instituţii, în
altă localitate. Este vorba de cazul în care funcţionarul este mutat la

o filială, sucursală etc. a instituţiei situată într-o altă localitate.

Această mutare vizează elementul “locul de muncă”, ceea ce o

apropie de delegare şi detaşare, deosebind-o însă prin caracterul ei

permanent.

Datorită mai multor aspecte comune cu transferul în interesul

serviciului, considerăm că această mutare nu trebuie tratată ca un caz

separat, mai ales că generează aceleaşi drepturi ca şi transferul în

interesul serviciului.

S-a apreciat, de asemenea, că şi promovarea, des întâlnită sub

titulatura de avansare, ca drept la carieră al funcţionarului public,

reprezintă o trecere cu caracter permanent a funcţionarului public,

într-o funcţie superioară în grad celei deţinută anterior şi care atrage

un plus de responsabilitate pentru funcţionarul promovat. De esenţa

promovării este, aşa cum am mai arătat, schimbarea felului muncii.

Când promovarea se face într-o funcţie a altei instituţii, efectele ei

se combină cu cele ale transferului.

Tot o formă de modificare a raporturilor dintre funcţionarul public

şi serviciul public, în afara de delegare şi detaşare este şi exercitarea
cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere vacante. 

Aşa cum se precizează şi în art. 92 din Statutul funcţionarilor

publici, această formă de modificare a raportului de serviciu

reprezintă o  promovarea temporară.

Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de

conducere vacante sau temporar vacante se realizează prin

promovarea temporară a unui funcţionar public care îndeplineşte

condiţiile de studii şi de vechime în specialitatea studiilor pentru

ocuparea funcţiei publice şi care nu are în cazierul administrativ

sancţiuni disciplinare neradiate în condiţiile Legii nr. 188/1999.

Măsura se dispune de către conducătorul autorităţii sau instituţiei

publice, pe o perioadă de maximum 6 luni. 

Trebuie să menţionăm faptul că exercitarea cu caracter temporar a

unei funcţii publice de conducere al cărei titular este suspendat în

condiţiile respectivei legi, se realizează prin promovarea temporară, pe

durata suspendării titularului, a unui funcţionar public care îndeplineşte

condiţiile specifice pentru ocuparea acestei funcţii publice. 
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Ca şi în cazul detaşării, dacă salariul corespunzător funcţiei

publice pe care este delegat să o exercite este mai mare, funcţionarul

public are dreptul la acest salariu. 

Putem spune că această exercitare cu caracter temporar reprezintă

o modificare, pe o perioadă determinată, a felului muncii, urmare

trecerii într-o altă funcţie, în cadrul aceleiaşi instituţii, pentru care

îndeplineşte anumite cerinţe de pregătire profesională

671

.

În literatura de specialitate

672

, s-a arătat că pentru determinarea

felului muncii, criteriul fundamental îl constituie calificarea

profesională şi că felul muncii se determină prin funcţia prevăzută în

actul de numire.

S-a precizat astfel că funcţia determină felul muncii şi că

schimbarea funcţiei echivalează cu trecerea în altă muncă.

Cu excepţia funcţiilor de conducere, când funcţia se suprapune cu

postul ocupat, în restul cazurilor, când aceleiaşi funcţii îi corespund

mai multe posturi, s-a apreciat deseori în practica judiciară că, în

situaţia în care, funcţia rămâne neschimbată, trecerea dintr-un post în

altul nu echivalează cu trecerea în altă muncă, deşi compartimentele

sunt diferite (mutarea temporară sau definitivă pe o altă funcţie

publică vacantă)

673

.

Schimbarea dintr-un post în altul sau dintr-un loc concret de

muncă în altul, constituie o mutare pe o altă funcţie publică vacantă,

în cazul în care condiţia postului sau locului de muncă a fost esenţială

la numirea funcţionarului şi pentru exercitarea funcţiei respective.

Se poate aprecia astfel că elementul determinant al felului

activităţii îl constituie funcţia indicată în actul de numire, constituită

dintr-o totalitate de atribuţii, ce îi conferă un conţinut specific şi care

necesită o anumită pregătire profesională.

Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de

conducere sau mutarea pe o altă funcţie publică vacantă a funcţio -

narului reprezintă, aşadar, o modificare a raportului de funcţie, în

virtutea căreia funcţionarul public îndeplineşte, pe o perioadă de timp

determinată (sau chiar permanent, în cazul mutării), în raport cu
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necesitatea care a impus această măsură, o altă funcţie care trebuie să

corespundă, cu unele excepţii prevăzute de lege, pregătirii sale

profesionale.

Prin modificarea felului muncii, funcţionarul public are obligaţia

să îndeplinească atribuţiile funcţiei ce i s-a încredinţat temporar sau

definitiv.

Mutarea pe o altă funcţie publică vacantă a autorităţii sau institu -

ţiei publice poate fi, aşa cum am arătat, definitivă sau temporară

674

. 

Mutarea definitivă, se poate realiza doar cu acordul funcţionarului

public, fiind aprobată de către conducătorul autorităţii sau instituţiei

publice în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public. 

Mutarea temporară pe o altă funcţie publică vacantă se dispune

motivat, în interesul autorităţii sau instituţiei publice, de către condu -

cătorul autorităţii sau instituţiei publice, pe o perioadă de maximum 

6 luni într-un an, cu respectarea pregătirii profesionale şi a salariului

pe care îl are funcţionarul public.

Mutarea pe o altă funcţie publică vacantă, în această ipoteză, este

justificată doar când este necesar să se facă faţă unor împrejurări

excepţionale, cum ar fi cazul unor fenomene care au caracterul unor

calamităţi naturale (inundaţii, cutremure, etc.) sau evenimente care

produc efecte numai asupra instituţiei respective (incendiu, avarie,

etc.).

Oricum, stabilirea în concret dacă împrejurările pentru care s-a

dispus mutarea în alt compartiment au un caracter deosebit, este o

chestiune de fapt.

Trecerea într-o funcţie publică inferioară pe o perioadă de până la

un an, cu diminuarea corespunzătoare a salariului, ca urmare a

sancţiunii disciplinare a retrogradării (art. 77 alin. 3 lit. d), poate fi

interpretată şi ca o modificare implicită şi obligatorie, cu caracter

temporar a raporturilor de serviciu.

Condiţiile, limitele şi efectele sancţiunii disciplinare constând în

retrogradarea în funcţie determinată de interesul general al respectării

disciplinei, cu consecinţe directe asupra bunei organizări şi

funcţionări a instituţiei au fost arătate într-o altă parte a lucrării.
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Un alt caz de trecere definitivă în altă muncă este considerată cea

care are loc din motive de sănătate.

Bineînţeles, că trecerea în altă muncă mai uşoară nu poate

interveni în acele cazuri în care funcţionarul public şi-a pierdut total

sau în cea mai mare parte capacitatea de muncă, deoarece în aceste

situaţii se impune pensionarea pentru invaliditate de gradul I sau II,

după caz şi, drept urmare, încetarea raportului de funcţie.

Cum trecerea într-o altă muncă mai uşoară are un caracter de

protecţie, ea nu poate duce la imposibilitatea revenirii la activitatea

anterioară şi la sprijin al instituţiei în acest sens, dacă în noile condiţii

funcţionarul poate efectua activitatea iniţială.

Prin aceasta se urmăreşte atât apărarea dreptului la muncă,

stabilitatea în exercitarea funcţiei publice, cât şi utilizarea judicioasă

a personalului.

2. Suspendarea raportului de serviciu 

Suspendarea raportului de serviciu reprezintă o instituţie distinctă

de instituţia juridică a modificării raportului de serviciu, ce se

regăseşte şi în statutul salariatului.

Această suspendare a raportului de serviciu constă, de fapt, în

suspendarea efectelor sale referitoare la prestarea activităţii şi plata

salariului.

Suspendarea este de două feluri, în funcţie de interesul şi de

natura raţiunii pentru care se impune: suspendarea de drept şi suspen -

darea la cerere.

Conform prevederilor art. 94 alin. 1 din Statutul funcţionarilor

publici, raportul de serviciu se suspendă de drept atunci când

funcţionarul public se află într-una din următoarele situaţii :

a) este numit sau ales într-o funcţie de demnitate publică sau într-

o funcţie de autoritate publică, pentru perioada respectivă, cu

excepţiile prevăzute la art. 34 din Legea nr. 188/1999;

b) este încadrat la cabinetul unui demnitar, la cabinetul unui

primar sau, după caz, la cabinetul unui preşedinte al consiliului

judeţean ori la cancelaria prefectului

675

; 
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c) este desemnat de către autoritatea sau instituţia publică să

desfăşoare activităţi în cadrul unor misiuni diplomatice ale României

sau în cadrul unor organisme sau instituţii internaţionale, pentru

perioada respectivă; 

d) desfăşoară activitate sindicală pentru care este prevăzută

suspendarea, în condiţiile legii; 

e) efectuează stagiul militar, serviciul militar alternativ, este

concentrat sau mobilizat; 

f) este arestat preventiv; 

Măsura suspendării din funcţie în acest caz nu este o măsură

disciplinară, ci una  administrativă, cu rol de siguranţă

676

şi care

trebuie luată de urgenţă faţă de un funcţionar public asupra căruia

planează suspiciunea că a săvârşit o faptă penală.

Prin măsura suspendării în acest caz se apără interesele serviciului

public din care face parte funcţionarul public respectiv, imaginea,

credibilitatea acestuia în faţa cetăţenilor şi nu în ultimă instanţă

interesele cetăţenilor faţă de un funcţionar public ce ar putea comite

şi alte fapte antisociale grave;

g) efectuează tratament medical în străinătate, dacă funcţionarul

public nu se află în concediu medical pentru incapacitate temporară

de muncă, precum şi pentru însoţirea soţului sau, după caz, a soţiei

ori a unei rude până la gradul II inclusiv, în condiţiile legii; 

h) se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, în

condiţiile legii; 

i) carantină, în condiţiile legii; 

j) este în concediu de maternitate, în condiţiile legii; 

k) este dispărut, iar dispariţia a fost constatată prin hotărâre

judecătorească irevocabilă; 

l) forţă majoră;

m) în alte cazuri expres prevăzute de lege. 

În termen de 5 zile calendaristice de la data încetării motivului de

suspendare de drept, funcţionarul public este obligat să informeze în

scris conducătorul autorităţii sau instituţiei publice despre acest fapt.

Conducătorul autorităţii sau instituţiei publice are obligaţia să asigure,
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în termen de 5 zile, condiţiile necesare reluării activităţii de către

funcţionarul public.

Conform dispoziţiilor art. 95 alin. 1 din Statut, raportul de ser -

viciu se suspendă la iniţiativa funcţionarului public,  în urmă toarele

situaţii: 

a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani

sau în cazul copilului cu handicap în vârstă de până la 3 ani, în

condiţiile legii; 

b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la

7 ani sau, în cazul copilului cu handicap pentru afecţiunile inter cu -

rente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;

c) desfăşurarea unei activităţi în cadrul unor organisme sau

instituţii internaţionale, în alte situaţii decât cele prevăzute la art. 94

alin.1 lit. c; 

d) pentru participare la campania electorală

677

;

e) pentru participare la grevă , în condiţiile legii.

În baza art. 95 alin. 2 din Statut, raportul de serviciu se poate

suspenda la cererea motivată a funcţionarului public.

