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Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din
27 de ţări. Statele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere
ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare
durabilă, menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările şi
popoarele de dincolo de graniţele ei.
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I. SCOPUL, OBIECTIVELE ŞI GRUPUL ŢINTĂ AL
GHIDULUI
SCOPUL GHIDULUI
Scopul acestui ghid este de a prezenta cetăţenilor şi publicului larg care sunt mijloacele legale de plângere
împotriva actelor sau faptelor de corupţie din sistemul de învăţământ românesc.
Lucrarea de faţă are ca obiectiv prezentarea mijloacelor legale de combatere a faptelor de corupţie, atât din
perspectiva penală, cât şi din perspectiva administrativă. Altfel spus, în momentul în care există indicii şi, în
cel mai fericit caz, probe că s-au săvârşit fapte de corupţie, se poate apela la legea penală care încriminează
acest gen de fapte. Însă, în situaţia în care aceste indicii lipsesc şi pot fi identificate numai comportamentele
abuzive ale funcţionarilor publici sau ale altor categorii de personal din administraţia publică, se poate apela la
mijloacele administrative de sancţionare disciplinară şi de reparare a prejudiciilor aduse cetăţenilor sau altor
subiecţi de drept, persoane juridice sau chiar funcţionari publici.
Pentru realizarea scopului propus, în cuprinsul ghidului vom prezenta următoarele:
 ce trebuie înţeles prin corupţie în sens general şi în sens legal;
 care sunt standardele de integritate în sistemul de învăţământ;
 care sunt faptele considerate de lege ca fiind abateri disciplinare şi care sunt normele deontologice şi etice
aplicabile personalului din administraţia publică.

OBIECTIVE
Prin acest ghid se doreşte sprijinirea cetăţenilor şi publicului larg în identificarea şi rezolvarea problemelor pe
care le întâmpină în relaţia cu structurile sistemului de învăţământ, descrierea principiilor etice care trebuie
respectate în activitatea didactică şi nu numai, precum şi folosirea acestui ghid ca instrument de lucru pentru
ONG-uri şi mass-media.

GRUPUL ŢINTĂ
Principalii beneficiari ai ghidului sunt cetăţenii, funcţionarii publici din cadrul ministerului de resort, cadrele
didactice, ONG-urile, instituţiile publice cu competenţă în promovarea şi apărarea drepturilor cetăţeneşti, precum şi partenerii implicaţi în realizarea proiectului.
Sistemul naţional de învăţământ preuniversitar este structurat pe 4 niveluri:
Preşcolar, cuprinzând: grupa mică, grupa mijlocie, grupa mare, pregătitoare pentru şcoală;
Primar, cuprinzând: clasele I-IV;
Secundar, care cuprinde: învăţământul secundar inferior, organizat în două cicluri care se succed: gimnaziu,
clasele V-VIII şi ciclul inferior al liceului sau şcoala de arte şi meserii, clasele IX-X; învăţământul secundar
superior: ciclul superior al liceului, clasele XI – XII/XIII, precedat, după caz, de anul de completare;
Postliceal.
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IV.	NORMELE DEONTOLOGICE APLICABILE
PERSONALULUI DIN SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Personalul care funcţionează în sistemul naţional de învăţământ este format din profesori şi personal TESSA,
cu atribuţii directe în procesul de educaţie. Aceştia sunt personal contractual, având un statut special. Alături
de aceştia funcţionează, cu atribuţii organizatorice şi logistice, funcţionari publici şi personal contractual.

1.	NORMELE DEONTOLOGICE APLICABILE FUNCŢIONARILOR
PUBLICI ŞI PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN SISTEMUL
DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Sediul materiei pentru normele de deontologie profesională aplicabile funcţionarilor publici îl constituie Legea
nr. 7/2004, iar pentru cele aplicabile personalului contractual din administraţia publică, Legea nr. 477/2004.
Apariţia legii nr. 477/2004 a fost determinată de necesitatea ca şi alte categorii de personal să beneficieze de
prevederi similare celor din Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, având în vedere
că ambele categorii de personal – funcţionari publici şi personal contractual – îşi desfăşoară activitatea în
cadrul aceloraşi instituţii. Din raţiuni legate de identitate de tratament pentru ambele categorii de personal,
legea nr. 477/2004 a reluat dispoziţiile Codului de conduită a funcţionarilor publici, particularizându-le acolo
unde a fost necesar.
Având în vedere aceste aspecte, secţiunile următoare detaliază dispoziţiile ambelor legi, indicând expres acolo
unde acestea sunt aplicabile numai uneia dintre categoriile de personal.

