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COMISIA PENTRU ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ, COMISIA JURIDICÃ, DE DISCIPLINÃ
AMENAJAREA TERITORIULUI ªI ECHILIBRU ECOLOGIC ªI IMUNITÃÞI
Nr.505/XVIII/6/ 30.12.1998 Nr.196/XVIII/11/30.12.1998

RAPORT COMUN
asupra proiectului de Lege privind Statutul funcþionarilor publici

In urma examinãrii proiectului de Lege privind Statutul funcþionarilor publici, în ºedinþele din 29 aprilie; 6 ºi 27 mai; 3, 11 ºi 16 iunie; 3,
9, 10 ºi 11 septembrie; 15 octombrie; 4 ºi 24 noiembrie; 8, 9, 16 ºi 24 decembrie 1998, propunem ca acesta sã fie supus spre dezbatere ºi adoptare, cu
urmãtoarele amendamente:

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniþial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text adoptat de comisie

Motivare

1. Art. 1. ñ Obiectivul prezentei legi este acela de a asigura
o reglementare cadru pentru un Serviciu Public permanent
ºi imparþial, a cãrui funcþionare sã se întemeieze pe
urmãtoarele principii:
- selectarea funcþionarilor publici pe bazã de merit;
- egalitatea ºanselor la intrarea ºi promovarea în cadrul

Serviciului Public;
- asigurarea promptã ºi eficientã a serviciilor de cãtre
funcþionarii publici, liberã de prejudecãþi, corupþie ºi abuz
de putere.

Art. 1. - Prezenta lege asigurã o reglementare cadru
pentru un Serviciu Public permanent ºi imparþial.

Îmbunãtãþirea redactãrii
ºi sistematizãrii textelor.
Principiile care stau la
baza Serviciului Public
sunt preluate la art. 2.

2. Text nou introdus, preluat de la art. 1
Art. 2. (2) Funcþionarea Serviciului Public are la bazã
urmãtoarele principii:

a) asigurarea promptã ºi eficientã a serviciilor de
cãtre funcþionarii publici, liberã de prejudecãþi, corupþie ºi
abuz de putere;

b) selectarea funcþionarilor publici pe bazã de
merit;

c)  egalitatea ºanselor la intrarea ºi promovarea în

Preluat de la art.1 pentru
o mai bunã sistematizare
a materiei
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cadrul Serviciului Public.

3. Art. 4. - (1) Este funcþionar public persoana fizicã numitã
într-o funcþie publicã.

Art. 4. - (1) Funcþionarul public este persoana fizicã
numitã într-o funcþie publicã.

Îmbunãtãþirea redactãrii

4. Art. 4. - (2) Funcþionarii publici sunt numiþi de cãtre
conducãtorul instituþiei publice - sau de persoana
împuternicitã de acesta - cu respectarea dispoziþiilor
prezentei legi.

Art. 4. - (2) Funcþionarii publici sunt numiþi de cãtre
conducãtorul instituþiei publice cu respectarea dispoziþiilor
prezentei legi.

Comisia considerã cã
numirea funcþionarului
public trebuie sã se facã
exclusiv de conducãtorul
instituþiei.

5. Art. 5. - Dispoziþiile prezentei legi se aplicã tuturor
funcþionarilor publici, cu excepþia celor care au statute
proprii aprobate prin legi speciale.

Se propune eliminarea Textul va fi reformulat ºi
introdus la dispoziþii
finale.

6. Art. 6. - Poate ocupa o funcþie publicã persoana care
îndeplineºte urmãtoarele condiþii:

c) are vârsta de 18 ani împliniþi, dacã prin lege
specialã nu se prevede o vârstã mai mare;

c) are vârsta de 18 ani împliniþi; Prin lege specialã se
poate stabili oricând o
altã vârstã.

7. f) are o conduitã civicã ºi moralã corespunzãtoare
exigenþelor funcþiei publice pe care urmeazã sã o ocupe;

f) are o conduitã civicã ºi moralã corespunzãtoare
exigenþelor funcþiei publice;

Se considerã cã
precizarea din finalul
textului nu este necesarã.

8. g) îndeplineºte condiþiile de studii prevãzute de
lege pentru funcþia publicã pe care urmeazã sã o ocupe;

g) îndeplineºte condiþiile de studii prevãzute de
lege pentru funcþia publicã;

Îmbunãtãþirea redactãrii.
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9. h) nu a fost condamnat pentru sãvârºirea unei
infracþiuni care l-ar face incompatibil cu funcþia publicã pe
care urmeazã sã o ocupe;

h) nu a fost condamnat pentru sãvârºirea unei
infracþiuni care l-ar face incompatibil cu funcþia publicã;

Îmbunãtãþirea redactãrii.

10. i) a promovat concursul sau examenul organizat
pentru ocuparea funcþiei publice.

i) a promovat concursul organizat pentru
ocuparea funcþiei publice.

Se apreciazã cã singura
modalitate de acces în
funcþii publice trebuie sã
fie concursul.

11. Art. 7. - Funcþionarii publici pot ocupa funcþii de
conducere sau de execuþie.

Se propune eliminarea. Se considerã cã
precizarea nu este
necesarã.

12. Art. 8. - Funcþionarii publici sunt debutanþi, definitivi sau
onorifici.

Art. 8. - Funcþionarii publici sunt debutanþi sau definitivi. Se considerã cã existenþa
categoriei de funcþionari
publici onorifici nu este
justificatã.

13. Art. 10. - (1) Funcþionarii publici cãrora li se aplicã
prevederile prezentei legi se împart în trei categorii,
definite în raport de nivelul studiilor necesare absolvite:

Art. 10. - (1) Funcþionarii publici cãrora li se aplicã
prevederile prezentei legi se împart în trei categorii,
definite în raport de nivelul studiilor necesare, dupã cum
urmeazã:

Îmbunãtãþirea redactãrii.

14. c) Categoria C ñ studii medii liceale sau postliceale,
absolvite cu diplomã de bacalaureat, respectiv diplomã.

c) Categoria C ñ studii medii liceale sau
postliceale, absolvite cu diplomã.

Îmbunãtãþirea redactãrii.

15. Art. 10. - (2) În funcþie de categoria din care fac parte,
funcþionarii publici desfãºoarã urmãtoarele activitãþi:

a) Categoria A - studiu, control, consiliere,

Art. 10. - (2) În funcþie de categoria din care fac parte,
funcþionarii publici desfãºoarã urmãtoarele activitãþi:

a) studii, control, consiliere, coordonare,

Îmbunãtãþirea formei de
redactare ºi a
conþinutului textului
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coordonare, conducere, elaborarea de reglementãri, luarea
/ pregãtirea deciziilor sau activitãþi ºtiinþifice necesitând
cunoºtinþe superioare de specialitate ºi care implicã o
anumitã formaþie ºtiinþificã;

b) Categoria B - revalorificarea activitãþilor
desfãºurate de funcþionarii din categoria C;

c) Categoria C - aplicarea ºi executarea legilor ºi
reglementãrilor, în general activitãþi de birou sau de
control care necesitã o culturã generalã medie ºi
cunoºtinþe tehnice sau profesionale.

conducere, elaborarea de reglementãri, luarea
deciziilor sau alte activitãþi care necesitã cunoºtinþe
superioare de specialitate - funcþionarii publici din
Categoria A;

b) studii, îndrumare, elaborarea unor proiecte
de reglementãri, lucrãri pregãtitoare pentru luarea
deciziilor, unele activitãþi de conducere, precum ºi alte
activitãþi care necesitã pregãtire superioarã de scurtã
duratã - funcþionarii publici din categoria B;

c) aplicarea ºi executarea legilor ºi a altor
reglementãri, activitãþi de birou sau de control care
necesitã o culturã generalã medie ºi cunoºtinþe tehnice
sau profesionale de nivel mediu - funcþionarii publici
din . Categoria C.

16. Art.11. - (1) Fiecare din cele trei categorii ale funcþiei
publice este împãrþitã în mod uniform în trei grade.
Gradul este o etapã din cariera funcþionarului public ºi
este personal.

Art.11. - Fiecare din cele trei categorii ale funcþiei publice
este împãrþitã în trei grade. Gradul este o etapã din cariera
funcþionarului public.

Se considerã cã
precizãrile eliminate nu
sunt necesare.

17. Art.14. - (1) Funcþionarul public îºi pãstreazã gradul,
clasa ºi treapta avute ºi atunci când nu mai deþine funcþia
publicã din motive neimputabile acestuia. În acest caz
funcþionarul va fi repartizat în altã funcþie publicã.

Art.14. - Funcþionarul public îºi pãstreazã gradul, clasa ºi
treapta avute ºi atunci când nu mai deþine funcþia publicã
din motive neimputabile acestuia.

Prevederea a cãrei
eliminare se propune este
acoperitã prin alte texte
ulterioare.

18. Art. 14. - (2) Pentru motive de sãnãtate constatate în mod
formal, funcþionarilor publici li se poate aproba, în mod
excepþional, schimbarea compartimentului sau a instituþiei
publice în care îºi desfãºoarã activitatea, pãstrându-ºi
gradul, clasa ºi treapta avute.

Se propune eliminarea. Textul va fi reformulat ºi
introdus la capitolul
privind drepturile ºi
îndatoririle funcþionarilor
publici, secþiunea
drepturi.
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19. Art. 14. - (3) Schimbarea se poate face numai dacã
funcþionarul public în cauzã este apt profesional sã
îndeplineascã noile atribuþii ºi competenþe ce îi revin.

Se propune eliminarea. Aceeaºi motivare ca la
punctul anterior.

20. Art. 16. - Funcþiile publice se clasificã dupã cum urmeazã:
b) dupã modul de acces în funcþia publicã: funcþii

publice ocupate de funcþionari debutanþi sau de
funcþionari definitivi;

Se propune eliminarea.

Se considerã cã o astfel
de clasificare nu este
justificatã.

NOTÃ: deoarece la numerotarea articolelor a fost
omis numãrul 17 propunem împuternicirea
compartimentului tehnic ca, la redactarea textului
final, sã efectueze numerotarea corespunzãtoare,
inclusiv în ceea ce priveºte trimiterile.

21. Art.18. - Funcþiile ocupate de funcþionari publici
definitivi se identificã prin indicarea categoriei, gradului,
clasei ºi treptei corespunzãtoare.

Art.18. - Funcþionarii publici se identificã prin indicarea
categoriei, gradului, clasei ºi treptei corespunzãtoare.

Îmbunãtãþirea redactãrii
ºi clarificarea noþiunilor
utilizate.

22. Art.19. - Gradele utilizate în interiorul aceleiaºi categorii
se definesc prin standarde de performanþã pe baza cãrora
se evalueazã activitatea funcþionarilor publici.

Se propune eliminarea. Textul va fi reformulat ºi
introdus la capitolul
privind evaluarea
activitãþii funcþionarilor
publici.

23. Art. 20. - Numãrul maxim de posturi aferente funcþiilor
publice din instituþiile Serviciului Public, aºa cum a fost
definit în art. 2, se aprobã, dupã caz, prin legi, hotãrâri ale
Guvernului sau hotãrâri ale consiliilor locale ori judeþene.

Art. 20. - Numãrul maxim de posturi aferente funcþiilor
publice din instituþiile Serviciului Public, aºa cum a fost
definit în art. 2, se aprobã, dupã caz, prin legi, hotãrâri ale
Guvernului sau hotãrâri ale consiliilor locale ori judeþene,
numai cu avizul Agenþiei naþionale pentru
managementul resurselor umane din Serviciul Public.

Pentru uniformitate în
ceea ce priveºte
denumirea ºi conþinutul
funcþiilor publice se
considerã necesarã
existenþa acestui aviz.
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24. CAPITOLUL III
Comisia superioarã a funcþionarilor publici ºi

comisiile paritare

Secþiunea 1
Comisia superioarã a funcþionarilor publici

Art. 21. - Pentru asigurarea respectãrii prevederilor
prezentei legi ºi ale celorlalte reglementãri legale
privitoare la funcþionarii publici, se constituie Comisia
superioarã a funcþionarilor publici, ca organ consultativ pe
lângã primul-ministru.