Cererea de suspendare a raportului de serviciu se face în scris cu

cel puţin 15 zile calendaristice  înainte de data când se solicită

suspendarea.

Actul administrativ prin care se constată, respectiv se aprobă

suspendarea raportului de serviciu, precum şi cel prin care se dispune

reluarea activităţii de către funcţionarul public se comunică Agenţiei

Naţionale a Funcţionarilor Publici, în termen de 10 zile lucrătoare de

la data emiterii.

Pe perioada suspendării raportului de serviciu, autorităţile şi

instituţiile publice au obligaţia să rezerve postul aferent funcţiei

publice. Ocuparea acestuia se face pe perioadă determinată de un

funcţionar public din corpul de rezervă. În situaţia în care, în corpul

de rezervă nu există funcţionari publici care să îndeplinească

cerinţele specifice, postul poate fi ocupat în baza unui contract

individual de muncă pe o perioadă egală cu perioada suspendării

raporturilor de serviciu. 
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3. Încetarea raportului de serviciu

Cadrul legal

Raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici pot înceta în

condiţiile şi modurile limitativ stabilite de lege.

Cu privire la cauza care determină încetarea, aceasta poate fi un fapt

material (exemplu, decesul funcţionarului public) sau un act juridic.

Potrivit prevederilor art. 97 din Statutul funcţionarilor publici,

republicat, încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici

are loc în următoarele condiţii: 

a) de drept; 

b) prin acordul părţilor, consemnat în scris; 

c) prin eliberare din funcţia publică; 

d) prin destituire din funcţia publică; 

e) prin demisie. 

Încetarea de drept a raportului de serviciu (de funcţie publică) are

loc în următoarele situaţii expres prevăzute de art. 98 alin. 1 din Statut:

a) la data decesului funcţionarului public; 

b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de

declarare a morţii funcţionarului public; 

c) dacă funcţionarul public nu mai îndeplineşte una dintre

condiţiile prevăzute la art. 54 lit. a), d), f); 

d) la data comunicării deciziei de pensionare pentru limită de

vârstă ori invaliditate a funcţionarului public; 

e) ca urmare a constatării nulităţii absolute a actului administrativ

de numire în funcţia publică, de la data la care nulitatea a fost

constatată prin hotărâre judecătorească definitivă; 

f) când funcţionarul public a fost condamnat printr-o hotărâre

judecătorească definitivă pentru o faptă prevăzută la art. 54 lit. h) sau

prin care s-a dispus aplicarea unei sancţiuni privative de libertate, de

la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare; 

g) ca urmare a interzicerii exercitării profesiei sau a funcţiei, ca

măsură de siguranţă ori ca pedeapsă complementară, de la data

rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus

interdicţia; 

h) la data expirării termenului pe care a fost exercitată, cu caracter

temporar, funcţia publică. 
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Încetarea raportului de serviciu prin acordul părţilor, consemnat în

scris reprezintă un  mod de încetare de natură consensuală, grevat pe

un act de numire unilateral. 

Deşi nu există reglementări speciale cu privire la acest mod de

încetare a raportului de funcţie – prin „acordul părţilor” (mai bine ar fi

fost spus „dezacordul părţilor de a mai continua raporturile de serviciu”

ceea ce evidenţiază aspectul negativ, specific încetării) – urmează să se

facă aplicarea regulilor generale, de drept comun, cu privire la condiţiile

necesare de formare şi validitate a consimţământului, cu adaptările

corespunzătoare dreptului muncii şi dreptului administrativ.

Astfel, pentru a produce efecte juridice, consimţământul trebuie

să emane de la persoana numită şi de la organul competent, potrivit

legii, să numească în funcţia publică.

Consimţământul la încetarea raportului de serviciu trebuie dat

personal de cel numit, nu prin reprezentant.

De asemenea, consimţământul trebuie dat cu intenţia de a produce

efecte juridice, să fie neviciat şi serios exprimat.

Exprimarea acestuia de către ambele părţi trebuie să fie precisă,

clară, să nu dea loc la vreo îndoială.

Consimţământul pentru încetarea raportului de serviciu trebuie să

fie al părţilor, între care, în mod legal, a intervenit raportul de

serviciu pe care nu mai doresc să-l continue.

În toate cazurile consimţământul nu trebuie să fie viciat prin

eroare, dol sau violenţă.

Legea prevede că acordul părţilor cu privire la încetarea raportului

de serviciu trebuie să se realizeze printr-un înscris, în mod simetric,

apreciindu-se că este bine, precum la naşterea raportului de serviciu,

să se exprime în scris cererea persoanei pentru încetarea raportului de

serviciu şi acordul instituţiei în acest sens. 

Înscrisul are valoare “ad validitatem” pentru raportul de serviciu

678

.

Încetarea raportului de serviciu prin eliberare din funcţia publică

are loc potrivit art. 99 alin. 1 din Statut, în următoarele cazuri:

a) autoritatea sau instituţia publică şi-a încetat activitatea ori a fost

mutată într-o altă localitate, iar funcţionarul public nu este de acord

să o urmeze; 
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b) autoritatea sau instituţia publică îşi reduce personalul ca urmare

a reorganizării activităţii, prin reducerea postului ocupat de

funcţionarul public; 

c) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia publică

ocupată de către funcţionarul public a unui funcţionar public eliberat

sau destituit nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data

rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de reintegrare; 

d) pentru incompetenţă profesională în cazul obţinerii califica ti-

vului „nesatisfăcător” la evaluarea performanţelor profesionale

individuale; 

e) dacă funcţionarul public nu mai îndeplineşte condiţia prevăzută

la art. 54 lit.g); 

f) starea sănătăţii fizice sau/şi psihice a funcţionarului public,

constatată prin decizie a organelor competente de expertiză medicală,

nu îi mai permite acestuia să îşi îndeplinească atribuţiile corespun -

zătoare funcţiei publice exercitate. 

g) ca urmare a refuzului neîntemeiat al înaltului funcţionar public

de acceptare a numirii în condiţiile art. 93( este vorba de situaţia în

care  înalţii funcţionari publici nu dau curs mobilităţii în funcţie şi nu

prezintă disponibilitate la numirile în alte funcţii specifice categoriei

înalţilor funcţionari publici– s. n. D.M.P.).

Situaţiile prevăzute la alin. 1 al art. 99 lit. a) – c) şi e) – g) repre -

zintă motive neimputabile funcţionarilor publici.

Pentru a garanta stabilitatea în exercitarea funcţiei publice, prin

înlăturarea arbitrariului, au fost reglementate strict cauzele şi

condiţiile încetării din iniţiativa autorităţii sau instituţiei publice a

raportului de serviciu.

O problemă care s-a pus în practică a fost aceea dacă în actul

administrativ de încetare a raportului de serviciu pot fi menţionate

mai multe motive, ori autoritatea sau instituţia publică trebuie să se

limiteze la unul singur, la cel mai semnificativ, care este de altfel

determinant pentru luarea măsurii.

Cu privire la această problemă s-a considerat că este necesar ca

autoritatea sau instituţia publică să opteze şi să menţioneze în decizia

de încetare a raportului de serviciu un singur motiv, anume cel

determinant.
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S-a apreciat astfel, că invocarea a două sau mai multor motive (de

regulă, necorespunderea profesională şi săvârşirea de abateri

disciplinare) nu este în concordanţă cu prevederile legii, care

reglementează deosebit, pentru fiecare motiv în parte, procedura şi

obligaţiile instituţiei.

În baza dispoziţiilor art. 99 alin. 1 din Statut, persoana care are

competenţa legală de numire în funcţia publică va dispune eliberarea

din funcţia publică prin act administrativ, care se comunică

funcţionarului public în termen de 5 zile lucrătoare de la emitere.

Cât priveşte cazul de eliberare din funcţie pentru că autoritatea

sau instituţia publică îşi reduce personalul, ca urmare a reorganizării

activităţii, potrivit dispoziţiilor art. 100 din Statut, funcţionarii

publici vor fi numiţi în noile funcţii publice sau, după caz, în noile

compartimente în următoarele situaţii:

a) se modifică atribuţiile aferente unei funcţii publice mai puţin de

50%;

b) sunt reduse atribuţiile unui compartiment;

c) este schimbată denumirea fără modificarea în proporţie de

peste 50% a atribuţiilor aferente funcţiei publice;

d) este schimbată structura compartimentului.

Aplicarea acestor prevederi se face cu respectarea următoarelor

criterii:

a) categoria, clasa şi, după caz, gradul profesional ale funcţio na -

rului public;

b) îndeplinirea criteriilor specifice stabilite pentru funcţia publică;

c) pregătirea profesională;

d) să fi desfăşurat activităţi similare.

În cazul în care există mai mulţi funcţionari publici, se

organizează examen de către autoritatea sau instituţia publică.

Reducerea unui post este justificată dacă atribuţiile aferente

acestuia se modifică în proporţie de peste 50% sau dacă sunt modi fi -

cate condiţiile specifice de ocupare a postului respectiv, referitoare la

studii.

În cazul reorganizării activităţii prin reducerea posturilor,

autoritatea sau instituţia publică nu poate înfiinţa posturi similare

celor desfiinţate pentru o perioadă de un an de la data reorganizării.
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Cât priveşte încetarea raportului de seriviciu prin destituirea din

funcţia publică, precizăm că potrivit dispoziţiilor art. 101 din Legea

nr. 188/1999, destituirea din funcţia publică se dispune, prin act

administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire în

funcţia publică, drept sancţiune disciplinară aplicată pentru motive

imputabile funcţionarului public, în următoarele cazuri:

a) pentru săvârşirea repetată a unor abateri disciplinare sau a unei

abateri disciplinare care a avut consecinţe grave şi 

b) dacă s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar funcţio -

narul public nu acţionează pentru încetarea acestuia într-un termen de

10 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incom pa ti -

bilitate.

Actul administrativ prin care se constată incompatibilitatea se

comunică funcţionarului public în termen de 5 zile lucrătoare de la

date emiterii. Comunicarea actului administrativ trebuie să se facă

anterior datei destituirii din funcţia publică.

Funcţionarul public poate să comunice încetarea raporturilor de

serviciu prin demisie, notificată în scris persoanei care are compe -

tenţa legală de numire în funcţia publică. Demisia nu trebuie mo ti -

vată şi produce efecte după 30 de zile calendaristice de la înre -

gistrare.

Elemente procedurale

La încetarea raportului de serviciu, funcţionarul public are

îndatorirea să predea lucrările şi bunurile care i-au fost încredinţate în

vederea exercitării atribuţiilor de serviciu (art. 103 alin. 1 din Statut). 

Tot la încetarea raportului de serviciu funcţionarul public îşi

păstrează drepturile dobândite în cadrul carierei, cu excepţia cazului

în care raportul de serviciu a încetat din motive imputabile acestuia

(art. 103 alin. 2 din Statut).