Art. 22. - (1) Comisia superioarã a funcþionarilor publici
este formatã din secretarii generali din ministere ºi din
celelalte organe de specialitate ale administraþiei publice
centrale, precum ºi câte doi reprezentanþi, desemnaþi pe
fiecare regiune de dezvoltare, dintre secretarii consiliilor
locale ºi judeþene. În cazul instituþiilor publice centrale
care nu au secretar general, conducãtorii acestora vor
desemna ca membru al comisiei un reprezentant al
funcþionarilor publici din instituþia respectivã.

(2) Durata mandatului membrilor Comisiei este de
patru ani, cu posibilitatea prelungirii pentru încã patru ani.

(3) Preºedintele comisiei superioare a
funcþionarilor publici de pe lângã primul-ministru este
secretarul general al Guvernului.

(4) Lucrãrile de secretariat ale comisiei superioare
a  funcþionarilor publici sunt asigurate de un compartiment
organizat în  cadrul Secretariatului General al Guvernului.

Art. 23. - (1) Comisia superioarã a funcþionarilor publici
se întruneºte în ºedinþã o datã pe lunã ºi ori de câte ori

Se propune eliminarea întregului capitol III (art. 21 -
art. 28).

Comisia apreciazã cã nu
se justificã existenþa a
douã organisme având ca
obiect de activitate
aspecte legate de corpul
funcþionarilor publici,
chiar dacã primul dintre
acestea - Comisia
superioarã a
funcþionarilor publici este
creatã din interiorul
corpului, ºi nu are
caracter permanent,
având doar rol
consultativ ºi de
supraveghere a
respectãrii prezentei legi
în toate instituþiile
Serviciului Public.
Se considerã cã Agenþia
naþionalã pentru
managementul resurselor
umane din Serviciul
Public, reglementatã în
capitolul urmãtore este
suficientã , aceasta
putând îndeplini ºi
atribuþiile Comisiei
superioare.
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este necesar.
(2) ªedinþele Comisiei superioare a  funcþionarilor

publici sunt legal constituite dacã la acestea participã cel
puþin douã treimi din membrii acesteia.

Art.24. - (1) În cazul în care i s-au adus la cunoºtinþã
încãlcãri ale statutelor funcþionarilor publici, Comisia
superioarã a funcþionarilor publici poate lua urmãtoarele
mãsuri:

a) propune primului-ministru anularea actelor
administrative emise cu încãlcarea statutelor funcþionarilor
publici de miniºtri, de conducãtorii celorlalte organe de
specialitate ale administraþiei publice centrale sau de
prefecþi;

b) semnaleazã conducãtorilor autoritãþilor
administrative autonome, precum ºi autoritãþilor
administraþiei publice locale, încãlcãrile prevederilor
statutului funcþionarilor publici pentru a lua mãsurile de
restabilire a legalitãþii;

(2) Cei care se considerã nedreptãþiþi de anularea
actelor administrative de cãtre primul ministru sau de
mãsurile dispuse de cãtre conducãtorii autoritãþilor
administrative autonome, precum ºi de cãtre prefecþi, pot
introduce cereri la instanþele de contencios administrativ
competente.

Art. 25. - (1) Comisia superioarã a funcþionarilor publici
întocmeºte anual un raport cu privire la respectarea
statutelor funcþionarilor publici, pe care îl înainteazã
primului-ministru spre analizã.

(2) În cazul în care  raportul anual cuprinde
concluzii din care reiese  nerespectarea statutelor
funcþionarilor publici din autoritãþile administrative
autonome ori a altor categorii de funcþionari publici
cãrora nu li se aplicã prezentul statut, primul-ministru



8

supune raportul  dezbaterii celor douã Camere ale
Parlamentului, pentru a dispune mãsurile ce se impun.

Art. 26. - Comisia superioarã a funcþionarilor publici de
pe lângã primul-ministru poate face propuneri de
îmbunãtãþire a prezentei legi ºi poate propune Guvernului
proiecte ale unor noi acte normative în scopul
îmbunãtãþirii serviciilor publice din România.

Secþiunea a 2-a
Comisii paritare

Art. 27. - (1) În instituþiile Serviciului Public, menþionate
la art. 2 se constituie comisii paritare, compuse din 4 - 12
membrii, în alcãtuirea cãrora intrã, în numãr egal,
reprezentanþi desemnaþi de conducãtorul instituþiei ºi de
sindicatul funcþionarilor publici.

(2) În cazul în care funcþionarii publici nu sunt
organizaþi în sindicat, reprezentanþii vor fi desemnaþi de
funcþionarii publici.

Art. 28. - (1) Comisiile paritare participã la luarea
mãsurilor privind: condiþiile de muncã, sãnãtatea ºi
securitatea muncii funcþionarilor publici în timpul
exercitãrii atribuþiilor lor, buna funcþionare a serviciului
public.

(2) Comisiile paritare îºi dau avizul în toate
problemele de natura celor prevãzute la alin 1, precum ºi
în orice alte situaþii, la solicitarea conducãtorului
serviciului public.

(3) Avizul comisiilor paritare are caracter
consultativ ºi este întotdeauna dat în scris ºi motivat.

25. Art. 30. - Agenþia naþionalã pentru managementul Art. 30. - Agenþia naþionalã pentru managementul Îmbunãtãþirea redactãrii.
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resurselor umane din Serviciul Public va avea urmãtoarele
atribuþii:

resurselor umane din Serviciul Public are urmãtoarele
atribuþii:

26. - elaborarea principiilor privind managementul ºi
politicile de resurse umane, comune tuturor instituþiilor
din cadrul Serviciului Public;

a) stabileºte principiile privind managementul ºi
politicile de resurse umane, comune tuturor instituþiilor
din cadrul Serviciului Public;

Îmbunãtãþirea redactãrii.

27. - elaborarea, în numele Guvernului, a
propunerilor de modificare a Legii privind Statutul
funcþionarilor publici;

b) elaboreazã propuneri de modificare a Legii
privind Statutul funcþionarilor publici;

Îmbunãtãþirea redactãrii.

28. - elaborarea de proiecte de acte normative ce
urmeazã a fi adoptate de Guvern, în domeniul legislaþiei
secundare privind Serviciul Public;

Se propune eliminarea. Textele ulterioare
stabilesc  pentru fiecare
caz în parte  cã hotãrârile
Guvernului din acest
domeniu se adoptã la
propunerea Agenþiei.

29. - controlul legalitãþii actelor normative din
domeniul legislaþiei secundare emise de cãtre ministere ºi
celelalte autoritãþi;

Se propune eliminarea. Dispoziþia este inclusã în
textul urmãtor.

30. - verificarea modului de aplicare a legislaþiei
privind funcþia publicã ºi funcþionarii publici în cadrul
instituþiilor Serviciului Public;

c) verificã modul de aplicare a legislaþiei privind
funcþia publicã ºi funcþionarii publici în cadrul instituþiilor
Serviciului Public;

Îmbunãtãþirea redactãrii.

31. - elaborarea unor reglementãri comune tuturor
instituþiilor din cadrul Serviciului Public, privind gradarea
ºi clasificarea posturilor;

d) elaboreazã reglementãri comune tuturor
instituþiilor din cadrul Serviciului Public, privind gradarea
ºi clasificarea posturilor;

Îmbunãtãþirea redactãrii.
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32. - stabilirea unor criterii obiective pentru evaluarea
activitãþii funcþionarilor publici;

e) stabileºte criteriile pentru evaluarea activitãþii
funcþionarilor publici;

Îmbunãtãþirea redactãrii.

33. - face propuneri pentru crearea unui sistem unitar
de salarizare aplicabil tuturor funcþionarilor publici;

Se propune eliminarea. Se considerã cã aceastã
sarcinã revine
Ministerului Muncii.

34. - crearea ºi dezvoltarea unui sistem de formare
profesionalã a funcþionarilor publici;

f) organizeazã sistemul de formare profesionalã a
funcþionarilor publici;

Clarificarea conþinutului
acestei atribuþii.

35. - elaborarea ºi punerea în practicã a unor
programe de pregãtire ºi perfecþionare a funcþionarilor
publici;

g) elaboreazã ºi urmãreºte punerea în aplicare a
unor programe de pregãtire ºi perfecþionare a
funcþionarilor publici;

Clarificarea conþinutului
acestei atribuþii.

36. - crearea ºi administrarea bazei de date a
Serviciului Public, cuprinzând evidenþa funcþiilor publice
ºi a funcþionarilor publici;

h) creeazã ºi administreazã baza de date a
Serviciului Public, cuprinzând evidenþa funcþiilor publice
ºi a funcþionarilor publici;

Îmbunãtãþirea redactãrii.

37. - întocmirea unui raport anual cu privire la starea
generalã a Serviciului Public, pe care primul-ministru îl
supune spre dezbatere Parlamentului.

i) întocmeºte rapoarte anuale cu privire la starea
generalã a Serviciului Public, pe care primul-ministru îl
supune spre dezbatere Parlamentului.

Îmbunãtãþirea redactãrii.

38.
Text nou introdus

j) organizeazã, în condiþiile legii, concursurile
pentru intrarea în Serviciul Public ºi pentru ocuparea
funcþiilor de conducere.

Comisia considerã cã
organizarea acestor
concursuri este în mod
obiectiv de competenþa
Agenþiei, înlãturându-se
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astfel subiectivismul în
selectarea funcþionarilor
publici.

39. - orice alte atribuþii stabilite de Guvern, legate de
politicile de resurse umane ºi managementul resurselor
umane din cadrul Serviciului Public.

Devine alineatul 2 al articolului 30
Art. 30. - (2) Agenþia naþionalã pentru managementul
resurselor umane din Serviciul Public îndeplineºte
orice alte atribuþii stabilite de Guvern, legate de politicile
de resurse umane ºi managementul resurselor umane din
cadrul Serviciului Public.

Îmbunãtãþirea redactãrii
ºi a sistematizãrii
textelor.

40 Art.31. - (2) În termen de 60 de zile de la aprobarea
regulamentului de organizare ºi funcþionare a Agenþiei,
instituþiile Serviciului Public, stabilite conform art.2, vor
transmite Agenþiei datele personale ale funcþionarilor
publici, precum ºi funcþiile publice vacante.

Art.31. - (2) În termen de 30 de zile de la aprobarea
regulamentului de organizare ºi funcþionare a Agenþiei,
instituþiile Serviciului Public, stabilite conform art.2, vor
transmite acesteia datele personale ale funcþionarilor
publici, precum ºi funcþiile publice vacante. Funcþiile
publice se stabilesc pentru fiecare instituþie publicã în
parte de conducãtorul acesteia, pe baza activitãþilor
prevãzute la art. 10 alin. 2 ºi cu avizul Agenþiei
naþionale pentru managementul resurselor umane din
Serviciul Public..

Îmbunãtãþirea redactãrii
ºi precizarea
modalitãþilor ºi
procedurilor  de stabilire
a funcþiilor publice.

41. Art. 31. - (5) Datele personale ale funcþionarilor
publici prevãzute în alin.(3), precum ºi modificãrile
intervenite menþionate la alin.(4) se transmit de
conducãtorii instituþiilor Serviciului Public, stabilite
conform art.2.

Se propune eliminarea. Precizarea nu este
necesarã. Potrivit
regulilor generale
existente orice date
privind instituþia se pot
comunica numai de
conducãtorul acesteia.

42. Art. 32. - Evidenþa funcþionarilor publici dã posibilitatea Se propune eliminarea. Textul are caracter
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Agenþiei naþionale pentru managementul resurselor umane
din Serviciul Public sã cunoascã gradul de ocupare a
funcþiilor publice din instituþiile publice ale statului ºi ale
unitãþilor administrativ-teritoriale cu funcþionari publici
conform prezentei legi, precum ºi funcþiile publice vacante
pentru a face propuneri corespunzãtoare de înlãturare a
neajunsurilor constatate ºi de ocupare a funcþiilor publice
vacante.

declarativ. Se apreciazã
cã nu este necesar.

43. Secþiunea a 2-a
Managementul funcþiilor publice ºi al resurselor umane
în instituþiile publice din Serviciul Public

Se propune eliminarea acestui titlu, articolul 34 urmând a
deveni ultimul articol al secþiunii 1

Mai buna sistematizare a
textelor.

44. Art. 34. - (1) Gestiunea resurselor umane ºi a funcþiilor
publice în ministere, celelalte organe ale administraþiei
publice centrale de specialitate ºi în autoritãþile
administrative autonome este organizatã ºi realizatã, în
fiecare dintre acestea, de cãtre un compartiment
specializat în domeniu.

Art. 34. - (1) Gestiunea resurselor umane ºi a funcþiilor
publice este organizatã ºi realizatã, în fiecare dintre
instituþiile publice definite la art. 2, de cãtre un
compartiment specializat în domeniu care colaboreazã cu
Agenþia naþionalã pentru managementul resurselor umane
din Serviciul Public.

Îmbunãtãþirea redactãrii
ºi a sistematizãrii
materiei.

45. Art. 34. - (2) Compartimentul organizeazã gestiunea
curentã a resurselor umane ºi a funcþiilor publice ºi
pregãteºte actele de gestiune ale acestora. În acest scop
colaboreazã cu Agenþia naþionalã pentru managementul
resurselor umane din Serviciul Public.

(3) Gestiunea curentã a resurselor umane ºi a
funcþiilor publice din serviciile publice descentralizate ale
ministerelor ºi ale celorlalte organe centrale, precum ºi din
cele ale autoritãþilor administrative autonome din teritoriu
este organizatã ºi realizatã de un compartiment specializat
propriu. Compartimentul de specialitate prevãzut în
prezentul aliniat colaboreazã cu Agenþia naþionalã pentru

Se propune eliminarea alineatelor 2-7 ale articolului 34. Se considerã cã aceste
texte conþin reglementãri
de amãnunt, care pot fi
soluþionate prin
regulamentul de
organizare ºi funcþionare
a Agenþiei.
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managementul resurselor umane din Serviciul Public prin
intermediul compartimentului specializat prevãzut la
alineatul 1.

(4) Gestiunea curentã a resurselor umane ºi a
funcþiilor publice la prefecturi este organizatã ºi realizatã,
în fiecare dintre acestea de cãtre un compartiment
specializat în domeniu.

(5) Gestiunea curentã a resurselor umane ºi a
funcþiilor publice la consiliile judeþene este organizatã ºi
realizatã, în fiecare dintre acestea de cãtre un
compartiment specializat în domeniu. La nivelul consiliilor
locale, gestiunea curentã a resurselor umane ºi a funcþiilor
publice este organizatã ºi realizatã fie prin compartimente
proprii, fie prin compartimentele organizate la nivelul
consiliilor judeþene.

(6) Compartimentele specializate prevãzute la alin.
(4) ºi (5) colaboreazã direct cu Agenþia naþionalã pentru
managementul resurselor umane din Serviciul Public.
(7) Gestiunea curentã a resurselor umane ºi a funcþiilor
publice în celelalte instituþii ale Serviciului Public este
organizatã ºi realizatã, în fiecare dintre acestea de cãtre un
compartiment specializat în domeniu, care colaboreazã
direct cu Agenþia naþionalã pentru managementul
resurselor umane din Serviciul Public.

46. Art. 35. - (1) Instituþia publicã are obligaþia de a întocmi
pentru fiecare funcþionar public un dosar profesional.

Art. 35. - (1) Fiecare funcþionar public are un dosar
profesional care cuprinde:

Îmbunãtãþirea redactãrii.

47. Art. 35. - (2) Documentul de depunere a jurãmântului,
documentul de atestare a studiilor ºi actul de numire în
funcþie constituie primele elemente ale dosarului
profesional al funcþionarului public.

Devine litera a de la alin. 1
a) documentul de depunere a jurãmântului,

documentul de atestare a studiilor ºi actul de numire în
funcþie;

Îmbunãtãþirea
sistematizãri textelor.
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48. Art. 35. - (3) Dosarul profesional al funcþionarului
public mai cuprinde: documentele privind evaluarea
anualã a activitãþii acestuia, avansãrile în funcþii, trepte,
clase, grade sau categorii, precum ºi sancþiunile
disciplinare ce i-au fost aplicate, ordonate cronologic ºi
fãrã discontinuitãþi.

Devine litera b de la alin. 1
b) documentele privind evaluarea anualã a

activitãþii acestuia, avansãrile în funcþii, trepte, clase, grade
sau categorii, precum ºi sancþiunile disciplinare ce i-au fost
aplicate, ordonate cronologic ºi fãrã discontinuitãþi.

Îmbunãtãþirea redactãrii
ºi sistematizãrii textelor.

49. Art. 35. - (4) Dosarul profesional este confidenþial.
Funcþionarului public i se vor elibera, la cerere, copii dupã
actele existente în dosarul acestuia.

Devine alin. 3 al art. 35.
Art. 35. - (3) Funcþionarului public i se vor elibera, la
cerere, copii dupã actele existente în dosarul sãu.
.

Comisia apreciazã cã
dosarul profesional nu
trebuie sã aibã caracter
confidenþial.

50. Art. 35. - (5) În dosarul profesional al funcþionarului
public este interzis sã se facã referire la activitãþile sau
opiniile sale politice, sindicale, religioase sau de orice altã
naturã.

Devine alin. 2 al art. 35.

51. Art. 37. - (3) Funcþionarii publici se pot asocia în
organizaþii profesionale sau alte organizaþii având ca scop
reprezentarea intereselor proprii, promovarea pregãtirii
profesionale ºi protejarea statutului lor. De asemenea,
funcþionarii publici pot adera la asociaþii profesionale
locale, naþionale ºi internaþionale ºi pot participa la
reuniunile acestora.

Art. 37. - (3) Funcþionarii publici se pot asocia în
organizaþii profesionale sau alte organizaþii având ca scop
reprezentarea intereselor proprii, promovarea pregãtirii
profesionale ºi protejarea statutului lor.

Se considerã cã teza a II-
a este inclusã în prima
tezã a alineatului.
Aderarea se poate face
chiar fãrã existenþa
acestui text nefiind
interzisã de lege.

52. Art. 40. - (1) Salarizarea funcþionarilor publici se
stabileºte prin lege specialã. La salariul de bazã stabilit
potrivit legii se adaugã, dupã caz, unele sporuri ºi
indemnizaþii prevãzute în prezentul statut. Orice alte
sporuri salariale acordate funcþionarilor publici prin
legi speciale, se adaugã sporurilor prevãzute în
prezentul Statut.

Art. 40. - (1) Salarizarea funcþionarilor publici se
stabileºte prin lege specialã. La salariul de bazã stabilit
potrivit legii se adaugã, dupã caz, unele sporuri ºi
indemnizaþii prevãzute în prezentul statut sau în legi
speciale.

Îmbunãtãþirea redactãrii.
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53. Art. 40. - (4) Funcþionarii publici au dreptul la spor de
vechime în muncã, spor de stabilitate, iar acolo unde este
cazul ºi de alte sporuri, cum sunt: spor de muncã în
timpul nopþii, spor de periclitate ºi altele asemenea,
stabilite potrivit legii.

Art. 40. - (4) Funcþionarii publici au dreptul la spor de
vechime în muncã ºi spor de stabilitate.

Comisia considerã cã
precizarea nu este
necesarã, alte sporuri
putând fi acordate
potrivit reglementãrilor
care le instituie.

54. Art. 40. - (6) Funcþionarii publici au dreptul la premii
trimestriale, stimulente ºi recompense, potrivit legii,
precum ºi la un premiu anual egal cu salariul de bazã din
ultima lunã a anului.

Art. 40. - (6) Funcþionarii publici au dreptul la premii
trimestriale, precum ºi la un premiu anual egal cu salariul
de bazã din ultima lunã a anului.

Se considerã cã
precizarea nu este
necesarã.

55. Art. 42. - (2) Pentru orele lucrate din dispoziþia
conducãtorului instituþiei publice peste durata maximã a
timpului de lucru sau în zilele de sãrbãtori legale ori
declarate ca zile nelucrãtoare, funcþionarii publici de
execuþie au dreptul la recuperare sau la plata majoratã cu
un spor de 100% din salariul de bazã. Numãrul de ore
plãtite cu sporul de 100% nu poate depãºi 360 într-un an.

Art. 42. - (2) Pentru orele lucrate din dispoziþia
conducãtorului instituþiei publice peste durata maximã a
timpului de lucru sau în zilele de sãrbãtori legale ori
declarate ca zile nelucrãtoare, funcþionarii publici de
execuþie au dreptul la recuperare sau la plata majoratã cu
un spor de 100% din salariul de bazã. Numãrul de ore
plãtite cu sporul de 100% nu poate depãºi 360 într-un an,
dar nu mai mult de 8 ore pe sãptãmânã.

Se apreciazã cã limitarea
este necesarã.

56. Art. 43. - (3) În perioada concediului de odihnã,
funcþionarii publici beneficiazã, o singurã datã pe an, de
transport gratuit pe calea feratã, dus-întors între localitatea
de domiciliu ºi localitatea din þarã în care îºi petrec
concediul de odihnã. Gratuitatea transportului se acordã la
trenuri personale, la clasa I. De asemenea, funcþionarii
publici beneficiazã, o singurã datã pe an, de decontarea
cheltuielilor de transport efectuat în timpul concediului de
odihnã între localitatea de domiciliu ºi localitatea din þarã

Se propune eliminarea aliniatelor 3, 4, 5,ºi 6 ale articolului
43.

Comisia apreciazã cã
acordarea acestor
drepturi în etapa  actualã
nu se justificã.
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în care îºi petrec concediul de odihnã cu alte mijloace de
transport decât trenul, în limita costului cãlãtoriei pe
aceastã rutã cu trenul personal clasa I. Decontul se face,
dupã caz,  pe baza documentelor de cãlãtorie sau pe baza
unei declaraþii datã de funcþionarul public pe proprie
rãspundere.

(4) Funcþionarii publici beneficiazã, anual, de 6
cãlãtorii dus-întors cu tarif redus cu 50%, la trenurile
personale clasa I.

(5) Prevederile alin.(3) ºi (4) se aplicã ºi soþului /
soþiei neîncadrat / neîncadratã în muncã, precum ºi
copiilor minori.

(6) Contravaloarea cãlãtoriilor gratuite ºi a celor
cu tarif redus se suportã de cãtre serviciul public în care
funcþioneazã funcþionarul public, ºi se deconteazã pe baza
biletelor de cãlãtorie prezentate.

57. Art. 43. - (7) Funcþionarii publici au dreptul la concedii
de studii. Concediul de studii se acordã pentru o perioadã
de 30 de zile anual. Acesta poate fi efectuat ºi în douã
etape. Concediul de studii se plãteºte, în cazul în care
studiile sunt utile instituþiei publice, în care funcþionarul
îºi desfãºoarã activitatea.

Art. 43. - (7) Funcþionarii publici au dreptul la concedii
de studii. Concediul de studii se acordã pentru o perioadã
de 30 de zile anual. Acesta poate fi efectuat ºi în douã
etape. Concediul de studii se plãteºte, în cazul în care
studiile sunt utile instituþiei publice.

Precizarea nu este
necesarã, fiind
subînþeleasã.

58. Art. 43. - (10) Funcþionarii publici au dreptul la concediu
fãrã platã. Durata acestuia se stabileºte de conducãtorul
serviciului public în funcþie de interesul funcþionarului
public care îl solicitã ºi de buna funcþionare a instituþiei
publice.

Se propune eliminarea. Comisia apreciazã cã nu
este necesarã o astfel de
prevedere. Concediul
fãrã platã se poate acorda
potrivit reglementãrilor
existente.

59.
Text nou introdus
Art. 45. - (2) Pentru motive de sãnãtate constatate în
mod formal, funcþionarilor publici li se poate aproba,

Textul este preluat de la
art.14 alin. 2 ºi 3
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în mod excepþional, schimbarea compartimentului sau
a instituþiei publice în care îºi desfãºoarã activitatea,
cu pãstrarea gradului, clasei ºi treptei avute.
Schimbarea se poate face numai dacã funcþionarul
public în cauzã este apt profesional sã îndeplineascã
noile atribuþii ce îi revin.

apreciindu-se cã sediul
materiei este în acest
capitol.

60. Art. 46. - Funcþionarii publici beneficiazã de asistenþã
medicalã, proteze ºi medicamente gratuite, potrivit legii.

Art. 46. - Funcþionarii publici beneficiazã de asistenþã
medicalã, proteze ºi medicamente gratuite, în condiþiile
legii.

Se considerã cã
formularea propusã este
mai cuprinzãtoare.