Funcţionarii publici beneficiază de drepturi din bugetul

asigurărilor pentru şomaj, în cazul în care raporturile de serviciu le-

au încetat în condiţiile prevăzute în art. 103 alin. 3 din Statut(este

vorba de situaţiile prevăzute la articolele menţionate, repectiv art. 98

alin. 1 lit. c, cu excepţia cazului în care funcţionarul public nu mai

îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 54 lit. a, art. 98 alin. 1 lit. e şi h

şi  art. 99 alin. 1 – s. n.).
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Autoritatea sau instituţia publică este obligată să acorde funcţio -

narilor publici un preaviz de 30 de zile calendaristice, în cazul

eliberării din funcţia publică pentru situaţiile prevăzute ca modalităţi

de încetare la iniţiativa autorităţii sau a instituţiei publice pentru

motive neimputabile funcţionarului public (art. 99 alin. 3 din Statut).

În perioada de preaviz, conducătorul autorităţii sau instituţiei

publice poate acorda celui în cauză reducerea programului de lucru,

până la 4 ore zilnic, fără afectarea drepturilor salariale cuvenite (art.

99 alin. 4 din Statut).

În cazurile prevăzute la al art. 99 alin. 1 lit. b), c), şi e) din Statut,

în perioada de preaviz, dacă în cadrul autorităţii sau instituţiei

publice există funcţii publice vacante corespunzătoare, aceasta are

obligaţia de a le pune la dispoziţie funcţionarilor publici.

În cazurile prevăzute la al art. 99 alin. 1 lit. a) – c) şi e) din Legea

nr. 188/1999, dacă nu există funcţii publice vacante corespunzătoare

în cadrul autorităţii sau instituţiei publice, autoritatea ori instituţia

publică are obligaţia de a solicita Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor

Publici, în perioada de preaviz, lista funcţiilor publice vacante. În

cazul în care există o funcţie publică vacantă corespunzătoare,

identificată în perioada de preaviz, funcţionarul public va fi transferat

în interesul serviciului sau la cerere.

Funcţionarul public de conducere are prioritate la ocuparea unei

funcţii publice vacante de nivel inferior.

Forma scrisă a actului de încetare a raportului de funcţie este

cerută “ad validitatem”, aşa cum am arătat, şi nu “ad probationem”.

Inexistenţa dispoziţiei scrise constituie astfel o cauză de nulitate a

încetării raportului de serviciu, din moment ce a fost încălcată o

prevedere legală imperativă.

Actul administrativ de încetare a raportului de funcţie care, de

regulă, se numeşte “dispoziţie” sau “ordin”, va arăta motivele de fapt

şi temeiul de drept care au determinat o asemenea măsură.

Uneori este suficient să se menţioneze în dispoziţie motivul

prevăzut de lege, iar alteori este necesară o precizare a împrejurărilor

care au determinat această măsură. Nu este însă necesar să fie descrisă

fiecare faptă concretă, fiind suficientă referirea la mai multe fapte de

aceeaşi natură. Oricum nu este admisă motivarea prin afirmaţii

generale, vagi, de tipul “a săvârşit unele abateri disciplinare”.
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Motivele înscrise în dispoziţia de încetare a raportului de serviciu

nu pot fi modificate ulterior nici de autoritatea sau de instituţia

publică, şi nici de organul de jurisdicţie, litigiul soluţionându-se de

instanţa de judecată, în cadrul stabilit prin motivele invocate ca temei

al dispoziţiei respective.

Cerinţa menţionată se impune pentru ca instituţia să nu poată

schimba ulterior, în mod nelegal, motivele încetării raportului de

serviciu, iar pe de altă parte, funcţionarul în cauză să fie pus în

situaţia de a cunoaşte în timp util motivele încetării raportului său de

serviciu şi a decide dacă atacă sau nu măsura luată împotriva sa.

Indicarea greşită a textului legii nu are ca efect anularea încetării,

instanţa fiind competentă să rectifice încadrarea greşită a faptelor cu

textul de lege corespunzător.

Cât priveşte obligaţia menţionării termenului în care măsura

încetării poate fi atacată trebuie arătat că aceasta reprezintă o cerinţă

formală a legii, a cărei nesocotire considerăm că nu atrage nulitatea

măsurii. 

Apreciem totodată, că şi lipsa menţionării în decizie a instanţei la

care poate fi atacată respectiva măsură nu poate atrage nulitatea

măsurii, în primul rând, pentru că funcţionarii publici trebuie să

cunoască legislaţia, în care un asemenea lucru este precizat, iar pe de

alta parte instanţele sunt obligate să-şi verifice în prealabil şi din

oficiu competenţa şi va trimite instanţei competente o contestaţie

greşit îndreptată.

În cazul în care raportul de serviciu a încetat din motive pe care

funcţionarul public le consideră netemeinice sau nelegale, acesta

poate cere instanţei de contencios administrativ anularea actului

administrativ prin care s-a constatat sau s-a dispus încetarea

raportului de serviciu, în termen de 30 de zile calendaristice de la

comunicare, precum şi plata de către autoritatea sau instituţia publică

emitentă a actului administrativ a unei despăgubiri egale cu salariile

indexate, majorate şi recalculate, şi cu celelalate drepturi de care ar fi

beneficiat funcţionarul public.

Instanţa, atunci când constată nelegalitatea dispoziţiei de încetare,

va repune pe cel în cauză în postul avut înainte de a se lua împotriva

sa măsura nelegală şi nu într-un alt post similar sau corespunzător. 

464



Cât priveşte obligaţia de reintegrare, aceasta revine în toate

cazurile conducătorului instituţiei. În cazul neîndeplinirii acestei

obligaţii, instituţia va plăti despăgubiri, calculate de la data

pronunţării hotărârii şi nu de la comunicarea acesteia.

Pentru nelegalitatea măsurii de încetare a raportului de serviciu

răspunderea aparţine celor care cu rea-credinţă (dol calificat) au

determinat aplicarea măsurii nelegale şi nu persoanelor care au luat

efectiv hotărârea infirmată de instanţă, bineînţeles dacă aceştia din

urmă (conducătorii instituţiilor) nu au fost în măsură să stabilească

nemijlocit împrejurările de fapt şi să aprecieze asupra oportunităţii şi

legalităţii fiecărei măsuri de încetare a raportului de serviciu.

Persoana care cu rea-credinţă a determinat aplicarea măsurii

încetării raportului de funcţie răspunde civil, disciplinar şi, după caz,

penal. Persoana vinovată de neexecutarea hotărârii de reintegrare

răspunde faţă de instituţie pentru plata despăgubirii pe timpul calculat

de la pronunţarea hotărârii şi până la executarea efectivă a acesteia.

Şi în acest caz, practica judiciară românească nu duce lipsă de

cauze, astfel că vom face referire doar la câteva dintre ele.

Astfel, într-o spetă

679

, prin acţiunea înregistrată pe calea conten -

ciosului administrativ la 10 iulie 2001, reclamantul Ş. B. a solicitat

anularea Ordinului nr. 953 din 1 iunie 2001 emis de Ministerul

Finanţelor Publice şi obligarea pârâtei la reîncadrarea reclamantului

în postul de director la Administraţia Finanţelor Publice Alba Iulia,

cu plata drepturilor aferente şi în caz de refuz, obligarea pârâtului la

daune cominatorii în sumă de 500.000 lei pe zi de întârziere şi

cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că prin ordinul a cărui

anulare o cere a fost eliberat abuziv din funcţie şi că măsura nu a fost

determinată de reorganizarea Ministerului Finanţelor Publice şi a

Administraţiei Finanţelor Publice Alba Iulia întrucât, funcţia de

director pe care o deţinea nu a fost afectată, păstrându-se şi ca

titulatură şi prin atribuţiile sale de serviciu.

A mai arătat că după ce a fost eliberat din funcţie, la o lună şi

jumătate s-a organizat concursul pentru ocuparea funcţiei de director.
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În soluţionarea recursului Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a

arătat că Ordinul nr. 953 din 1 iunie 2001 prin care Ş. B. director al

Administraţiei Finanţelor Publice a fost eliberat din funcţia publică

de director a fost emis în baza ordinului ministrului finanţelor publice

nr.224/2001 şi H.G. nr. 18/2001 având în vedere reorganizarea

Ministerului Finanţelor Publice şi a unităţilor subordonate.

Potrivit dispoziţiilor art.84 pct.4 printre cazurile eliberării din

funcţie din motive neimputabile a funcţionarului public se numără si

cele conform cărora:

– autoritatea sau instituţia publică şi-a încetat activitatea ori a fost

mutată într-o altă localitate, iar funcţionarul public nu este de acord

să o urmeze;

– autoritatea sau instituţia publică îşi reduce personalul ca urmare

a reorganizării activităţii, prin reducerea postului ocupat de

funcţionarul public.

Totodată, dispoziţiile art. 84 pct.7 din Legea nr.188/1999,

definesc „reorganizarea activităţii”, în sensul acestei legi, ca fiind

mutarea autorităţii sau a instituţiei publice în altă localitate ori, în

cazul prevăzut la alin. 4 lit. b, în modificarea substanţială a

atribuţiilor autorităţii sau instituţiei publice, precum şi a structurii

organizatorice a compartimentelor. Reducerea unui post este

justificată dacă atribuţiile aferente acestuia se modifică în proporţie

de peste 50% sau dacă sunt modificate condiţiile specifice de ocupare

a postului respectiv.

Pornind de la această reglementare şi revenind la ordinul contestat

şi la actele normative care au stat la baza emiterii lui, se constată că

nu ne găsim în situaţia unei reorganizări aşa cum este reglementată

de lege şi că nu sunt incidente nici una din situaţiile prevăzute la

art.84 pct.4 pentru a fi justificată măsura eliberării din funcţie a

directorului Ş. B.

Astfel, cu toate că O.U.G. nr. 2/2001 (art.4) şi H.G. nr.18/2001

(art.1) vorbesc de înfiinţarea Ministerului Finanţelor Publice (art.4)

prin dispoziţiile art.3 alin.2 se precizează că Ministerul Finanţelor

Publice îndeplineşte toate atribuţiile şi are toate competenţele

conferite Ministerului Finanţelor prin legi sau alte acte normative în

vigoare, motiv pentru care nu se poate contesta că Ministerul
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Finanţelor Publice reprezintă succesorul de drept al Ministerului

Finanţelor.

De asemenea, reorganizarea dispusă prin Ordinul ministrului

finanţelor publice nr.224 din 28 februarie 2004, în ceea ce priveşte

Administraţia Financiară Alba Iulia nu a avut ca justificare vreuna

din situaţiile menţionate de art. 84 pct.7 din Legea nr.188/1999.

Administraţia Finanţelor Publice Alba Iulia a preluat în totalitate

atribuţiile Administraţiei Financiare Alba Iulia, postul de director a

fost menţinut, desfiinţându-se numai două servicii ale acestei

autorităţi.

Aspectul reţinut de instanţa de fond cu privire la legalitatea sau

nelegalitatea concursului pentru ocuparea funcţiei de director nu are

nici o relevanţă în soluţionarea pricinii. Ceea ce s-a contestat a fost

ordinul de eliberare din funcţie, iar nu concursul organizat.

Acţiunea recurentului de desfiinţare a actului administrativ a fost

generată de încălcarea dreptului său dobândit deja şi actual de a

ocupa în continuare o funcţie pe care o ocupa legal, anterior con cur -

sului şi din care a fost demis.

Pentru aceste motive, recursul a fost admis, sentinţa instanţei de

fond casată, cu consecinţa anulării Ordinului nr.953 din 1 iunie 2001

al ministrului finanţelor publice, şi reintegrării în funcţia publică

deţinută anterior de director al Administraţiei Finanţelor Publice

Alba Iulia cu plata drepturilor băneşti cuvenite până la data

reintegrării.