61. Art. 47. - (2) Funcþionarii publici care au o vechime în
funcþii publice de 30 de ani bãrbaþii ºi 25 de ani femeile
beneficiazã la împlinirea vârstei de pensionare, prevãzutã
de lege, de pensie de serviciu în cuantum de 75% din
salariul de bazã avut în luna anterioarã depunerii cererii de
pensionare, la care se adaugã sporul de vechime în
muncã, sporul de stabilitate, salariul de merit,
indemnizaþia de conducere, indemnizaþia lunarã
pentru cei care au titlul de doctor în ºtiinþe, precum ºi
alte sporuri permanente care, potrivit legii, se acordã
funcþionarilor publici. Pentru fiecare an care depãºeºte
vechimea în funcþia publicã prevãzutã, se adaugã la
cuantumul pensiei câte 1% din venitul net, fãrã a se putea
depãºi 100% din venitul net realizat în luna anterioarã
depunerii cererii de pensionare.

Art. 47. - (2) Funcþionarii publici care au o vechime în
funcþii publice de 30 de ani bãrbaþii ºi 25 de ani femeile
beneficiazã la împlinirea vârstei de pensionare prevãzutã
de lege, de pensie de serviciu în cuantum de 75% din:
salariul de bazã avut în luna anterioarã depunerii cererii de
pensionare; sporul de vechime în muncã; sporul de
stabilitate, precum ºi alte sporuri permanente care, potrivit
legii, se acordã funcþionarilor publici, cumulate. Pentru
fiecare an de vechime în muncã, care depãºeºte
vechimea minimã în funcþia publicã prevãzutã în
prezentul alineat, la cuantumul pensiei se adaugã câte
1% din venitul net, folosit ca bazã de calcul, fãrã a se
putea depãºi 100% din venitul net realizat în luna
anterioarã depunerii cererii de pensionare.

Îmbunãtãþirea redactãrii
sub aspectul formei ºi
conþinutului.

62. Art. 48. - Funcþionarii publici care au o competenþã
profesionalã recunoscutã ºi rezultate deosebite în activitate
pot fi menþinuþi în serviciu ºi dupã împlinirea vârstei de
pensionare fãrã a se depãºi vârsta de 70 de ani bãrbaþii ºi
65 de ani femeile.

Se propune eliminarea. Prevederea nu este
necesarã.
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63. Art. 49. - (1) În caz de deces al funcþionarului public,
membrii familiei care, potrivit legii, au dreptul la pensie de
urmaº, primesc, pe o perioadã de 3 luni, salariul de bazã
din ultima lunã de activitate a funcþionarului public
decedat. De asemenea, în cazul decesului
funcþionarului public, persoanele care au dreptul la
pensie de urmaº vor primi un ajutor neimpozabil
reprezentând salariul net primit de funcþionarul
public pe ultimele trei luni.

Art. 49. - (1) În caz de deces al funcþionarului public,
membrii familiei care au, potrivit legii, dreptul la pensie de
urmaº, primesc, pe o perioadã de 3 luni, salariul de bazã
din ultima lunã de activitate a funcþionarului public
decedat.

Îmbunãtãþirea redactãrii.
În ceea ce priveºte
prevederea propusã spre
eliminare se considerã cã,
în etapa actualã, nu se
justificã.

64. Art. 49. - (2) În cazul în care, din culpa instituþiei publice,
nu a fost emisã, în aceastã perioadã de 3 luni, decizia
pentru pensia de urmaº, instituþia publicã datoreazã, în
continuare, salariul prevãzut la alin (1), pânã la emiterea
deciziei pentru pensia de urmaº.

Art. 49. - (2) În cazul în care decizia pentru pensia de
urmaº nu a fost emisã, din vina instituþiei publice, în
termen de 3 luni de la data decesului, aceasta va achita în
continuare drepturile prevãzute la alin. 1, pânã la emiterea
deciziei pentru pensia de urmaº.

Îmbunãtãþirea redactãrii,
conþinutul rãmânând
neschimbat.

65. Art. 52. - (2) Funcþionarii publici nu pot deþine funcþii în
organele de conducere ale regiilor autonome, societãþilor
comerciale ori ale altor unitãþi cu scop lucrativ.

Art. 52. - (2) Funcþionarii publici nu pot deþine funcþii în
regiile autonome, societãþilor comerciale ori în alte unitãþi
cu scop lucrativ.

Se apreciazã cã
interdicþia nu trebuie
limitatã numai la
organele de conducere.

66. Art. 52. - (3) Prevederile alin. 2 nu se aplicã în cazul
desemnãrii unui funcþionar public  dintr-o instituþie publicã
ca reprezentant al acesteia în consiliile de administraþie ale
unor regii autonome sau ca mandatar al statului, judeþului,
oraºului sau comunei într-o societate comercialã în care
statul, judeþul, oraºul sau comuna deþine cel puþin 10% din
capitalul social.

Se propune eliminarea. Faþã de modificãrile
propuse la punctul se
considerã cã alin .3 nu
mai este necesar.

67. Art. 55. - Funcþionarii publici sunt datori sã-ºi consacre Se propune eliminarea. Se considerã cã textul are
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activitatea profesionalã pentru îndeplinirea atribuþiilor ce
le revin potrivit funcþiei publice pe care o ocupã, în
vederea realizãrii competenþelor ºi atribuþiilor instituþiei
din cadrul Serviciului Public în care îºi desfãºoarã
activitatea.

caracter declarativ.

68. Art. 58. - (1) Funcþionarii publici, indiferent de funcþia
pe care o ocupã, rãspund, potrivit legii, de aducerea la
îndeplinire a atribuþiilor ce le revin din funcþia publicã pe
care o deþin, precum ºi a atribuþiilor ce le sunt delegate.

Art. 58. - (1) Funcþionarii publici rãspund, potrivit legii,
de aducerea la îndeplinire a atribuþiilor ce le revin din
funcþia publicã pe care o deþin, precum ºi a atribuþiilor ce
le sunt delegate.

Precizarea nu este
necesarã.

69. Art. 58. - (3) Funcþionarul public cu funcþie de conducere
rãspunde pentru dispoziþiile pe care le dã subordonaþilor.

Se propune eliminarea. Precizarea nu este
necesarã Oricum
conducãtorul este
rãspunzãtor pentru
dispoziþia datã.

70. Art. 61. - Prin întreaga lor comportare ºi prin þinutã,
funcþionarii publici sunt obligaþi sã se arate demni de
consideraþia ºi încrederea pe care o impune poziþia lor
oficialã ºi sã se abþinã de la sãvârºirea unor fapte de naturã
sã compromitã prestigiul funcþiei publice pe care o deþin.

Se propune eliminarea. Se considerã cã textul are
caracter declarativ, fãrã
valoare juridicã.

71. Art. 62. - Funcþionarii publici au îndatorirea sã fie
respectuoºi faþã de superiori, cuviincioºi ºi oneºti faþã de
colegi ºi subalterni ºi îndatoritori faþã de publicul ce
apeleazã la instituþia publicã în care îºi desfãºoarã
activitatea.

Se propune eliminarea. Se considerã cã textul are
caracter declarativ, fãrã
valoare juridicã.

72. Art. 63. - Este interzis funcþionarilor publici ca, direct sau Art. 63. - Funcþionarilor publici le este interzis sã solicite, Îmbunãtãþirea redactãrii.
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indirect, sã solicite, sã accepte sau sã facã sã li se promitã,
pentru ei sau pentru alþii, în considerarea funcþiei lor
publice, daruri sau alte avantaje.

sã accepte sau sã facã sã li se promitã, direct sau indirect,
pentru ei sau pentru alþii, în considerarea funcþiei lor
publice, daruri sau alte avantaje.

73. Text nou introdus
Art. 63. -(2) La numirea în funcþie, precum ºi la
eliberarea din funcþie, funcþionarii publici sunt
obligaþi sã prezinte, în condiþiile legii, conducãtorului
instituþiei publice declaraþia de avere.

Se considerã cã
precizarea este strict
necesarã.

74. Art. 65. - Funcþionarii publici au îndatorirea de a veni ºi a
pleca de la serviciu potrivit programului de lucru ºi sã nu
pãrãseascã serviciul fãrã învoirea conducãtorului
compartimentului în care funcþioneazã.

Se propune eliminarea. Se considerã cã textul are
caracter declarativ, fãrã
valoare juridicã.

75. Art. 66. - Funcþionarul public care, din motive întemeiate
întârzie sau absenteazã de la program, este obligat sã
anunþe, de îndatã, prin orice mijloc, conducerea
compartimentului în care îºi desfãºoarã activitatea.

Se propune eliminarea. Se considerã cã textul are
caracter declarativ, fãrã
valoare juridicã.

76. Art. 68. - (2) Concursul se organizeazã pentru intrarea în
Serviciul Public ºi numai în limita posturilor rãmase
vacante, în urma aplicãrii prevederilor legale privitoare la
promovãri ºi transferuri. Organizarea evidentei
posturilor vacante ºi aducerea acestora la cunoºtinþã
publicã în vederea participãrii la concurs se fac de
cãtre Agenþia naþionalã pentru managementul
resurselor umane din Serviciul Public.

Art. 68. - (2) Concursul se organizeazã pentru intrarea în
Serviciul Public ºi numai în limita posturilor rãmase
vacante în urma aplicãrii prevederilor legale privitoare la
promovãri ºi transferuri. Persoanele nemulþumite de
rezultatul concursului se pot adresa instanþei de contencios
administrativ.

Prevederile eliminate se
regãsesc la atribuþiile
Agenþiei.

77. Art. 69. ñ Pentru participarea la concurs în vederea
intrãrii în Serviciul Public candidaþii trebuie sã

Art. 69. ñ Pentru participarea la concurs în vederea
intrãrii în Serviciul Public ca debutant, candidaþii trebuie

Îmbunãtãþirea redactãrii.
Prin trimiterea fãcutã la
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îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
a) are numai cetãþenia românã ºi domiciliul în

România;
b) stãpâneºte limba românã scris ºi vorbit;
c) sã aibã intre 18 ºi 35 ani la data selectãrii; vârsta

limitã poate fi prelungitã, dar nu mai mult de 3ani, cu o
perioadã egalã cu cea necesarã satisfacerii serviciului
militar efectuat sau îngrijirii copilului;

d) are capacitate deplinã de exerciþiu;
e) este apt din punct de vedere medical pentru

îndeplinirea atribuþiilor ºi competenþelor ce-i revin din
funcþia publicã pe care urmeazã sã o ocupe;

f) nu a fost condamnat pentru sãvârºirea cu
intenþie a unei infracþiuni contra siguranþei statului, contra
persoanei, contra patrimoniului, contra autoritãþii, precum
ºi pentru orice altã infracþiune sãvârºitã cu intenþie, care l-
ar face incompatibil cu funcþia publicã pentru care
concureazã.

sã îndeplineascã condiþiile prevãzute la art. 6 lit. a) - e), g)
ºi h).

art. 6 se acoperã
prevederile iniþiale ºi se
evitã repetarea textelor.

78. Text nou introdus
Art. Ö - (1) Persoanele care au ocupat funcþii de
demnitate publicã alese sau numite, ori funcþii
asimilate acestora potrivit legii, sunt numite, prin
concurs, în funcþii publice definitive, la cerere. Aceste
persoane vor fi numite în categoria corespunzãtoare
studiilor absolvite, în gradul, clasa ºi treapta
corespunzãtoare vechimii în funcþia de demnitate
publicã, la care se adaugã, dacã este cazul, vechimea
în funcþii publice deþinute anterior.
(2) Persoanele care revin în Serviciul Public, dupã
pãrãsirea acestuia pentru motive care nu le sunt
imputabile, vor fi încadrate  în gradul, clasa ºi treapta
dobândite anterior, la care se pot adãuga, prin
concurs organizat de Agenþia naþionalã pentru

Se considerã cã
precizarea .este strict
necesarã ºi utila.
Persoanelor care au
deþinut astfel de funcþii
trebuie sã li asigure
posibilitatea intrãrii în
Serviciul Public, direct pe
funcþii publice definitive,
pentru a-ºi putea
valorifica experienþa
valoroasã, dobânditã în
timpul ocupãrii funcþiilor
de demnitate publicã.
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managementul resurselor umane din Serviciul Public,
gradele, clasele ºi treptele corespunzãtoare timpului
lucrat în alte sectoare.

79. Art. 70. - (1) Candidaþii reuºiþi la concurs sunt numiþi ca
funcþionari publici debutanþi prin decizia conducãtorului
instituþiei publice sau de persoana împuternicitã de
acesta, în a cãrei organigramã se aflã postul vacant.

Art. 70. - (1) Candidaþii reuºiþi la concurs sunt numiþi ca
funcþionari publici debutanþi prin decizia conducãtorului
instituþiei publice, în a cãrei organigramã se aflã postul
vacant.

Se considerã cã numirea
în funcþie publicã trebuie
sã se facã numai de cãtre
conducãtorul instituþiei.

80. Art. 72. - (2) Numirea ca funcþionar public definitiv,
precum ºi promovarea în funcþii de conducere se face de
cãtre conducãtorul instituþiei publice sau de persoana
împuternicitã de acesta, cu avizul Agenþiei naþionale
pentru managementul resurselor umane din Serviciul
Public.

Art. 72. - (2) (Devine alin 3) Numirea ca funcþionar
public definitiv, precum ºi în funcþii de conducere se face
de cãtre conducãtorul instituþiei publice, cu avizul
Agenþiei naþionale pentru managementul resurselor umane
din Serviciul Public.

Se considerã cã numirea
în funcþie publicã trebuie
sã se facã numai de cãtre
conducãtorul instituþiei.

81. Art. 73. - (1) Funcþionarul public definitiv depune
jurãmântul de credinþã în faþa conducãtorului instituþiei
publice ori a locþiitorului acestuia ºi în prezenþa a doi
martori, dintre care unul va fi conducãtorul
compartimentului în care este numit, iar celãlalt un alt
funcþionar public din cadrul instituþiei.

Art. 73. - (1) Funcþionarul public definitiv depune
jurãmântul de credinþã în faþa conducãtorului instituþiei
publice ºi în prezenþa a doi martori, dintre care unul va fi
conducãtorul compartimentului în care este numit, iar
celãlalt un alt funcþionar public din cadrul instituþiei.

Precizarea nu este
necesarã. În lipsa
conducãtorului titular,
locþiitorul acestuia devine
conducãtorul de drept al
instituþiei.

82. Art. 73. - (5) Documentul în care s-a consemnat
jurãmântul, semnat de funcþionarul public definitiv, de
conducãtorul instituþiei publice sau de locþiitorul acestuia,
precum ºi de cei doi martori, se pãstreazã la dosarul
profesional al funcþionarului public.

Se propune eliminarea. Problema este soluþionatã
la secþiunea privind
dosarul personal.

83. Art. 74. - Evaluarea activitãþii funcþionarilor publici se Art. 74. - Evaluarea activitãþii funcþionarilor publici se Îmbunãtãþirea redactãrii
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face în scopul responsabilizãrii acestora, în raport cu
sarcinile instituþiei publice în care îºi desfãºoarã
activitatea, precum ºi în scopul acordãrii drepturilor
salariale corespunzãtor performanþelor profesionale
individuale.

face în scopul acordãrii drepturilor salariale corespunzãtor
performanþelor profesionale individuale, pe baza
criteriilor elaborate de Agenþia naþionalã pentru
managementul resurselor umane din Serviciul Public.

sub aspectul conþinutului
ºi formei.

84. Text nou introdus
Art. 84.(2) Evaluarea activitãþii funcþionarilor publici
se face þinând seama de standardele de performanþã,
pe baza cãrora se definesc ºi gradele utilizate în
interiorul aceleiaºi categorii.

Prin noul text,
încadrarea în grade este
corelatã cu performanþele
profesionale obþinute.

85. Art. 75. - (1) La începutul anului conducãtorii de
compartimente vor stabili ºi vor comunica fiecãrui
funcþionar public, în scris, standardele de performanþã
corespunzãtoare categoriei, gradului ºi clasei funcþiei
publice ocupatã de acesta.

Art. 75. - (1) La începutul anului, conducãtorii de
compartimente vor comunica fiecãrui funcþionar public, în
scris, standardele de performanþã, stabilite de Agenþia
naþionalã pentru managementul resurselor umane din
Serviciul Public, corespunzãtoare categoriei, gradului ºi
clasei funcþiei publice ocupatã de acesta.

Îmbunãtãþirea redactãrii
sub aspectul conþinutului
ñ standardele se stabilesc
în mod uniform de cãtre
Agenþie.

86. Art. 75. - (3) La evaluarea performanþelor se au în vedere
rezultatele obþinute, asumarea responsabilitãþii, gradul de
adaptare la complexitatea muncii, iniþiativa ºi creativitatea
funcþionarului public.

Se propune eliminarea. Se considerã cã textul are
caracter declarativ.

87. Art. 75. - (4) În urma evaluãrii performanþei profesionale
individuale funcþionarului public i se acordã unul din cele
cinci calificative, respectiv note, cuprinse în tabelul
urmãtor:

Art. 75. - (4) În urma evaluãrii performanþei profesionale
individuale funcþionarului public i se acordã unul din
urmãtoarele calificative: excepþional, foarte bun, bun,
satisfãcãtor, insuficient.

Îmbunãtãþirea redactãrii.
Se eliminã nota
corespunzãtoare
calificativului.
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NOTA CALIFICATIV

5
except ional

4
foarte bun

3
bun

2
satisfa ca tor

1
insuficient

88. Art. 76. - Metodologia de evaluare a performanþelor
profesionale individuale, precum ºi de contestare a
calificativelor acordate se stabilesc prin Hotãrâre a
Guvernului.

Art. 76. - Metodologia de evaluare a performanþelor
profesionale individuale, precum ºi de contestare a
calificativelor acordate se stabilesc prin Hotãrâre a
Guvernului, la propunerea Agenþiei naþionale pentru
managementul resurselor umane din Serviciul Public.

Se precizeazã organul
competent sã elaboreze
metodologia.

89. Art. 77. - (2) In situaþia în care, în ultimii 2 ani,
funcþionarul public a fost notat cu calificativul
"insuficient", conducãtorul instituþiei publice poate
propune acestuia trecerea într-o funcþie inferioarã. Dacã
propunerea nu este acceptatã, se procedeazã la eliberarea
din funcþie.

Art. 77. - (2) In situaþia în care, în ultimii 2 ani,
funcþionarul public a fost notat cu calificativul
"insuficient", conducãtorul instituþiei publice va propune
acestuia trecerea într-o funcþie inferioarã. Dacã
propunerea nu este acceptatã, se procedeazã la eliberarea
din funcþie.

Se instituie caracter
imperativ acestei
prevederi.

90. Art. 79. - (2) Avansarea în treaptã se face anual ºi
produce efecte pentru toþi funcþionarii publici, care au
obþinut, la evaluarea anualã a performanþelor profesionale
individuale, cel puþin calificativul bun (nota 3).

Art. 79. - (2) Avansarea în treaptã se face anual ºi
produce efecte pentru toþi funcþionarii publici, care au
obþinut, la evaluarea anualã a performanþelor profesionale
individuale, cel puþin calificativul bun.

Corelare cu modificarea
fãcutã la art.75 alin.4,
eliminându-se nota.
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91. Art. 80. - (2) Funcþionarii publici se avanseazã în clasã
dacã au o vechime de minimum 3 ani în clasa din care
sunt avansaþi ºi dacã au obþinut la evaluarea anualã a
performanþelor profesionale individuale din ultimii 2 ani,
cel puþin calificativul foarte bun (nota.4).

Art. 80. - (2) Funcþionarii publici se avanseazã în clasã
dacã au o vechime de minimum 3 ani în clasa din care
sunt avansaþi ºi dacã au obþinut la evaluarea anualã a
performanþelor profesionale individuale din ultimii 2 ani,
cel puþin calificativul foarte bun.

Corelare cu modificarea
fãcutã la art.75 alin.4,
eliminându-se nota.

92. Art. 81. - (3) Pentru a fi înscriºi pe tabelul de avansãri în
grad funcþionarii publici trebuie sã fi obþinut, la evaluarea
anualã a performanþelor profesionale individuale, în ultimii
doi ani consecutivi premergãtori înscrierii calificativul
excepþional (nota 5).

Art. 81. - (3) Pentru a fi înscriºi pe tabelul de avansãri în
grad funcþionarii publici trebuie sã fi obþinut, la evaluarea
anualã a performanþelor profesionale individuale, în ultimii
doi ani consecutivi premergãtori înscrierii calificativul
excepþional.

Corelare cu modificarea
fãcutã la art.75 alin.4,
eliminându-se nota.

93. Art. 81. - (4) În mod excepþional funcþionarii publici care
la promovarea treptelor clasei a III-a ºi a primei trepte a
clasei a II-a au obþinut calificativul excepþional (nota 5)
pot fi înscriºi în tabelul de avansãri în grad, în vederea
avansãrii directe în treapta 3 a clasei a III-a a gradului
imediat superior.

Art. 81. - (4) În mod excepþional funcþionarii publici care
la promovarea treptelor clasei a III-a ºi a primei trepte a
clasei a II-a au obþinut calificativul excepþional pot fi
înscriºi în tabelul de avansãri în grad, în vederea avansãrii
directe în treapta 3 a clasei a III-a a gradului imediat
superior.

Corelare cu modificarea
fãcutã la art.75 alin.4,
eliminându-se nota.

94. Art. 81. - (4) Avansãrile în grad se fac în ordinea înscrierii
pe tabelul de avansãri, în cadrul numãrului de posturi
vacante, fãrã a depãºi numãrul maxim de titulari pentru
fiecare grad stabilit în condiþiile prezentei legi.

Se renumeroteazã, devenind alin. 5.

95. Art. 81. - (5) Numãrul maxim de titulari pentru fiecare
grad, în raport cu efectivul total al funcþionarilor publici
din cadrul fiecãrei instituþiei se stabileºte prin Hotãrâre a
Guvernului.

Se renumeroteazã, devenind alin. 6.

96. Art. 81. - (6) Tabelele de avansãri întocmite de instituþiile Se renumeroteazã, devenind alin. 7.
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publice sunt aprobate de Agenþia naþionalã pentru
managementul resurselor umane din Serviciul Public.

97. Secþiunea a 3 a
Avansarea în funcþii de conducere

Secþiunea a 3 a
Avansarea în funcþii publice de conducere

Precizare necesarã.

98. Art. 82. - (1) Funcþiile de conducere în instituþiile
Serviciului Public sunt:

a) Secretar general;
b) Secretar general adjunct;
c) Director general;
d) Director general adjunct;
e) Director;
f) Director adjunct;
g) ªef serviciu;
h) ªef birou.
(2) Funcþiile de conducere menþionate la literele a)

ñ e) pot fi ocupate numai de funcþionari publici din
categoria A.

(3) Funcþiile de conducere menþionate la literele a)
ñ b) pot fi ocupate numai de funcþionari publici având
gradul 1, iar pentru cele de la literele c) ñ g) de funcþionari
publici având cel puþin gradul 2.

Art. 82. - Funcþiile publice de conducere în instituþiile
Serviciului Public, precum ºi condiþiile de ocupare a
acestora, se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului, la
propunerea Agenþiei naþionale pentru managementul
resurselor umane din Serviciul Public.

Se apreciazã cã
transmiterea în
competenþa Guvernului a
dreptului de stabilire a
funcþiilor publice de
conducere ºi a condiþiilor
de ocupare a acestora,
este justificatã.

99. Art. 83. -(1) Avansarea în funcþie de conducere, în
condiþiile prevederilor art. 82, într-o funcþie de
conducere vacantã, se face pe bazã de concurs.

Art. 83. -(1) Avansarea în funcþie de conducere se face pe
bazã de concurs, organizat de Agenþia naþionalã pentru
managementul resurselor umane din Serviciul Public,
în limita posturilor vacante.

Pentru creºterea
obiectivitãþii  în
organizarea concursului
ºi stabilirea rezultatului
acestuia.

100. Art. 83. - (2) Concursul se desfãºoarã conform
prevederilor art. 68 alin. 1, 2 ºi 4.

Art. 83. - (2) Concursul se desfãºoarã potrivit procedurii
stabilite prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea

Se dã în competenþa
Guvernului stabilirea
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Agenþiei naþionale pentru managementul resurselor
umane din Serviciul Public.

procedurii de organizare
a concursului.