Într-o altă speţă

680

, reclamantul G. E. a chemat în judecată

Inspectoratul de Protecţie a Mediului Braşov şi pe D. A., pentru anu -

larea actului administrativ de încetare a funcţiei şi reintegrarea sa în

funcţie.

Curtea de apel Braşov, având în vedere art.86 alin.1 şi 2 din Legea

nr.188/1999, a respins acţiunea ca neîntemeiată, pârâtul I.P.M Braşov

dovedind că s-a produs o reorganizare a instituţiei şi că s-au redus

posturi de natura celui ocupat de reclamant. Cât priveşte a doua

condiţie legală pentru validarea deciziei în cauză, instanţa a constatat

că pârâtul a făcut demersuri la Agenţia Naţională a Funcţionarilor
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Publici, ca şi la A.J.O.F.M. Braşov, în scopul oferirii unui post

corespunzător reclamantului, dar ambele au răspuns că nu dispun de

locuri de muncă vacante.

Instanţa a reţinut că lipsa posturilor vacante nu este imputabilă

instituţiei, care a suferit o ireversibilă reorganizare şi că s-a

demonstrat preocuparea de a-i face oferta legală reclamantului.

Curtea de Apel a arătat că intenţia legiuitoriului de a oferi garanţia

unui post funcţionarului public, nu poate paraliza activitatea unei

instituţii, supusă, în mod obligatoriu, reducerii de personal şi care din

motive obiective (lipsa posturilor vacante) nu poate oferi celui

eliberat din funcţie un post corespunzător pregătirii sale.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie învestită cu soluţionarea

recursului declarat de G.E. a considerat recursul ca neîntemeiat şi l-a

respins.

S-a arătat că potrivit art.86 alin.1 şi 2 din Legea nr.188/1999 se

poate dispune eliberarea din funcţie a funcţionarului, dacă instituţia

îşi reduce personalul ca urmare a reorganizării, prin reducerea unor

posturi de natura celui ocupat de funcţionarul public şi acesta refuză

oferta Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Unitatea pârâtă nu a avut nici o culpă în privinţa îndeplinirii

obligaţiei legale de a face demersuri pentru oferirea unui post

corespunzător recurentului-reclamant.

Pe de altă parte, este cert că reorganizându-se activitatea pârâtei,

postul ce fusese ocupat de recurent nu mai există, cu toate consecinţele

ce decurg din această situaţie, astfel încât unitatea funcţionează în alte

condiţii decât acelea existente anterior reorganizării.

Deci, acestea fiind datele cauzei, actul administrativ contestat în

cauză nu se poate susţine că este ilegal şi să se procedeze la anularea

lui şi reintegrarea petentului într-un alt post care de fapt, nu mai

există.

Aşa cum a reţinut instanţa de fond, intenţia legiuitorului de a oferi

garanţia unui post funcţionarului public nu poate paraliza activitatea

unei instituţii supusă reorganizării, instituţie în care lucrează mai

multe persoane şi din bugetul căreia nu poate fi plătită o persoană ce

nu mai are loc de muncă în organigramă.

În cazul în care s-au adus la îndeplinire obligaţiile legale de a se

face demersuri pentru a se asigura un alt post, conform art. 86 alin.1
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şi 2 din Legea nr.188/1999, pentru funcţionarul public eliberat din

funcţie, dar n-au existat posturi libere, nu trebuie considerat nelegal

actul de încetare a funcţiei.

4. Modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale

funcţionarilor publici europeni

4.1. Modificarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor
publici europeni

Activitatea funcţionarului european reprezintă situaţia în care

acesta realizează, în condiţiile prevăzute pentru exercitarea acelei

funcţii, atribuţiile specifice postului pe care îl ocupă permanent sau

pe care asigură interimatul.

În cariera funcţionarului european pot interveni modificări cu

caracter permanent sau temporar şi care determină schimbări ale

raporturilor sale de muncă. 

Detasarea

Potrivit Statutului funcţionarilor Uniunii Europene, detaşarea se

poate dispune în interesul serviciului sau în interesul funcţionarilor

europeni, la cererea formulată de aceştia. Funcţionarii detaşaţi îşi

păstrează funcţia, dreptul la avansare şi vocaţia la promovare, la

încetarea detaşării fiind imediat încadraţi în postul pe care îl ocupau

la începutul detaşării.

Pe durata detaşării, contribuţiile la fondurile de pensii şi eventua -

lele drepturi de pensie sunt calculate pe baza salariului corespunzător

postului şi eşalonului pe care funcţionarul european îl ocupă în

instituţia sa de origine.

Detaşarea în interesul serviciului reprezintă o măsură cu caracter

temporar ce presupune desfăşurarea activităţii funcţionarului

european:

– pe un post din afara instituţiei. În acest caz, funcţionarul con -

tinuă să suporte contribuţiile la fondurile de pensii pe baza salariului

aferent gradului şi eşalonului său din instituţia sa de origine şi

– pe lângă o persoană ce îndeplineşte un mandat, pe lângă un

preşedinte sau pe lângă un grup politic al Parlamentului European. În

această situaţie, funcţionarul european are dreptul la un salariu

diferenţiat în măsura în care remuneraţia aferentă postului pe care
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este detaşat este inferioară celui pe care îl ocupă în instituţia sa de

origine. De asemenea, funcţionarii europeni detaşaţi în  aceste

condiţii au dreptul la rambursarea tuturor cheltuielilor ocazionate de

detaşarea lor. 

Dacă ei pot dobândi drepturi de pensie în organele pe lângă care

au fost detaşaţi, pe perioada detaşării încetează să participe la fondul

de pensii în instituţia de origine şi beneficiază de drepturi de pensie

stabilite, pentru veniturile anuale dobândite în aceste funcţii,

calculate pe baza ultimului salariu încasat în exerciţiul acestei funcţii.

Aşadar, dacă salariul corespunzător funcţiei ocupate pe perioada

detaşării este mai mare decât cel corespunzător postului de pe care

este detaşat funcţionarul, acesta va primi remuneraţia superioară iar

dreptul la pensie pentru perioada detaşării se va calcula raportat la

aceeaşi remuneraţie superioară;

–  pe un post cu caracter temporar cuprins în tabelul de efective

remunerate din creditele de cercetare şi de investiţii.

Detaşarea în interesul serviciului este dispusă de către autoritatea

investită cu puterea de numire, cu consultarea funcţionarului a cărui

detaşare este dispusă. Detaşarea se dispune pe o perioadă fixată de

autoritatea investită cu puterea de numire însă, la finele fiecărei

perioade de 6 luni, funcţionarul poate solicita întreruperea detaşării

sale.

Detaşarea în interes personal se realizează la cererea funcţio na -

rului european care:

– este pus la dispoziţia altei instituţii a Uniunii Europene;

– este pus la dispoziţia unui organism cu vocaţie europeană figu -

rând pe o listă stabilită de comun acord de către instituţiile Uniunii. 

Detaşarea în interesul funcţionarului european este dispusă de

către autoritatea investită cu puterea de numire care îi stabileşte şi

durata. Spre deosebire de detaşarea în interesul serviciului, în cazul

detaşării în interesul funcţionarului european, acesta beneficiază de

dreptul de a i se rezerva postul doar pentru o perioadă de 6 luni.

Astfel, la expirarea a 6 luni de la debutul detaşării, funcţionarul poate

solicita încetarea detaşării, caz în care este reîncadrat în postul

deţinut. În cazul în care nu solicită aceasta, el poate fi înlocuit în

postul său. În cazul în care funcţionarul european a fost înlocuit în

postul său, la expirarea detaşării, poate solicita reîncadrarea în primul
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post ce se vacantează de natura şi gradul celui pe care l-a ocupat

anterior detaşării, în măsura în care corespunde acestui post.

Reîncadrarea funcţionarului în aceste condiţii este obligatorie pentru

autoritatea investită cu puterea de numire. Dacă funcţionarul refuză

acest post i se va face o nouă ofertă la vacantarea imediată a unui nou

post. Un nou refuz al funcţionarului poate determina demiterea din

oficiu a acestuia de către autoritatea investită cu puterea de numire,

cu avizul comisie paritare.

Pe perioada cuprinsă între data încetării detaşării şi data celei de-a

doua oferte, funcţionarul european este considerat în continuare

detaşat fără însă a fi remunerat. 

Interimatul

Acesta reprezintă situaţia celui care exercită în mod provizoriu o

funcţie în locul titularului.

681

Regimul juridic al interimatului

funcţiei publice europene este reglementat de dispoziţiile art. 7 alin. 2

din Statut. Acesta presupune:

1. posibilitatea funcţionarului european de a ocupa, temporar, o

funcţie superioară celei cărei îi aparţine, corespunzătoare categoriei

din care face parte;

2. după o perioadă de 4 luni de la exercitarea interimatului,

funcţionarul public are dreptul de a fi remunerat corespunzător

funcţiei pe care o ocupă ca interimar;

3. limitarea la un an a interimatului existând o singură excepţie,

aceea în care se urmăreşte, direct sau indirect, înlocuirea unui

funcţionar detaşat în interesul serviciului, concentrat sau aflat în

concediu de boală de lungă durată.

Concediul în interes personal

Acest tip de concediu are caracter excepţional şi este acordat la

cererea funcţionarului european pentru o perioadă de maximum un

an de către autoritatea învestită cu puterea de numire.

În timpul efectuării concediului în interes personal, funcţionarul

european nu mai participă la avansările în eşalon şi la promovarea în
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grad iar drepturile şi obligaţiile corespunzătoare sistemului de

securitate socială sunt suspendate.

Pe perioada efectuării concediului în interes personal, autoritatea

nu este obligată a păstra postul ocupat de funcţionar, la data încetării

concediului aplicându-se dispoziţiile referitoare la detaşarea în

interes personal şi anume:

– funcţionarul este reîncadrat în primul post vacant ce se iveşte şi

căruia îi corespunde;

– dacă refuză acest post, are dreptul de a i se face o a doua ofertă;

– un al doilea refuz poate fi considerat demitere din oficiu de către

autoritatea învestită cu puterea de numire cu consultarea comisiei

paritare. 

Concediul poate fi prelungit de mai multe ori cu perioade de câte

un an.

Fiecare perioadă de prelungire nu poate depăşi un an. Durata

totală a concediului pentru interese personale, raportată la întreaga

carieră a funcţionarului, nu poate depăşi cincisprezece ani.

Cu toate acestea, atunci când concediul este solicitat pentru a

permite funcţionarului:

– să crească un copil considerat a fi aflat în întreţinerea sa, în

sensul articolului 2 alineatul 2 din anexa VII la Statut şi care are un

handicap mental sau fizic grav, constatat de medicul consultant al

instituţiei şi care impune o supraveghere sau îngrijiri permanente, sau

– să îşi urmeze soţul, la rândul său funcţionar sau alt agent al

Comunităţilor, obligat, ca urmare a atribuţiilor sale, să îşi stabilească

domiciliul la o asemenea distanţă de locul de repartizare al

funcţionarului în cauză încât stabilirea domiciliului conjugal comun

în acel loc ar constitui, pentru persoana în cauză, un impediment în

exercitarea atribuţiilor sale, concediul poate fi prelungit fără limită,

în măsura în care la fiecare prelungire se constată existenţa aceloraşi

condiţii care au justificat acordarea concediului.

Concediul pentru serviciu militar

Acest concediu este acordat funcţionarului european încorporat

într-o formaţie militară pentru efectuarea serviciului legal sau care

este obligat să efectueze o perioadă de instrucţie militară sau este

concentrat.
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Cele trei situaţii în care funcţionarul european se află în concediu

pentru serviciu militar sunt supuse unor regimuri diferite.

Astfel:

– funcţionarul european care efectuează serviciul militar legal nu

este remunerat pe perioada concediului pentru serviciul militar. El

beneficiază în continuare de dreptul la avansare şi vocaţia la

promovare. Dreptul la pensie este menţinut cu condiţia ca, la data

încetării concediului pentru serviciul militar, funcţionarul european

să efectueze plata retroactivă a contribuţiei sale la sistemul de pensii

şi

– funcţionarul obligat să efectueze o perioadă de instrucţie

militară sau este concentrat, beneficiază pentru perioada concediului

afectat serviciului militar de plata remuneraţiei care este însă

diminuată cu valoarea soldei militare primite. 

4.2. Încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici
europeni

Raportul de serviciu al funcţionarului public european poate

înceta în una din următoarele situaţii: disponibilizarea, demisia,

demisia obligatorie, retragerea din funcţie în interesul serviciului,

concedierea pentru insuficienţă profesională, revocarea, scoaterea la

pensie sau decesul funcţionarului european

682

.

În Statutul funcţionarilor europeni

683 

disponibilizarea funcţio na -

rilor europeni este tratată ca o situaţie distinctă, diferenţiind-o de

celelalte cazuri de încetare a funcţiei europene.

Această diferenţiere porneşte de la caracterul definitiv al celor -

lalte cazuri de încetare a funcţiei publice europene. Spre deosebire de

acestea, disponibilizarea funcţionarului are loc în cazul reducerii

postului pe care acesta îl ocupă dar, îi conferă unele drepturi specifice

funcţiei şi după încetarea raportului de serviciu şi, mai ales, îi dă

dreptul de a fi reîncadrat în anumite condiţii.

Aşadar, disponibilizarea nu poate fi apreciată ca o măsură cu

caracter definitiv, dar ea se diferenţiază totuşi de cazurile de
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modificarea a raporturilor de serviciu. Aceasta deoarece, concediul în

interes personal, spre exemplu, suspendă raportul de serviciu în timp

ce disponibilizarea le încetează, chiar dacă este posibilă reluarea lor.

Disponibilizarea reprezintă, de fapt, situaţia funcţionarului

european ce este atins de o măsură de reducere a postului pe care îl

ocupă, dispusă, în cadrul procedurii bugetare, de către autoritatea

bugetară.

Autoritatea învestită cu puterea de numire, după primirea avizului

Comisiei paritare, stabileşte natura posturilor ce vor fi atinse de

restricţiile bugetare.

În funcţie de randament, competenţă, conduită în serviciu, situaţie

familială şi vechime în muncă,  autoritatea învestită cu puterea de

numire individualizează funcţionarii europeni care urmează a fi

afectaţi de măsura disponibilizării. Aceia care îşi exprimă opţiunea

de a fi disponibilizaţi, sunt înscrişi din oficiu pe aceste liste.

Funcţionarii europeni disponibilizaţi prin decizia autorităţii

investite cu puterea de numire, nu mai îndeplinesc funcţia, pierd

dreptul la avansare, nu mai sunt remuneraţi dar, pentru o perioadă de

cel mult cinci ani, ei continuă să dobândească noi drepturi la pensia

de vârstă corespunzătoare postului şi eşalonului pe care le ocupau la

disponibilizare.

Pe o perioadă de doi ani de la data disponibilizării, funcţionarii

europeni beneficiază de dreptul de a fi reîncadraţi pe un post devenit

vacant sau înfiinţat, sub rezerva de a avea aptitudinile necesare

ocupării postului.

Ceea ce diferenţiază statutul disponibilizării de restul situaţiilor de

încetare a raporturilor de muncă este faptul că deşi îşi încetează

activitatea, funcţionarii europeni continuă să primească o

indemnizaţie cuprinsă între 60 şi 85% din ultima indemnizaţie lunară

obţinută, până la împlinirea vârstei de 60 de ani. Veniturile obţinute

de persoana în cauză se scad din această indemnizaţie.

Funcţionarul european pierde dreptul de a obţine această

indemnizaţie dacă, până la expirarea termenului pentru care are acest

drept, instituţia europeană îi oferă un post pe care acesta îl refuză fără

un motiv plauzibil. În acest caz, autoritatea învestită cu puterea de

numire, după avizul Comisiei paritare, consideră funcţionarul

european demis din oficiu.
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În situaţia în care funcţionarul european dobândeşte indemnizaţia

până la vârsta de 60 de ani, la expirarea acestei perioade, funcţionarul

este considerat demis din oficiu.

Demisia.  

Toate statutele prevăd că încetarea deinitivă a funcţiei poate să

intervină prin demisie

684

.

Demisia reprezintă o exprimare a voinţei funcţionarului european

de încetare definitivă a raportului de serviciu. 

Pentru a-şi produce efectele, demisia trebuie să fie neechivocă,

forma scrisă a acesteia fiind cerută ad validitatem.  

În termen de o lună de la formularea cererii de demisie, auto ri -

tatea investită cu puterea de numire trebuie să răspundă funcţio -

narului european. Aceasta nu poate respinge cererea de demisie decât

în următoarele condiţii:

– împotriva funcţionarului european a fost pornită acţiunea

disciplinară sau

– acţiune disciplinară se porneşte în cele 30 de zile de la data for -

mulării cererii de demisie şi până la acceptarea ei de către autoritatea

învestită cu puterea de numire.

Aşadar demisia, deşi este un act unilateral de voinţă al funcţio -

narului european, este totuşi condiţionată de acceptul din partea

autorităţii învestite cu puterea de numire care nu poate refuza demisia

decât în cazul demarării sau derulării unei acţiuni disciplinare.

Demisia obligatorie

Ea reprezintă un caz specific de demisie, în care iniţiativa aparţine

instituţiei europene

685

.

Cazurile în care poate interveni demisia obligatorie sunt:

– funcţionarul nu mai este cetăţean al unui stat membru (cu

excepţiile prevăzute de către autoritatea învestită cu puterea de

numire);
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– funcţionarul pierde exerciţiul drepturilor civile;

– soţul sau soţia desfăşoară o activitate incompatibilă cu Statutul

funcţionarului european şi acesta din urmă nu este în măsură să dea

asigurări privind încetarea acelei funcţii, iar autoritatea învestită cu

puterea de numire apreciază asupra imposibilităţii menţinerii în

funcţie sau mutării pe un alt post a funcţionarului european;

– la încetarea detaşării în interes personal funcţionarul european

refuză două posturi pe care autoritatea învestită cu puterea de numire

i le oferă;

– la încetarea concediului în interes personal, de asemenea,

funcţionarul european refuză două posturi ce i se oferă;

– la expirarea perioadei pentru care funcţionarul european

disponibilizat a primit indemnizaţia prevăzută de Statut;

– refuzul fără un motiv plauzibil al unui post pe care autoritatea

învestită cu puterea de numire îl oferă funcţionarului european

disponibilizat;

– în cazul în care funcţionarul european ce beneficiază de pensia

de invaliditate nu mai îndeplineşte condiţiile necesare pentru a primi

această pensie şi refuză două oferte de posturi pe care i le face

autoritatea învestită cu puterea de numire.

Retragerea postului în interesul serviciului   

Această măsură este aplicabilă funcţionarilor europeni din

categoriile AD14, AD15 şi AD16 şi este determinată de interesele

instituţiei.

Măsura nu are caracter disciplinar, motiv pentru care Statutul

instituie măsuri de protecţie a funcţionarului european atins de

această măsură şi anume:

– i se oferă un post pe măsura pregătirii sale;

– i se acordă o indemnizaţie care acoperă diferenţa dintre

remuneraţia pe care funcţionarul o primeşte în noua funcţie şi ultima

remuneraţie globală a funcţionarului în postul pe care îl ocupase;

– la expirarea perioadei pentru care i s-a acordat indemnizaţia,

dacă funcţionarul în cauză îndeplineşte vârsta de 55 de ani, poate fi

pensionat.

Perioada de acordare a indemnizaţiei este calculată similar cu

situaţia funcţionarului european atins de măsura disponibilizării.
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Licenţierea pentru insuficienţă profesională. 

Este una dintre modalităţile care prezintă un specific aparte şi o

complexitate, în aceeaşi măsură, pentru că poate implica puterea

discreţionară a instituţiei europene respective şi de aici eventualele

abuzuri care s-ar putea comite cu privire la funcţionari

686

.

Concedierea reprezintă ruptura nondisciplinară a unui raport de

serviciu în curs de executare

687

.

În situaţia în care, pe parcursul exercitării profesiei, funcţionarul

european dovedeşte insuficienţă profesională pentru postul pe care îl

ocupă, autoritatea învestită cu puterea de numire poate propune

acestuia clasarea sa pe un grad inferior sau poate dispune licenţierea

sa pentru insuficienţă profesională.

Datorită consecinţelor importante pe care le produce, licenţierea

pentru insuficienţă profesională trebuie să fie temeinic motivată şi

comunicată funcţionarului în cauză pentru ca acesta să poată formula

orice observaţii ce consideră a fi utile. 

Pensionarea

Pensionarea pentru limită de vârstă şi la cerere

Ca şi în dreptul românesc comun, pensionarea funcţionarului

european poate interveni pentru limită de vârstă sau la cerere. 

Pensionarea pentru limită de vârstă are loc în ultima zi a lunii în

timpul căreia atinge vârsta de 65 de ani. 

Pensionarea la cerere poate avea loc în ultima zi a lunii în timpul

căruia a fost prezentată cererea atunci când funcţionarul are cel puţin

63 de ani sau, dacă are vârsta cuprinsă între 55 şi 63 de ani, caz în

care poate primi o pensie redusă, în funcţie de vârstă.

Sistemul de pensii este reglementat de Anexa VIII la Statutul

funcţionarilor europeni, care stabileşte amănunţit modalitatea de

calcul a pensiei precum şi condiţiile de plată a acesteia.

Pensia de invaliditate

Se acordă în cazul în care, în perioada în care exercită funcţia

europeană, până la împlinirea vârstei de 65 de ani, funcţionarul
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european este atins de o invaliditate permanentă considerată ca fiind

totală şi care îl pune în imposibilitatea de a-şi exercita funcţia.

Invaliditatea trebuie constatată de către Comisia pentru cazuri de

invaliditate.

Beneficiul pensiei de invaliditate nu se poate cumula cu pensia

pentru vechime în funcţie.

Pensia de urmaş

Soţul supravieţuitor al unui fost funcţionar european, titular al

unei pensii pentru limită de vârstă are dreptul la o pensie de urmaş

calculată din valoarea pensiei pentru limită de vârstă de care

beneficia funcţionarul respectiv la data decesului, cu condiţia să fi

fost căsătoriţi timp de cel puţin un an, iar căsătoria să fi fost încheiată

înainte ca raporturile de serviciu ale funcţionarului cu una dintre

instituţii să înceteze. Valoarea minimă a pensiei de urmaş este de 35

% din ultimul salariu de bază; valoarea pensiei de urmaş nu poate

depăşi, în niciun caz, valoarea pensiei pentru limită de vârstă de care

beneficia soţul său în ziua decesului.