101.
Art. 83. - (3) Numirea se face în conformitate cu
prevederile art. 72 alin. 2, dupã o perioadã de stagiu de 6
luni.

Se propune eliminarea. Se considerã nejustificatã
perioada de stagiu la
funcþiile de conducere.

102. Art. 84. - (1) Încãlcarea de cãtre funcþionarii publici, cu
vinovãþie, a îndatoririlor de serviciu, atrage rãspunderea
lor disciplinarã, administrativã, civilã sau penalã, dupã
caz.

Art. 84. - (1) Încãlcarea de cãtre funcþionarii publici, cu
vinovãþie, a îndatoririlor de serviciu, atrage rãspunderea
lor disciplinarã, contravenþionalã, civilã sau penalã, dupã
caz.

Conform teoriei
rãspunderii juridice, în
acest caz este vorba de
rãspundere
contravenþionalã ºi nu
administrativã.

103. Art. 84. - (2) Formele rãspunderii juridice a funcþionarilor
publici, prevãzute la alin.(1), nu se exclud, fiind posibil
cumulul acestora dacã sunt îndeplinite condiþiile prevãzute
de lege pentru fiecare formã de rãspundere

Se propune eliminarea. Teoria ºi practica juridicã
nu admit ca, pentru
aceiaºi faptã sã se aplice
mai multe forme de
rãspundere.

104. Art. 85. - (1) Încãlcarea cu intenþie de cãtre funcþionarii
publici, indiferent de funcþia pe care o ocupã, a
îndatoririlor de serviciu, inclusiv a normelor de
comportare, constituie abatere disciplinarã ºi atrage
sancþionarea disciplinarã a acestora.

Art. 85. - (1) Încãlcarea cu vinovãþie de cãtre funcþionarii
publici a îndatoririlor de serviciu constituie abatere
disciplinarã ºi atrage sancþionarea disciplinarã a acestora.

Îmbunãtãþirea redactãrii;
Înlocuirea cuvântului
intenþie - formã a
vinovãþiei - cu cuvântul
vinovãþie.

105. Art. 85. -(2) Sunt abateri disciplinare:
c) intervenþiile sau stãruinþele pentru soluþionarea

unor cereri privind satisfacerea intereselor lor sau ale
membrilor familiei, în afara cadrului legal, precum ºi
imixtiunea în activitatea altui funcþionar public;

Art. 85. -(2) Sunt abateri disciplinare:
c) intervenþiile sau stãruinþele pentru soluþionarea

unor cereri în afara cadrului legal;
Îmbunãtãþirea redactãrii.
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106. i) încãlcarea altor prevederi ale legii, privitoare la
incompatibilitãþi ºi interdicþii privind pe funcþionarii
publici;

Devine litera j). Se corecteazã
numerotarea, pe litere ,
care era greºitã.

107. Art. 85. -(2) Sancþiunile disciplinare sunt: Se numeroteazã ca alin. 3. Se corecteazã
numerotarea alineatelor,
care era greºitã, deoarece
se repeta cifra 2.

108. Art. 85. - (2) Sancþiunile disciplinare sunt:
f) suspendarea din funcþie pe timp de maximum 6

luni;
Se propune eliminarea. Se apreciazã cã o astfel

de sancþiune nu este
justificatã.

109. Art. 85. - (3) La individualizarea sancþiunii disciplinare se
va þine seama de cauzele ºi gravitatea abaterii disciplinare,
împrejurãrile în care aceasta a fost sãvârºitã, intenþia ºi
consecinþele abaterii, comportarea generalã în serviciu a
funcþionarului public, precum ºi existenþa în antecedentele
acestuia a altor sancþiuni disciplinare, care nu au fost
radiate în condiþiile art. 94.

Se renumeroteazã ca alin. 4.
Art. 85. - (4) La individualizarea sancþiunii disciplinare se
va þine seama de cauzele ºi gravitatea abaterii disciplinare,
împrejurãrile în care aceasta a fost sãvârºitã, gradul de
vinovãþie ºi consecinþele abaterii, comportarea generalã în
serviciu a funcþionarului public, precum ºi existenþa în
antecedentele acestuia a altor sancþiuni disciplinare, care
nu au fost radiate în condiþiile art. 94.

Îmbunãtãþirea redactãrii.

110. Art. 85. - (4) Sancþiunea disciplinarã nu poate fi aplicatã
decât dupã cercetarea, prealabilã a faptei imputate ºi
audierea funcþionarului public. Audierea  funcþionarului
public trebuie consemnatã în scris.

Se renumeroteazã ca alin. 5.
Art. 85. - (5) Sancþiunea disciplinarã nu poate fi aplicatã
decât dupã cercetarea, prealabilã a faptei imputate ºi
audierea funcþionarului public. Audierea  funcþionarului
public trebuie consemnatã în scris. Refuzul
funcþionarului public de a se prezenta la audiere sau

Se precizeazã cã refuzul
de a se prezenta la
audiere nu poate bloca
aplicarea sancþiunii.



29

de a semna o declaraþie privitoare la abaterile
imputate se consemneazã într-un proces verbal. În
astfel de cazuri sancþiunea poate fi aplicatã.

111. Art. 88. ñ (2) Comisiile de disciplinã a funcþionarilor
publici se constituie prin acordul conducãtorului instituþiei
publice cu reprezentanþii funcþionarilor publici din
instituþia publicã respectivã. Tot de comun acord se
stabilesc: numãrul membrilor comisiei de disciplinã a
funcþionarilor publici, supleanþii acestora ºi preºedintele
comisiei, precum ºi supleantul acestuia.

Art. 88. ñ (2) Modul de constituire a comisiilor de
disciplinã, componenþa, atribuþiile ºi procedura de
lucru a acestora se vor stabili prin hotãrâre a
Guvernului, la propunerea Agenþiei naþionale pentru
managementul resurselor umane din Serviciul Public.

Se considerã cã
prevederile iniþiale ale
alineatului pot face
obiectul unei hotãrâri a
Guvernului.

112. Art. 88. - (3) Membrii comisiilor de disciplinã a
funcþionarilor publici se desemneazã pentru o perioadã de
3 ani. Ei pot fi desemnaþi pentru, cel mult, încã o perioadã
de 3 ani.

(4) In cazurile în care este posibil, unul din
membrii comisiei de disciplinã a funcþionarilor publici va fi
jurist.

Se propune eliminarea alineatelor 3 ºi 4 ale articolului
88.

Eliminarea este
determinatã de noul
conþinut al alin. 2.

113. Art. 89. - (1) Comisia de disciplinã este sesizatã de
conducãtorul compartimentului sau al instituþiei publice
despre abaterea disciplinarã sãvârºitã de un funcþionar
public din compartimentul sau instituþia publicã respective,
în termen de 10 zile de la constatarea abaterii, dar nu mai
târziu de 6 luni de la sãvârºirea acesteia.

(2) Primind sesizarea, preºedintele comisiei va
desemna un membru al acesteia care sã cerceteze cazul.
Audierea funcþionarului care a sãvârºit abaterea
disciplinarã este obligatorie ºi se va consemna într-un
înscris semnat de acesta. Toate probele cercetãrii vor fi
consemnate în scris, cu semnãtura celor care au dat relaþii

Se propune eliminarea articolelor 89, 90 ºi 91. Eliminarea este
determinatã de noul
conþinut al art. 88 alin. 2.
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despre abaterea disciplinarã sãvârºitã ºi persoana supusã
anchetei disciplinare.

(3) Pe baza materialului probator, membrul
comisiei desemnat sã cerceteze cazul va întocmi un raport,
pe care îl va înainta preºedintelui comisiei.

(4) Primind raportul ºi materialul probator,
preºedintele comisiei convoacã, în termen de 3 zile,
membrii comisiei. Comisia invitã, în mod obligatoriu, la
ºedinþã pe funcþionarul public care a sãvârºit abaterea
disciplinarã. Acesta poate fi însoþit de un apãrãtor.

Art. 90. - Dupã prezentarea raportului ºi audierea celui în
cauzã, dacã este prezent, comisia va hotãrî, în termen de
30 de zile de la data sesizãrii sale, cu majoritatea voturilor
membrilor prezenþi, sancþiunea disciplinarã ce va fi
propusã. Hotãrârea comisiei se consemneazã într-un
înscris care se transmite conducãtorului instituþiei publice,
competent sã aplice sancþiunea disciplinarã.

Art. 91. - (1) Primind propunerea de sancþionare ºi
întregul material probator, conducãtorul instituþiei publice
aplicã, de regulã, sancþiunea disciplinarã propusã de
comisia de disciplinã ºi emite, în acest scop, în termen de
10 zile, o decizie.

(2) În cazul în care aplicã o altã sancþiune
disciplinarã decât cea propusã de comisie, conducãtorul
instituþiei publice este obligat sã-ºi motiveze sancþiunea
disciplinarã aplicatã.

114. Art. 92. - Cel nemulþumit de sancþiunea aplicatã se poate
adresa  instanþei de contencios administrativ competente,
solicitând anularea sau modificarea, dupã caz, a deciziei
de sancþionare.

Art. 92. - Funcþionarul public nemulþumit de sancþiunea
aplicatã se poate adresa  instanþei de contencios
administrativ competente, solicitând anularea sau
modificarea, dupã caz, a deciziei de sancþionare.

Îmbunãtãþirea redactãrii.
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115. Art. 93. - Decizia de sancþionare se depune la dosarul
profesional al funcþionarului public.

Se propune eliminarea. Chestiunea este
reglementatã în secþiunea
privitoare la dosarul
personal.

116. Art. 95. - (1) Rãspunderea administrativã a
funcþionarilor publici se angajeazã în cazul în care aceºtia
au sãvârºit, în timpul ºi în legãturã cu sarcinile de serviciu,
o abatere administrativã, prevãzutã ºi sancþionatã de
legi sau de hotãrâri ale Guvernului.

Art. 95. - (1) Rãspunderea contravenþionalã a
funcþionarilor publici se angajeazã în cazul în care aceºtia
au sãvârºit, în timpul ºi în legãturã cu sarcinile de serviciu,
o contravenþie prevãzutã ºi sancþionatã de legi sau de
hotãrâri ale Guvernului.

Corelare cu modificarea
fãcutã la ar. 84.

117. Art. 95. - (2) Abaterea administrativã se constatã ºi
sancþiunea se aplicã de funcþionarii publici prevãzuþi în
actul normativ de stabilire ºi de sancþionare a abaterilor
administrative.

Art. 95. - (2) Contravenþia se constatã ºi sancþiunea se
aplicã de funcþionarii publici prevãzuþi în actul normativ
de stabilire ºi de sancþionare a acesteia.

Corelare cu modificarea
fãcutã la ar. 84.

118. Art. 95. - (3) Împotriva procesului-verbal de constatare a
abaterii administrative ºi de aplicare a sancþiunii,
funcþionarul public se poate adresa cu plângere la
judecãtoria în a cãrei circumscripþie îºi are sediul serviciul
public în care este numit funcþionarul public sancþionat
administrativ.

Art. 95. - (3) Împotriva procesului-verbal de constatare a
contravenþiei ºi de aplicare a sancþiunii, funcþionarul
public se poate adresa cu plângere la judecãtoria în a cãrei
circumscripþie îºi are sediul serviciul public în care este
numit funcþionarul public sancþionat.

Corelare cu modificarea
fãcutã la ar. 84.

119. Art. 97. - (1) Repararea pagubelor aduse instituþiei
publice, în cazurile prevãzute la art. 96 alin. 1 lit. a) ºi b)
se dispune prin emiterea de cãtre conducãtorul instituþiei
publice a unei decizii de imputare, în termen de 30 de zile
de la constarea pagubei, iar în cazul prevãzut la alin. 1 lit.
c) a aceluiaºi articol pe baza hotãrârii judecãtoreºti
definitive.

Art. 97. - (1) Repararea pagubelor aduse instituþiei
publice, în cazurile prevãzute la art. 96 lit. a) ºi b) se
dispune prin emiterea de cãtre conducãtorul instituþiei
publice a unei decizii de imputare, în termen de 30 de zile
de la constarea pagubei, iar în cazul prevãzut la lit. c) a
aceluiaºi articol pe baza hotãrârii judecãtoreºti definitive.