Condiţia privind căsătoria timp de cel puţin un an nu se aplică în

cazul în care dintr-o căsătorie a funcţionarului încheiată înainte de

încetarea raporturilor de serviciu au rezultat unul sau mai mulţi copii,

cu condiţia ca soţul supravieţuitor să întreţină sau să fi întreţinut

copiii respectivi.

Funcţionarii de onoare

Onoriatul reprezintă o formă de apreciere a funcţionarului

european care s-a remarcat în mod deosebit.

Onoriatul se acordă la încetarea definitivă a funcţiei de către

autoritatea învestită cu puterea de numire, având doar caracter moral,

fără a oferi avantaje materiale. 
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CAPITOLUL IX –  

PROPUNERI DE LEGE FERENDA

Din ansamblul demersului întreprins în cadrul acestei lucrări,

decurg, în opinia noastră, anumite propuneri de natură să

perfecţioneze Statutul funcţionarilor publici.

În afara unor observaţii şi propuneri deja menţionate, care se

referă la anumite inadvertenţe sau lacune ale legii, în acelaşi sens

prezentăm şi următoarele propuneri de lege ferenda, unele dintre ele

evidenţiate şi în literatura de specialitate

688

:

1. Modificarea art. 1 alin. 1 din Statut, în sensul de a se preciza că

obiectul de reglementare al legii îl constituie determinarea statutului

juridic al funcționarilor publici, organizarea funcției publice și

raporturile dintre funcționarii publici și autoritățile și instituțiile

publice ale administrației publice centrale și locale. 

Apreciem că dispozițiile art. 1 alin. 1 din actualul Statut conform

cărora acesta „reglementează regimul general al raporturilor juridice

dintre funcționarii publici și stat sau administrația publică locală, prin

autoritățile administrative autonome ori prin autoritățile și instituțiile

publice ale administrației publice centrale și locale, denumite în

continuare raporturi de serviciu”, nu acoperă ceea ce reprezintă, în

esență, obiectul de reglementare al acestei legi și mai mult, creează

confuzie atunci când enumeră autoritățile administrative autonome,

distinct de autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice

centrale și locale, ca și când acestea nu ar face parte din autoritățile

administrației publice centrale ori locale.

Aceste autorități administrative autonome pot fi autorități ale

administrației publice centrale sau locale.
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Universul Juridic, București, 2007, p. 437 și urm.; Anton Trăilescu, Drept

administrativ, ediția a 3-a, Editura C.H. Beck, București, 2008, p. 112 și urm.



2. Includerea în rândul principiilor, care stau la baza exercitării

funcției publice (art. 3 din Statut), și a principiului disciplinei muncii,

în activitatea desfășurată de funcționarii publici.

Exercitarea funcției publice se caracterizează, evident, și prin

disciplină, și de aceea se impune ca obligația de a respecta disciplina

muncii să fie reglementată la nivel de principiu al exercitării funcției

publice.

3. Modificarea art. 2 alin. 3 din Legea nr. 188/1999, republicată,

modificată și completată, care enumeră activitățile desfășurate de

funcționarii publici ce implică realizarea prerogativelor de putere

publică, în sensul eliminării unor activități, care, nu presupun

exercitarea atribuțiilor de putere publică.

Astfel de activități sunt, în opinia noastră, cele de la lit. b

(elaborarea proiectelor de acte normative și a altor reglementări

specifice autorității sau instituției publice, precum și asigurarea

avizării acestora), lit. c (elaborarea proiectelor politicilor și

strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor și statisticilor

necesare realizării și implementării politicilor publice, precum și a

documentației necesare executării legilor, în vederea realizării

competenței autorității sau instituției publice), lit. d (consilierea,

controlul și auditul public intern) și lit. h (realizarea de activități în

conformitate cu strategia de informatizare a administrației publice).

Analiza acestor activități relevă faptul că unele sunt operațiuni

tehnico-materiale (de exemplu, cele prevăzute la lit. h), altele sunt

acte administrative pregătitoare care nu produc, prin ele însele, efecte

juridice de natura exercitării puterii publice (de exemplu, cele de la

lit. b) și nici  atribuțiile prevăzute la lit.c) și d) nu sunt purtătoare de

putere publică. 

4. Modificarea art. 7 și 8 din Legea nr. 188/1999 privind clasifi -

carea funcțiilor publice, pentru a fi eliminată categoria funcțiilor

publice teritoriale din clasificarea tripartită în funcții publice de stat,

teritoriale și locale. Această împărțire este inspirată din sistemul

francez, însă la noi nu are tradiție; mai mult funcția publică teritorială

este tot una de stat, aflându-se în cadrul Instituției Prefectului și al

serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte

organe ale administrației publice centrale, care sunt tot instituții de

natură statală.
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Legat tot de clasificarea funcțiilor publice, apreciem că trebuie

stabilite mai bine criteriile de delimitare între categoria funcțiilor

publice generale și categoria funcțiilor publice specifice

689

.

5. Modificarea dispozițiilor art. 18 din Statut și a dispozițiilor

corespunzătoare din H. G. nr. 341 din 11 aprilie 2007 privind intrarea

în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și

mobilitatea înalților funcționari publici

690

, referitoare la numirea și

componența comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a

contestațiilor, pentru intrarea în categoria înalților funcționari publici,

așa încât această componență să nu rămână exclusiv la voința

primului-ministru.

Astfel, în literatura de specialitate

691

s-a propus ca respectiva

comisie să fie condusă de un presedinte numit prin hotărâre comună a

Camerei Deputaților și Senatului, la propunerea grupurilor

parlamentare, dintre personalitățile cu pregătire și experiență în

domeniul administrativ și/sau al managementului funcției publice, iar

vicepreședinții ar putea fi numiți unul de Președintele României, iar

celălalt de primul-ministru. 

O astfel de soluție ar putea fi valabilă și pentru selecționarea

înalților funcționari publici din cadrul altor autorități și instituții

publice decât cele ale administrației publice centrale și locale –

Parlamentul României, Consiliul Legislativ, autoritatea judecătorească,

autoritățile administrative autonome etc., la nivelul cărora există sau

vor exista în viitor funcții de înalți funcționari publici.

Împărtășim astfel opinia exprimată în literatura de specialitate

692

că propunerea de lege ferenda se justifică pentru ca înalții funcționari

publici să nu fie atât de dependenți de cel care numește comisia de

481

689

V. Vedinaș, Considerații referitoare la modificările și completările aduse

Statutului funcționarilor publici prin Legea nr. 161/2003, în Revista Dreptul nr.

10/2003, p. 87.

690

Publicată în Monitorul Oficial  al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007.

691

Stan Valerian, Cristina Renert (coordonatori), Statutul funcționarului public

pentru buna guvernare. Raport preliminar de evaluare legislativă, Fundația Soros

România, București, 2007, p. 73.

692

Radu Carp, Strategii și propuneri de reformă a administrației publice în

perspectiva integrării europene în Revista de drept public nr. 2/2006, p. 106; Verginia

Vedinaș, Drept administrativ, ediția a III-a, revăzută și actualizată, Editura Universul

Juridic, București, 2007, p. 442; Stan Valerian, Cristina Renert, op. cit., p. 73.



concurs, altfel spus de factorul politic și în practică să nu facă altceva

decât să transpună întocmai deciziile guvernanților, chiar și atunci

când acest lucru nu s-ar justifica.

Neutralitatea politică a înalților funcționari publici, în sensul bun

al termenului, constituie o premisă importantă pentru buna

funcționare a administrației publice.

6. Modificarea art. 72 din Legea nr. 188/1999 și a dispozițiilor H.

G. nr. 833/2007 privind normele de organizare și funcționare a

comisiilor paritare și încheierea acordurilor colective, prin

introducerea acordului colectiv și la nivel național, desemnarea

autorității competente a negocia cu sindicatele reprezentative ale

funcționarilor publici acest acord și extinderea domeniilor de

negociere care fac obiectul acordului.

Apreciem că, deși s-a făcut un pas important prin introducerea

instituției acordului colectiv la nivelul autorităților și instituțiilor

publice, este necesar să se încheie un acord colectiv la nivel național,

partener al sindicatelor (parte în acordul colectiv la nivel național)

putând fi Ministerul Administrației și Internelor, care se ocupă în

prezent de problemele administrației publice.

Pentru a lăsa posibilitatea extinderii obiectului acordurilor

colective se impune precizarea că pot fi luate și alte măsuri decât cele

prevăzute de lege, înlăturându-se astfel din art. 72 lit. e din Statut

mențiunea că alte măsuri decât cele prevăzute de lege sunt doar cele

referitoare la protecția celor aleși în organele de conducere ale

organizațiilor sindicale.

7. Considerăm că în Legea nr. 188/1999, în privința mențiunii cu

privire la soluționarea litigiilor dintre funcționarii publici și

autoritățile și instituțiile publice, este suficientă prevederea din

articolul 109, conform căreia, “cauzele care au ca obiect raportul de

serviciu al funcționarului public sunt de competența instanțelor de

contencios administrativ, cu excepția situațiilor pentru care este

stabilită expres prin lege competența altor instanțe”.

Menținerea în legea amintită a prevederilor din art. 80 (con tes -

tarea ordinului sau dispoziției de sancționare), 85 alin. 2 (contestarea

ordinului sau dispoziției de imputare), 104 alin. 8 (refuzul condu -

cătorilor autorităților și instituțiilor publice de a numi funcțio narii

publici redistribuiți cu caracter permanent sau temporar) și art. 106
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alin. 1 (contestația în cazul în care raportul de serviciu a încetat din

motive pe care funcționarul public le consideră netemeinice sau

nelegale), conform cărora litigiile acolo arătate sunt de competența

instanțelor de contencios administrativ, este de natură să genereze

confuzii și să se poată considera că nu orice litigii ivite din aplicare

Legii nr. 188/1999 ar fi de competența instanțelor de contencios

administrativ, din moment ce s-a realizat o enumerare în lege cu

privire la unele dintre ele.

8. Ar putea fi adoptat un singur act normativ intitulat “Codul de

conduită al funcționarilor care își desfășoară activitatea în autoritățile

și instituțiile publice”, în care să se regăsească atât normele generale

care reglementează conduita funcționarilor publici și a  salariaților

bugetari cât și norme speciale care să reglementeze îndatoririle

specifice fiecăreia dintre cele două categorii, evident prin unificare

unor dispoziții din Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a

funcționarilor publici și Legea nr. 477/2004 privind Codul de

conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile

publice.

9. Completarea dispozițiilor Legii nr. 188/1999, a Legii nr.

215/2001 a administrației publice locale, a Legii nr. 340/2004 privind

prefectul și instituția prefectului și a actelor de aplicare a acestor legi,

pentru reintroducerea funcției publice de secretar general al

prefecturii, funcție desființată prin O.U.G. nr. 179/2006, întrucât

apreciem că atribuțiile corespunzătoare acestei funcții nu întotdeauna

sunt exercitate în mod corespunzător de subprefectul care le-a preluat

și pentru care nu s-a impus condiția de a avea pregătire profesională

de jurist sau specialist în administrație publică, absolut necesară,

după părerea noastră, pentru exercitarea funcției de secretar general

al prefecturii.