Îmbunãtãþirea redactãrii.
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120. Art. 98. - (2) Conducãtorul instituþiei publice, orice
funcþionar public care ocupã o funcþie de conducere sau
are atribuþii de control, care a luat cunoºtinþã de
sãvârºirea, de cãtre un funcþionar public, a unei
infracþiuni, are obligaþia sã sesizeze, de îndatã, parchetul
sau organul de cercetare penalã ºi sã ia mãsurile ce se
impun pentru a nu dispãrea urmele infracþiunii, corpurile
delicte ºi orice alte mijloace de probã.

Se propune eliminarea. Se considerã cã aceastã
precizare nu este
necesarã.

121. Art. 98. - (3) În cazul în care, în urma sesizãrii
parchetului sau organului de cercetare penalã, în
condiþiile alin. 2, s-a dispus începerea urmãririi penale,
conducãtorul instituþiei publice va lua mãsura de
suspendare a acestuia din funcþia publicã ce o deþine.

Art. 98. - (3) În cazul în care, în urma sesizãrii
parchetului sau organului de cercetare penalã s-a dispus
începerea urmãririi penale, conducãtorul instituþiei publice
va lua mãsura de suspendare a acestuia din funcþia publicã
ce o deþine.

Trimiterea rãmâne fãrã
obiect dacã se aprobã
eliminarea alineatului 2.

122. Art. 100. - În cazul în care hotãrârea judecãtoreascã de
condamnare a funcþionarului public a rãmas definitivã,
conducãtorul instituþiei publice este obligat sã-l destituie
din funcþie.

Se propune eliminarea. Se considerã cã
precizarea nu este
necesarã, condamnarea
având ca efect
destituirea.

123. CAPITOLUL IX
Perfecþionarea profesionalã a funcþionarilor publici

Art. 101. - (1) Instruirea ºi formarea profesionalã a
funcþionarilor publici are ca obiectiv creºterea competenþei
ºi eficienþei acestora în vederea îndeplinirii sarcinilor de
serviciu.

(2) Perfecþionarea profesionalã a funcþionarilor
publici are ca obiectiv valorificarea, îmbogãþirea,
aprofundarea ºi actualizarea cunoºtinþelor ºi aptitudinilor

Se propune eliminarea întregului capitol (art. 101-
103).

Obligaþia funcþionarilor
publici de a-ºi perfecþiona
pregãtirea profesionalã
este reglementatã la art.
67.
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dobândite anterior în vederea îndeplinirii sarcinilor de
serviciu.

Art. 102. - (1) Funcþionarii publici cãrora li se aplicã
prezenta lege au dreptul ºi îndatorirea de a-ºi îmbunãtãþi ºi
completa pregãtirea profesionalã, fie prin cursuri de
perfecþionare, fie prin instruire ºi formare la locul de
muncã.

(2) Rezultatele obþinute la cursurile de
perfecþionare, de cãtre funcþionarii publici, se vor avea în
vedere la evaluarea anualã a activitãþii acestora.

(3) Activitãþile ºi programele de perfecþionare ºi
instruire ºi formare se vor organiza în funcþie de
necesitãþile ºi prioritãþile identificate de cãtre Agenþia
naþionalã pentru managementul resurselor umane din
Serviciul Public în colaborare cu instituþiile publice ºi
compartimentele de gestiune a resurselor umane.

Art. 103. - (1) Funcþionarii publici cãrora li se aplicã
prezenta lege au dreptul ºi îndatorirea de a participa la
activitãþile de perfecþionare, instruire ºi formare,
organizate sau aprobate de instituþia unde îºi desfãºoarã
activitatea.

(2) Dreptul de a participa la activitãþile de
perfecþionare, instruire ºi formare, se exercitã doar pentru
specializarea în care funcþionarul îºi desfãºoarã activitatea
ºi numai în cadrul programelor organizate ºi aprobate de
cãtre Agenþia naþionalã pentru managementul resurselor
umane din Serviciul Public ºi instituþia respectivã.

124. Art. 105. - (1) Delegarea se dispune în interesul instituþiei
publice în care funcþioneazã funcþionarul public, pe o
perioadã de cel mult 30 de zile, dar nu mai mult de 60 de
zile într-un an.

Art. 105. - (1) Delegarea se dispune în interesul instituþiei
publice în care funcþioneazã funcþionarul public, pe o
perioadã de cel mult 30 de zile consecutiv, dar nu mai
mult de 60 de zile într-un an.

Se considerã cã
introducerea cuvântului
consecutiv este necesarã.
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125. Art. 105. - (2) Pe timpul delegãrii, funcþionarul public îºi
pãstreazã funcþia ºi salariul, iar instituþia publicã care îl
deleagã este þinutã sã suporte costul legal al transportului,
cazãrii ºi al indemnizaþiei de delegare.

Art. 105. - (2) Pe timpul delegãrii, funcþionarul public îºi
pãstreazã funcþia ºi salariul, iar instituþia publicã care îl
deleagã este obligatã sã suporte costul legal al
transportului, cazãrii ºi al indemnizaþiei de delegare.

Îmbunãtãþirea redactãrii.

126. Art. 106. - (1) Detaºarea se dispune în interesul instituþiei
publice în care urmeazã sã-ºi desfãºoare activitatea, pentru
o perioadã de cel mult 3 luni. În cursul unui an
calendaristic, un funcþionar public nu poate fi detaºat mai
mult de 6 luni, decât cu acordul sãu.

Art. 106. - (1) Detaºarea se dispune în interesul instituþiei
publice în care urmeazã sã-ºi desfãºoare activitatea, pentru
o perioadã de cel mult 3 luni, cu avizul Agenþiei
naþionale pentru managementul resurselor umane din
Serviciul Public. În cursul unui an calendaristic, un
funcþionar public poate fi detaºat mai mult de 6 luni,
numai cu acordul sãu scris.

Se apreciazã cã, în cazul
detaºãrii, este necesar
avizul Agenþiei, ca
gestionar al funcþiilor
publice.

127. Art. 106. - (2) Pe perioada detaºãrii, funcþionarul public
îºi pãstreazã funcþia ºi salariul avut. Dacã salariul
corespunzãtor funcþiei publice pe care este detaºat este
mai mare, el are dreptul la acest salariu. Pe timpul
detaºãrii în altã localitate, instituþia publicã la care este
detaºat este obligatã sã-i suporte costul legal al
transportului, dus ºi întors, cel puþin o datã pe lunã, al
cazãrii ºi al indemnizaþiei de detaºare.

Art. 106. - (2) Pe perioada detaºãrii, funcþionarul public
îºi pãstreazã funcþia ºi drepturile salariale. Dacã salariul
corespunzãtor funcþiei publice pe care este detaºat este
mai mare, el are dreptul la acest salariu. Pe timpul
detaºãrii în altã localitate, instituþia publicã la care este
detaºat este obligatã sã-i suporte costul legal al
transportului, dus ºi întors, cel puþin o datã pe lunã, al
cazãrii ºi al indemnizaþiei de detaºare.

Îmbunãtãþirea redactãrii.

128. Art. 108. - Întreruperea activitãþii la cerere reprezintã
suspendarea temporarã a funcþionarului din funcþie, pentru
un interes personal legitim ºi se acordã la cererea motivatã
a funcþionarului, dupã avizarea de cãtre conducãtorul
instituþiei.

Art. 108. - Întreruperea activitãþii la cerere reprezintã
suspendarea temporarã a funcþionarului din funcþie, pentru
un interes personal legitim ºi se acordã la cererea motivatã
a funcþionarului, de cãtre conducãtorul instituþiei.
Întreruperea se comunicã Agenþiei naþionale pentru
managementul resurselor umane din Serviciul Public.

Se considerã necesar ca
întreruperile sã fie
comunicate Agenþiei,
deoarece aceasta
gestioneazã funcþiile
publice.



35

129. Art. 109. - Durata întreruperii activitãþii la cerere trebuie
sã se încadreze între ºase luni ºi patru ani, cu drept de
prelungire. Perioada se încheie numai dupã expirarea
termenului solicitat. Prin legi speciale pot fi prevãzute ºi
alte perioade de întrerupere a activitãþii pentru anumite
categorii de funcþionari publici.

Art. 109. - Durata întreruperii activitãþii la cerere trebuie
sã se încadreze între ºase luni ºi patru ani, cu drept de
prelungire cu o încã o perioadã de cel mult patru ani.
Reluarea activitãþii se face numai dupã expirarea
termenului pentru care a fost aprobatã întreruperea, în
afara cazului în care postul este vacant. Prin legi
speciale pot fi prevãzute ºi alte perioade de întrerupere a
activitãþii pentru anumite categorii de funcþionari publici.

Se precizeazã cã reluarea
activitãþii nu se poate
face înainte de expirarea
termenului de întrerupere
decât dacã postul este
vacant.

130. Art. 111. - La expirarea perioadei de întrerupere a
activitãþii la cerere funcþionarul trebuie sã solicite
reintegrarea în Serviciul Public. Aceasta se acordã de
drept, dar este condiþionatã de existenþa unui post
vacant.

Art. 111. - La expirarea perioadei de întrerupere a
activitãþii la cerere, funcþionarul trebuie sã solicite
reintegrarea în Serviciul Public. Aceasta se acordã de
drept.

Condiþia impusã nu se
justificã.

131.
Secþiunea a 3-a

Suspendarea

Art. 112. ñ (1) Suspendarea din funcþia publicã este
interdicþia temporarã de a exercita funcþia ºi se aplicã în
conformitate cu prevederile art. 98.

(2) Pe perioada suspendãrii funcþionarul public nu
beneficiazã de drepturile salariale ºi de avansare.

(3) In cazul constatãrii nevinovãþiei, funcþionarul
public primeºte toate drepturile de care a fost lipsit pe
perioada suspendãrii

Se propune eliminarea acestei secþiuni. Suspendarea este
soluþionatã la art. 98 ºi
art. 99.

132. Art. 114. - (2) Demisia produce efecte când este aprobatã
de conducãtorul instituþiei publice. Aprobarea se poate da
de îndatã sau dupã o perioadã care nu poate depãºi 15 zile
de la data înregistrãrii cererii de demisie.

Art. 114. - (2) Demisia produce efecte dupã 15 zile de la
înregistrare, dacã solicitantul ºi conducãtorul
instituþiei publice nu au convenit ca efectele sã se
producã mai repede. În cazul funcþiilor de conducere
termenul este de 30 de zile.

Îmbunãtãþirea redactãrii.
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133. Art. 114. - (3) În cazul în care conducãtorul instituþiei
publice nu aprobã cererea de demisie, funcþionarul public
va preciza, în cerere, un termen de 15 pânã la 30 de zile
de la care demisia va produce efecte ºi fãrã aprobarea
conducãtorului instituþiei publice. In termenul stabilit în
cerere, funcþionarul public este obligat sã continue
activitatea. Cu acordul conducãtorului instituþiei publice,
funcþionarul public poate reveni asupra cererii de demisie
înainte de împlinirea termenului stabilit.

Se propune eliminarea. Se considerã cã
precizãrile nu sunt
necesare. Demisia
constituie un act
unilateral de voinþã, astfel
încât nu trebuie aprobatã.

134. Art.116. - Conducãtorul instituþiei publice sau al
instituþiei publice ierarhic superioare care a numit în
funcþie  un funcþionar public, poate dispune eliberarea
acestuia din funcþie în urmãtoarele cazuri:

Art.116. - Conducãtorul instituþiei publice va
dispune eliberarea acestuia din funcþie în urmãtoarele
cazuri:

Se face precizarea cã în
cazurile prevãzute la
literele a) - d) eliberarea
din funcþie este
obligatorie, nefiind lãsatã
la latitudinea
conducãtorului instituþiei.

135. Art.116. -
d) instituþia publicã îºi reduce personalul, ca

urmare a reorganizãrii, prin reducerea unor posturi de
natura celui ocupat de funcþionarul public.

Art.116. -
d) instituþia publicã îºi reduce personalul, ca

urmare a reorganizãrii, prin reducerea unor posturi de
natura celui ocupat de funcþionarul public ºi acesta refuzã
oferta Agenþiei naþionale pentru managementul
resurselor umane din Serviciul Public.