10. Modificarea art. 34 din Legea nr. 188/1999 în sensul de a se

dispune suspendarea raportului de serviciu al înaltului funcționar

public sau al funcționarului public de conducere numit într-o funcție

de demnitate publică și nu încetarea acestui raport, măsură excesivă

din punctul nostru de vedere, fiindcă astfel funcționarul respectiv nu

va renunța la funcția sa pentru una de demnitate publică din care

poate fi schimbat oricând și care nu presupune cel mai adesea un

profesionalism desăvârșit. 
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11. Îmbunătățirea reglementării cu privire la salarizarea funcțio -

narilor publici cuprinsă în Legea nr. 330/2009 privind salarizarea

unitară a personalului plătit din fonduri publice, în așa fel incât să nu

se mai ajungă în practică la situații în care funcționari publici cu

aceeași funcție, aceeași vechime și aceleași atribuții să primească

salarii și sporuri diferite.

O remarcă se impune a fi făcută și în legătura cu faptul că sunt

multe acte normative adoptate/emise în materia funcției publice, că

există incoerențe și lacune ale acestui cadru normativ neunitar.

Numărul foarte mare de reglementări legislative secundare în

domeniu ridică dificultăți funcționarilor publici și cetățenilor în

cunoaș terea și interpretarea acestei legislații și, drept urmare, este

afectată chiar capacitatea autorităților și instituțiilor publice cu com -

petențe în managementul funcției publice și funcționarilor publici (pe

pagina de internet a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici sunt

menționate 40 de acte normative în vigoare).

De aceea se impune coerența și sistematizarea legislației specifice

ca o premisă importantă a reformei funcției publice și funcționarilor

publici.

Pe lângă Agenția Națională a Funcționarilor Publici, un rol impor -

tant în realizarea dezideratului amintit îl au și Unitatea Centrală

pentru Reforma Administrației Publice din cadrul Ministerului

Administrației și Internelor și Consiliul Legislativ.

Oricum se impune, așa cum s-au angajat guvernele României

înce pând cu anul 2001, să fie elaborate și adoptate de urgență, după

punerea în dezbatere publică, trei acte normative de o deosebită

importanță pentru administrația publică în general și pentru funcția

publică în special, respectiv Codul administrativ, Codul de procedură

administrativă (acesta a fost elaborat, dar conține unele dispoziții

neconstituționale și ar trebui revăzut) și Codul privind managementul

serviciului civil/funcției publice.

Prin actele normative amintite s-ar asigura unitatea de interpretare

și aplicare a legislației în domeniu, evitarea paralelismelor, a exce -

sului de reglementări și a modificărilor repetate ale aceluiași act

normativ, toate reglementările cuprinse în Codul administrativ tre -

buind să asigure coerența, continuitatea și stabilitatea administrației

publice.
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Codul administrativ va trebui să cuprindă astfel „componentele

importante ale legislației administrative în domeniu”.

Amendamentele aduse cadrului normativ privind Statutul

funcționarilor publici, în special prin Legea nr. 251/2006, reprezintă

un pas important în procesul reformei funcției publice, însă trebuie

continuate eforturile pe linia reformei serviciului public și implicit în

planul funcției publice. 

În literatura juridică

693

au mai fost identificate și alte probleme de

ordin legislativ referitoare la funcția publică și la managementul

acesteia după cum urmează:

1. Sistemul de incompatibilități și interdicții pentru funcționarii

publici este excesiv și discriminatoriu prin raportare la unele cate -

gorii de funcționari publici cu statut special (mai ales în condiții de

criză financiară și de reducere a salariilor bugetarilor – s.n. D.M.P). 

S-a apreciat astfel că este “vădit excesiv ca funcționarilor publici

să le fie interzis să dețină alte funcții și să desfășoare alte activități,

remunerate sau neremunerate în cadrul oricăror unități cu scop lucra -

tiv din sectorul privat sau în cadrul unei asociații familiale sau ca per -

soană fizică autorizată. Asemenea interdicții ar trebui stabilite –așa

cum de altfel ele sunt stabilite în cazul unor categorii de funcționari

publici cu statut special – exclusiv numai cu privire la activități

economice și mandate care au legătură cu atribuțiile funcțiilor publice

pe care aceștia le dețin/în legătură cu funcția pe care ei o îndeplinesc”.

2. Numărul categoriilor de funcționari publici care pot beneficia de

statute speciale este excesiv iar din lege ar trebui exclusă for mu larea

care dă posibilitatea înființării nelimitate de categorii de funcțio nari

publici cu statute speciale;

3. Se impune analizată posibilitatea relaxării condițiilor minime de

„vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul

de recrutare”, cel puțin pentru acele niveluri ale adminis trației unde

competiția pentru ocuparea funcțiilor publice este mai mică;

4. Actualul sistem de evaluare a performanțelor profesionale este

amendabil, cu deosebire sub aspectul eficienței, al echității și fiabili tății

lui. 
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Sub aspectul acesta s-a arătat

694

că “se impun reglementări prin

care evaluarea în vederea recrutării funcționarilor publici să se facă

după criterii și proceduri care să conducă la o selecție bazată

maximal pe performanțe profesionale și competență, întrucât

concursurile de recrutare sunt percepute uneori drept competiții de

memorie și nu evaluări profesionale și intelectuale, inclusiv cu

privire la potențialul de dezvoltare al candidaților”. 

5. Deși amendamentele aduse Legii nr. 188/1999 prin Legea nr.

251/2006 sunt importante, s-a apreciat că în continuare Legea răs -

punde într-o măsură insuficientă cerinței ca ANFP să-i fie conferit

rolul care se impune în managementul resurselor umane din

administrația publică;

În considerarea respectivei necesități, s-a arătat că trebuie

consolidat statutul instituțional al Agenției și că s-ar impune varianta

organizării acesteia ca autoritate administrativă autonomă, în

înțelesul art. 117 alin. 3 din Constituția României pentru a dobândi

independență instituțională. 

În cazul în care s-ar considera că o astfel de propunere este prea

îndrăzneață, în subsidiar autorii au propus ca ANFP să fie organizată ca

organ de specialitate al administrației publice centrale, dar subor -

donarea ei să fie față de Guvern, și nu față de Ministerul Administrației

și Internelor.

Referitor la atribuțiile conferite prin lege ANFP, s-a subliniat că

acea competență a Agenției de a decide în legătură cu Planurile de

ocupare a funcțiilor publice de la nivelul administrațiilor publice

locale este contrar principiului constituțional de bază în conformitate

cu care administrația publică din unitățile administrativ-teritoriale se

întemeiază pe principiile descentralizării și autonomiei locale 

(art. 120, alin 1 din Constituția României).

De aceea autorii au arătat că, referitor la autoritățile publice

locale, ANFP ar putea să primească cel mult competențe de

reglementare și asistență metodologică a managementului funcției

publice la nivelul unităților administrativ-teritoriale – și nu și de

monitorizare, de control sau, mai ales, de decizie cu privire la

planurile de ocupare a funcțiilor publice. 
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În mod asemănător au considerat că ar trebui regândită această

funcție și cu privire la celelalte autorități și instituții publice. De

altfel, s-a subliniat că actualele atribuții legale stabilite în responsa bi -

litatea Agenției presupun un volum al activităților care depășește în

mod evident resursele la dispoziția instituției, în special resursele

umane și că sub acest aspect se impun cât mai curând corecții

legislative și instituționale.

6. Legea Statutului funcționarilor publici prevede că la nivelul

„fiecărei autorități și instituții publice” este organizat un compar ti -

ment specializat pentru gestiunea curentă a resurselor umane și a

funcțiilor publice „care colaborează direct cu Agenția Națională a

Funcționarilor Publici”.

Cum există sute de compartimente de resurse umane, mențiunea

că toate acestea trebuie să colaboreaze  direct cu ANFP exprimă “o

soluție legislativă și de practică instituțională inadecvată și nerealistă.

Aceste compartimente trebuie să se afle în subordinea exclusivă a

conducerilor autorităților și instituțiilor publice, să „colaboreze direct”

exclusiv cu acestea, iar ANFP să aibă sub acest aspect cel mult

competența de a elabora norme metodologice pe care instituțiile și

autoritățile publice să le aibă în vedere, prin compartimentele proprii

de resurse umane, în „gestionarea curentă a funcțiilor publice”.

Unii autori au făcut și alte propuneri de lege ferenda cu care, însă,

fie nu suntem de acord pentru motivele expuse pe larg în lucrarea de

față, fie le-am considerat discutabile.

Astfel, s-a propus
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precizarea expresă în cadrul Legii nr. 188/1999

a faptului că raportul de funcție publică – raport juridic de muncă – ia

naștere în baza încheierii unui contract administrativ între autoritatea

sau instituția publică și funcționarul public. Contractul ar trebui să

aibă două părți, dintre care preponderentă să fie partea legală al cărei

conținut să însemne conferirea pentru cel în cauză a unor anumite

atribuții care țin de exercitarea puterii publice în cadrul respectivei

autorități sau instituții publice. 

S-a considerat că această reglementare ar clarifica natura juridică

a raportului de muncă (de serviciu) al funcționarului public, cu efecte
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benefice în planul practicii din administrația publică centrală și

locală.

După cum am arătat împărtășim părerea majorității autorilor în

sensul că natura juridică a raportului dintre serviciul public și

funcționarul public este una de drept administrativ și că acest raport

are la bază actul administrativ, emis unilateral de autoritatea sau

instituția publică.

O altă propunere formulată în literatura de specialitate
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a fost

aceea de modificare a dispozițiilor art. 4, 50 și 51 din H. G. nr.

1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor

de disciplină și corespunzător art. 79 din Legea nr. 188/1999, în

sensul ca membrii comisiei de disciplină să fie desemnați pe baza

unui vot secret din rândul funcționarilor publici ai instituției ierarhic

superioare (în Adunarea generală a funcționarilor publici), iar

sancțiunea propusă de comisie să nu poată fi modificată de

conducatorul autorității sau instituției publice, chiar dacă în lege se

prevede că într-o astfel de situație persoana care are competența de a

aplica sancțiunea are obligația de a motiva această decizie.

Autorul propunerii a apreciat că actuala componență a comisiei în

care doi dintre cei trei membrii ai comisiei sunt desemnați

preferențial de conducătorul instituției (art. 4 din hotărâre), care

totodată poate și schimba, în tot sau în parte, sancțiunea propusă de

comisie (art. 50 din hotărâre), este inadecvată și lasă loc arbitrarului

manifestat de conducătorul instituției.

S-a mai propus legat de același aspect privind procedura de

constatare și aplicare a sancțiunii disciplinare funcționarului public,

necesitatea de a se modifica dispozițiile art. 31 alin. 3 din H.G. nr.

1344/2007 în sensul ca cercetarea abaterilor disciplinare ale

funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al

primarului și din cadrul aparatului de specialitate al consiliului

județean să se delege în toate cazurile compartimentului de control

din cadrul instituției prefectului. 

În acest fel autorul propunerii dorește înlocuirea expresiei actuale

din text, anume “poate fi delegată” cu expresia “se deleagă” pentru a
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exprima imperativ nevoia de a se efectua în acel caz cercetarea

abaterilor disciplinare de către compartimentul de control din cadrul

instituției prefectului, considerând că intr-un astfel de mod există o

mai mare obiectivitate în cercetarea faptelor.

Cu privire la aceste propuneri considerăm discutabilă cel puțin

aceea prin care se propune ca membrii comisiei de disciplină să fie

desemnați prin vot secret dintre funcționarii publici ai autorității sau

instituției ierarhic superioare, în Adunarea generală a acestora, dat

fiind faptul că unele autorități nu au for ierarhic, fiind autonome sau

altele reprezintă cel mai înalt for în ierarhia respectivă.

De asemenea, considerăm discutabilă și propunerea conform

căreia persoana competentă să aplice sancțiunea (de regulă,

conducătorul instituției) să nu poată modifica sancțiunea propusă de

comisie. Avem în vedere  faptul că persoana competentă să aplice

sancțiunea trebuie să aibă ultimul cuvânt în instituția respectivă pe

linia respectării disciplinei muncii.
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A�EXE

Anexa nr. 1

Situaţia actuală a posturilor tipice ale fiecărei categorii 

în conformitate cu dispoziţiile articolului 5 alineatul 3 

din Statutul funcţionarilor Uniunii Europene

Categoria AD Categoria AST

Director generalA D 16

Director general

Director D 15

Administrator exercitând, D14 

de exemplu funcţiile de: şi 

Director; AD 13

Şef de unitate;

Consilier;

Expert lingvist; 

Expert economic; 

Expert juridic; 

Expert medical; 

Expert veterinar; 

Expert ştiinţific;

Expert cercetător; 

Expert financiar; 

Expert audit.

Administrator exercitând, D 12

de exemplu funcţiile de: 

Şef de unitate;

Traducător principal; 

Interpret principal;

Economist principal;; 

Jurist principal;

Medic principal; 

Inspector veterinar principal; 

Cercetător principal; 

Gestionar financiar principal;

Auditor principal;

Administrator exercitând, D 11 AST 11 Asistent exercitând, 

de exemplu funcţiile de: de exemplu funcţiile de: 

Şef de unitate; Asistent personal;

Traducător principal; Curier principal; 
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Categoria AD Categoria AST

Interpret principal; Tehnician principal;

Economist principal; Informatician principal.

Jurist principal;

Medic principal; 

Inspector veterinar principal;

Om de ştiinţă principal;

Cercetător principal; 

Gestionar financiar principal;

Auditor principal;

Administrator exercitând, D 10 AST 10 Asistent exercitând, 

de exemplu funcţiile de: de exemplu funcţiile de: 

Şef de unitate; Asistent personal;

Traducător autorizat; Curier principal; 

Interpret autorizat; Tehnician principal; 

Economist autorizat; Informatician principal.

Jurist autorizat;

Medic autorizat; 

Inspector veterinar autorizat;

Om de ştiinţă autorizat; 

Cercetător autorizat; 

Gestionar financiar autorizat;

Auditor autorizat.

Administrator exercitând, D 9 AST 9 Asistent exercitând, 

de exemplu funcţiile de: de exemplu funcţiile de: 

Şef de unitate; Asistent personal;

Traducător autorizat; Curier principal; 

Interpret autorizat; Tehnician principal; 

Economist autorizat; Informatician principal.

Jurist autorizat;

Medic autorizat; 

Inspector veterinar autorizat;

Om de ştiinţă autorizat; 

Cercetător autorizat; 

Gestionar financiar autorizat;

Auditor autorizat.

Administrator exercitând, D 8 AST 8 Asistent exercitând,

de exemplu funcţiile de: de exemplu funcţiile de:

Traducător; Curier autorizat;

Interpret; Documentarist autorizat; 

Economist; Tehnician autorizat;
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Categoria AD Categoria AST

Jurist; Informatician confirmat.

Medic;

Inspector veterinar;

Om de ştiinţă; 

Cercetător; 

Gestionar finaciar; 

Auditor.

Administrator exercitând, D 7 AST 7 Asistent exercitând, 

de exemplu funcţiile de: de exemplu funcţiile de: 

Traducător; Curier autorizat;

Interpret; Documentarist autorizat;

Economist; Tehnician autorizat;

Jurist; Informatician confirmat.

Medic;

Inspector veterinar;

Om de ştiinţă; 

Cercetător; 

Gestionar finaciar; 

Auditor.

Administrator exercitând, D 6 AST 6 Asistent exercitând, 

de exemplu funcţiile de: de exemplu funcţiile de: 

Traducător– adjunct; Curier;

Interpret– adjunct; Documentarist; 

Economist– adjunct; Tehnician;

Jurist– adjunct; Informatician

Medic– adjunct;

Inspector veterinar– adjunct;

Om de ştiinţă– adjunct; 

Cercetător– adjunct; 

Gestionar finaciar– adjunct; 

Auditor– adjunct.

Administrator exercitând, D 5 AST 5 Asistent exercitând, 

de exemplu funcţiile de: de exemplu funcţiile de: 

Traducător– adjunct; Curier ;

Interpret– adjunct; Documentarist; 

Economist– adjunct; Tehnician;

Jurist– adjunct; Informatician.

Medic– adjunct;

Inspector veterinar– adjunct;

Om de ştiinţă– adjunct; 
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Categoria AD Categoria AST

Cercetător– adjunct; 

Gestionar finaciar– adjunct; 

Auditor– adjunct.

AST 4 Asistent exercitând, 

de exemplu funcţiile de: 

Curier– adjunct;

Documentarist– adjunct; 

Tehnician– adjunct;

Informatician– adjunct.

AST 3 Asistent exercitând, 

de exemplu funcţiile de: 

Curier– adjunct;

Documentarist– adjunct; 

Tehnician– adjunct;

Informatician– adjunct; 

Portărel parlamentar.

AST 2 Asistent exercitând, 

de exemplu funcţiile de: 

Secretar;

Agent tehnic;

Agent informatic; 

Portărel parlamentar.

AST 1 Asistent exercitând, 

de exemplu funcţiile de: 

Secretar;

Agent tehnic;

Agent informatic; 

Portărel parlamentar
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Anexa nr. 2

Situaţia reprezentând împărţirea 

categoriilor de funcţii publice europene pe grade şi eşaloane

Fostul Gradul Noul Numărul de eşaloane

grad intermediar grad profesionale

A 1 A *16 AD 16 6

A 2 A *15 AD 15 6

A 3/LA 3 A *14 AD 14 8

A 4/LA 4 A *12 AD 12 8

A5/LA5 A *11 AD 11 8

A6/LA6 A *10 AD 10 8

A7/LA7 A *8 AD 8 6

A8/LA8 A *7 AD 7 2

A*6 AD 6

A*5 AD 5

Fostul Gradul Noul Numărul de eşaloane

grad intermediar grad profesionale

B * 11 AST 11 

B 1 B *10 AST 10 8

B* 9 AST 9

B 2 B *8 AST 8 8

B 3 B *7 AST 7 8

B 4 B *6 AST 6 8

B 5 B* 5 AST 5 4

B * 4 AST 4

B * 3 AST 3
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Fostul Gradul Noul Numărul de eşaloane

grad intermediar grad profesionale

C* 7 AST 7

C 1 C *6 AST 6 8

C 2 C *5 AST 5 8

C 3 C* 4 AST 4 8

C 4 C *3 AST 3 8

C 5 C *2 AST 2 4

C*1 AST 1

Fostul Gradul Noul Numărul de eşaloane

grad intermediar grad profesionale

D * 5 AST 5

D 1 D * 4 AST 4 8

D 2 D * 3 AST 3 8

D 3 D * 2 AST 2 8

D 4 D * 1 AST 1 4

Anexa nr. 3

Date, tabele şi grafice cu privire la gestiunea funcţiilor publice 

şi a corpului funcţionarilor publici aflate în Raportul 

privind managementul funcţiilor publice şi funcţionarilor

publici pentru anul 2009

Funcţii publice Funcţii publice Funcţii publice Total

de stat teritoriale locale

Număr total 

de funcţii publice 12.105 58.973 62.268* 133.346

* estimări care se fundamentează pe tendinţele identificate în perioada

anterioară.

495



�umăr total de funcţii publice planificate
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Față de anii anteriori, evoluțiile înregistrate se prezintă astfel:

Evoluţia numărului de funcţii publice planificate anual 

pentru perioada 2005-2009



Prin raportare la cele de mai sus, din punct de vedere al criteriului

privind nivelul atribuțiilor aferente funcției publice, 121.107
dintre funcțiile publice înregistrate sunt funcții publice de execuție,

12.054 sunt funcții publice de conducere iar 268 sunt funcții publice

din categoria înalților funcționari publici, rezultatul constând într-un

raport general de 9 din 10 poziții – funcții de execuție. 

�umăr total de funcții publice pe categorii Total

Funcții publice din categoria înalți funcționari publici 268

Funcții publice de conducere 12054

Funcții publice de execuție 121107

La nivel de ponderi, situația prezentată poate fi sintetizată astfel:

�umăr total de funcţii publice planificate, 

conform nivelului atribuţiilor
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De altfel, situația comparativă pentru întreaga perioadă 2005-

2009 reflectă un raport general similar de 9 la 1 între numărul de

funcții publice de execuție și numărul de funcții publice cu caracter

managerial, date fiind prevederile art. 112 din Legea nr. 188/1999,

republicată, care dispune cu privire la limitele maxime ale ponderii

funcțiilor publice de conducere în totalul funcțiilor publice, pe

categorii de autorități și instituții publice.

Evoluţia ponderilor funcţiilor publice, 

conform nivelului atribuţiilor
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Conform clasificării după criteriul nivelului studiilor solicitate

pentru ocuparea posturilor, din totalul de 121.107 funcții publice

de execuție, 63.949 au fost înregistrate ca funcții publice de clasa I

(studii superioare de lungă durată), 3.283 ca funcții publice de clasa

II (studii superioare de scurtă durată), iar 53.875 ca funcții publice de

clasa III (studii medii liceale).



�umăr total funcții publice de execuție, pe clase Total

Clasa I 63949 *

Clasa II 3283 *

Clasa III 53875 *

* cifrele reprezintă estimări care se fundamentează pe datele comunicate de

administrația publică centrală și pe tendințele identificate în perioada anterioară

pentru administrația publică locală

În ceea ce privește ponderea în numărul de funcții publice de

execuție planificate:

�umăr total de funcţii publice planificate, 

conform nivelului studiilor solicitate la ocupare
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Una dintre sursele relevante de creștere a procentului de funcții

publice de execuție de clasa I o reprezintă faptul că un număr

semnificativ de funcționari publici și-au completat studiile, funcțiile

ocupate de aceștia fiind transformate, în condițiile legii, în funcții

publice de clasa I sau clasa II, după parcurgerea procedurii de promo -

vare în clasă.



Față de anii anteriori, evoluțiile înregistrate se prezintă astfel:

Evoluţia ponderilor funcţiilor publice, 

conform nivelului studiilor solicitate la ocupare
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Precizăm că analiza evidențiată mai sus este relevantă pentru

funcțiile publice de execuție deoarece prin efectul legii funcțiile

publice de conducere și funcțiile publice din categoria înalților

funcționari publici nu pot fi ocupate decât de absolvenți de studii

superioare de lungă durată/studii universitare de licență.
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