Precizarea constituie o
garanþie în plus pentru
asigurarea stabilitãþii
funcþionarilor publici.

136. Art. 117. - În cazurile reglementate de art. 106, instituþia
publicã este obligatã sã acorde funcþionarului public un
preaviz de 15 zile calendaristice. În aceastã perioadã,
conducãtorul instituþiei publice poate acorda reducerea
programului de lucru, pânã la 4 ore zilnic, fãrã afectarea
drepturilor salariale cuvenite. Dacã nu este posibilã
acordarea preavizului, funcþionarul public are dreptul ca la

Art. 117. - În cazurile reglementate de art. 116, instituþia
publicã este obligatã sã acorde funcþionarului public un
preaviz de 15 zile calendaristice. În aceastã perioadã,
conducãtorul instituþiei publice poate acorda reducerea
programului de lucru, pânã la 4 ore zilnic, fãrã afectarea
drepturilor salariale cuvenite. Dacã nu este posibilã
acordarea preavizului, funcþionarul public are dreptul ca la

Se face trimiterea
corectã.
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eliberarea din funcþie sã primeascã o despãgubire egalã cu
salariul de bazã cuvenit pentru aceastã perioadã.

eliberarea din funcþie sã primeascã o despãgubire egalã cu
salariul de bazã cuvenit pentru aceastã perioadã.

137. Art. 118. - Destituirea din funcþie se dispune ca sancþiune
disciplinarã, în cazul sãvârºirii unor abateri disciplinare
deosebit de grave sau atunci când funcþionarul public a
fost condamnat penal definitiv.

Se propune eliminarea. Se considerã cã
precizarea nu este
necesarã.

138. Art. 119. - În cazul eliberãrii din funcþie, precum ºi a
destituirii din funcþie ca sancþiune disciplinarã, cel
care se considerã nedreptãþit poate cere instanþei de
contencios administrativ competente anularea  deciziei de
eliberare sau de destituire din funcþie, în termen de 30
de zile de la comunicarea acestora.

Art. 119. - În cazul eliberãrii din funcþie, funcþionarul
public poate cere instanþei de contencios administrativ
competente anularea  deciziei de eliberare, în termen de
30 de zile de la comunicarea acesteia.

Îmbunãtãþirea redactãrii.

139. Art. 120.  - La încetarea raporturilor de muncã, în
condiþiile art. 104 lit. a) ñ e), funcþionarul public are
îndatorirea sã predea lucrãrile ºi bunurile care i-au fost
încredinþate în vederea exercitãrii atribuþiilor de serviciu.

Art. 120.  - La încetarea raporturilor de muncã în
condiþiile art. 113 lit. a) ñ e), funcþionarul public are
îndatorirea sã predea lucrãrile ºi bunurile care i-au fost
încredinþate în vederea exercitãrii atribuþiilor de serviciu.

Se face trimiterea
corectã.

140. Art. 121. - (1) Funcþionarii care, la data intrãrii în vigoare
a prezentei legi, sunt încadraþi în instituþiile Serviciului
Public, aºa cum a fost definit la art. 2 vor fi investiþi în
funcþiile publice pe care le ocupã.

Art. 121. - (1) Funcþionarii care, la data intrãrii în vigoare
a prezentei legi, sunt încadraþi pe duratã nedeterminatã
în instituþiile Serviciului Public, aºa cum a fost definit la
art. 2 vor fi investiþi în funcþiile publice pe care le ocupã,
cu respectarea dispoziþiilor prezentei legi.

Îmbunãtãþirea redactãrii.

141. Art. 121. - (2) Funcþionarii vor fi investiþi, prin decizia
conducãtorului instituþiei publice în funcþia publicã
ocupatã, cu recunoaºterea vechimii de la data încadrãrii
într-o instituþie publicã. Pentru a deveni funcþionari

Art. 121. - (2) Investirea se face, prin decizia
conducãtorului instituþiei publice, în funcþia publicã
ocupatã, cu recunoaºterea vechimii de la data încadrãrii
într-o instituþie publicã.

Îmbunãtãþirea redactãrii.
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publici aceºtia sînt þinuþi sã presteze jurãmântul
prevãzut la art. 73 alin. 2.

142. Art.122. - (1) În afarã de funcþionarii publici numiþi,
potrivit prezentei legi, în realizarea sarcinilor unor
instituþii publice pot fi atrase persoane fizice române ori
strãine care au o înaltã competenþã ºi se bucurã de un
prestigiu profesional deosebit.

(2) Aceste persoane fizice, numite de conducãtorul
instituþiei publice, au calitatea de funcþionari publici
onorifici.

(3) Funcþionarii publici onorifici îºi desfãºoarã
activitatea fãrã salariu sau orice alt mod de retribuire a
activitãþii desfãºurate, în interesul instituþiei publice.

(4) Calitatea de funcþionar public onorific
înceteazã la data la care conducãtorul instituþiei publice a
retras-o.

(5) Pe durata activitãþii lor, funcþionarii publici
onorifici se bucurã de protecþia legii acordatã
funcþionarilor publici numiþi.

Se propune eliminarea. Se considerã cã
propunerea este
nejustificatã. Se
coreleazã cu modificarea
fãcutã la art. 8.

143. Art.123. - (1) Consilierii, experþii ºi directorii din cadrul
cabinetelor primului-ministru, miniºtrilor ºi conducãtorilor
celorlalte organe de specialitate ale administraþiei publice
centrale, precum ºi ale autoritãþilor administrative
autonome, numiþi ºi eliberaþi din funcþie de aceºtia, nu se
bucurã de stabilitate, astfel cum aceasta este reglementatã
în prezenta lege.

(2) Persoanelor prevãzute la alin. 1 le sunt
aplicabile, în mod corespunzãtor, dispoziþiile art. 52 ºi 53
din prezenta lege.

Se propune eliminarea. Se considerã cã nu se
justificã o reglementare
specialã pentru aceste
funcþii.
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144. Text nou introdus.
Art. Ö. - În termen de 90 de zile de la publicarea
prezentei legi, Guvernul va iniþia procedura de
adaptare la prevederile acesteia a statutelor unor
profesii, aprobate prin legi speciale, cu respectarea
specificului profesiilor în cauzã.

Deoarece prezenta lege
are caracter de lege
cadru, adaptarea
statutelor deja existente
se impune.

145. Text nou introdus.
Art. Ö - Pânã la aprobarea unui statut propriu al
funcþionarilor parlamentari, prevederile prezentei legi
se aplicã ºi acestora.

Potrivit variantei iniþiale a
proiectului de lege ,
statutul nu se aplica
funcþionarilor din
aparatul celor douã
Camere ale
Parlamentului, fapt care a
creat confuzii ºi a generat
discuþii contradictorii.
Textul îºi propune sã
înlãture neînþelegerile
create.

146. Art. 126. - Prezenta lege intrã în vigoare în termen de 60
de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al
României, Partea I, datã de la care se abrogã orice
prevederi contrare.

Art. 126. ñ Prezenta lege intrã în vigoare în termen de 90
de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al
României, Partea I, datã de la care se abrogã orice
prevederi contrare.

Corelare cu termenul de
la articolul precedent,
nou introdus.

În cursul dezbaterilor în comisie au mai fost fãcute urmãtoarele amendamente care, neîntrunind numãrul de voturi necesar, nu au fost adoptate:

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniþial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text adoptat de comisie

Motivare

1. Domnii deputaþi: Birtalan Akos ºi Varga Attila propun un
nou text la art.6 cu urmãtorul cuprins:

1. Autorii
propunerii considerã cã
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c) Cunosc limba minoritãþii naþionale în localitãþile în care
aceasta are o pondere de peste 20% din numãrul
locuitorilor.

textul propus este
justificat. El se coreleazã
ºi cu proprunerile noului
proiect al Legii
administraþiei publice
locale aflat în dezbaterea
Parlamentului.
2. Supus la vot
amendamentul nu a fost
aprobat. Se considerã cã
prevederile Legii
administraþiei publice
locale sunt suficiente.
Acceptarea
amendamentului ar crea
o discriminare.

2. Art. 52. - (2) Funcþionarii publici nu pot deþine funcþii în
organele de conducere ale regiilor autonome, societãþilor
comerciale ori ale altor unitãþi cu scop lucrativ.

Dl. deputat Olteanu Ion propune pãstrarea formei iniþiale
a alineatului fãrã eliminarea cuvintelor ìîn organele de
conducereî, propusã de comisie.

1. Dl. deputat apreciazã
cã interdicþia trebuie sã se
limiteze numai la
organele de conducere,
întrucât legea cumulului
de funcþii rãmâne
aplicabilã ºi
funcþionarilor publici.
2. Comisia apreciazã cã
funcþionarii publici nu
pot ocupa nici un fel de
funcþii în cadrul regiilor
autonome ºi societãþilor
comerciale.

3. Art. 52. - (3) Prevederile alin. 2 nu se aplicã în cazul DL.  deputat Olteanu Ion. 1.Autorul susþine cã
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desemnãrii unui funcþionar public  dintr-o instituþie publicã
ca reprezentant al acesteia în consiliile de administraþie ale
unor regii autonome sau ca mandatar al statului, judeþului,
oraºului sau comunei într-o societate comercialã în care
statul, judeþul, oraºul sau comuna deþine cel puþin 10% din
capitalul social.

Întrucât comisia a hotãrât eliminarea acestor prevederi,
domnul deputat propune menþinerea acestora.

textul este necesar ºi cã
trebuie sã rãmânã
deoarece prin el se
stabileºte posibilitatea
pentru funcþionarii
publici de a face parte din
consiliul de administraþie
al unei regii autonome,
precum ºi condiþiile în
care un funcþionar poate
fi mandatar într-o
societate comercialã.
2.Comisia apreciazã cã,
faþã de modificarea
operatã la alin. 2,
alineatul 3 nu mai are
justificare.

4.. Doamna deputat Viorica Afrãsinei propune introducere
urmãtorului text:
Art. 72. - (2) La cererea temeinic justificatã a
instituþiilor publice, Agenþia naþionalã pentru
managementul resurselor umane din Serviciul Public
poate aproba, de la caz la caz, ca unii funcþionari
publici sã fie încadraþi, dupã expirarea perioadei de
stagiu, în grade, clase ºi trepte corespunzãtoare
vechimii totale în muncã, dacã natura activitãþilor
desfãºurate anterior intrãrii în Serviciul Public este
asemãnãtoare celei a activitãþilor pe care urmeazã sã
le desfãºoare.

1. Se apreciazã cã, în
unele cazuri, experienþa
ºi competenþa
profesionalã a unor
persoane justificã
existenþa acestei excepþii
de la regula instituitã prin
alin. 1 al acestui articol.
2. Comisiile considerã cã
propunerea nu este
justificatã.

5. Art. 109. - Durata întreruperii activitãþii la cerere trebuie
sã se încadreze între ºase luni ºi patru ani, cu drept de

Dl. deputat Olteanu Ion.
Propune sã se elimine prevederea la limita minimã (ºase

1. Stabilirea unei limite
inferioare nu este
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prelungire. Perioada se încheie numai dupã expirarea
termenului solicitat. Prin legi speciale pot fi prevãzute ºi
alte perioade de întrerupere a activitãþii pentru anumite
categorii de funcþionari publici.

luni) a perioadei de întrerupere, astfel teza 1 a articolului
va fi redactatã astfel:
Art. 109. - Durata întreruperii activitãþii la cerere poate fi
de pânã la patru ani, cu drept de prelungire, pentru încã
o perioadã de 4 ani.
Pentru restul articolului este de acord cu forma propusã de
comisie.

justificatã. Întreruperea
se poate întinde ºi pe o
perioadã de 2-5 luni. Tot
întrerupere este ºi
produce aceleaºi efecte.
2. Supusã la vot
propunerea nu a întrunit
numãrul de voturi
necesar.

Prin obiectul sãu de reglementare, Legea privind Statutul funcþionarilor publici are, potrivit art. 72 alin. 3 lit. i) din Constituþia României, caracter
de lege organicã.

PREªEDINTE, PRESEDINTE,

ION CÂRSTOIU EMIL TEODOR POPESCU

SECRETAR, SECRETAR,

IOAN-SORIN MARINESCU NICOLAE GRÃDINARU

Întocmit: experþi parlamentari
Ionel Fleºariu
Sorin Rânja