3.2. Domeniul de aplicare a Codurilor şi principiile generale
0

Sistemul naţional de învăţământ superior este structurat pe 3 niveluri de studii universitare:
 Studii universitare de licenţă
 Studii universitare de masterat
 Studii universitare de doctorat

Normele de conduită profesională prevăzute de cele două coduri de conduită sunt obligatorii, în funcţie de
legea care le conţine, pe de o parte pentru persoanele care ocupă o funcţie publică în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi în cadrul autorităţilor administrative
autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice, iar pe de altă parte pentru personalul contractual din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, încadrat în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul
muncii, cu modificările ulterioare, cu excepţia persoanelor alese sau numite politic.
Obiectivele codurilor de conduită, aşa cum rezultă din lege, urmăresc să asigure creşterea calităţii serviciului
public, o bună administrare în realizarea interesului public, precum şi reducerea birocraţiei şi a faptelor de
corupţie din administraţia publică, prin:
 reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi profesionale
corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului instituţiei publice şi al personalului;
 informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se aştepte din partea
personalului în exercitarea funcţiei;
 crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi personalul din administraţia publică,
pe de o parte, şi între cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice, pe de altă parte.

5

IMPORTANT

Conform dispoziţiilor legale, principiile care guvernează conduita profesională
a personalului sunt următoarele:
 prioritatea interesului public - principiu conform căruia personalul are
îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul
personal, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;
 asigurarea egalităţii de tratament al cetăţenilor în faţa autorităţilor şi
instituţiilor publice - principiu conform căruia personalul are îndatorirea
de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;
 profesionalismul - principiu conform căruia personalul are obligaţia de
a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
 imparţialitatea şi nediscriminarea - principiu conform căruia personalul
este obligat să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes
politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuţiilor
funcţiei;
 integritatea morală - principiu conform căruia personalului îi este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru
altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material;
 libertatea gândirii şi a exprimării - principiu conform căruia personalul
poate să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
 cinstea şi corectitudinea - principiu conform căruia, în exercitarea funcţiei şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul trebuie să fie de
bună-credinţă şi să acţioneze pentru îndeplinirea conformă a atribuţiilor
de serviciu;
 deschiderea şi transparenţa - principiu conform căruia activităţile desfăşurate de personal în exercitarea atribuţiilor funcţiilor sale sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor.

3.3. Înţelesul legal al unor termeni
 funcţionar public - persoana numită într-o funcţie publică în condiţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici;
 personal contractual ori angajat contractual - persoana numită într-o funcţie în autorităţile şi instituţiile
publice în condiţiile Legii nr. 53/2003, cu modificările ulterioare;
 funcţie publică - ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de autoritatea sau instituţia publică,
în temeiul legii, în scopul realizării competenţelor sale;
 funcţie - ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de autoritatea sau instituţia publică, în temeiul legii, în fişa postului;
 interes public - acel interes care implică garantarea şi respectarea de către instituţiile şi autorităţile publice a drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor legitime ale cetăţenilor, recunoscute de Constituţie, de legislaţia internă şi de tratatele internaţionale la care România este parte, precum şi îndeplinirea atribuţiilor de
serviciu, cu respectarea principiilor eficienţei, eficacităţii şi economicităţii cheltuirii resurselor;

 interes personal - orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut, de către personal, în mod
direct sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, prin folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor,
informaţiilor la care are acces, ca urmare a exercitării atribuţiilor funcţiei:
 conflict de interese - acea situaţie sau împrejurare în care interesul privat, direct ori indirect, al personalului, 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 deţinute;
 informaţie de interes public - orice informaţie care priveşte activităţile sau care rezultă din activităţile unei
autorităţi publice ori instituţii publice, indiferent de suportul ei;
 informaţie cu privire la date personale - orice informaţie privind o persoană identificată sau identificabilă;
Prin persoana identificabila înţelegem acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, în special prin referire la un numar de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identităţii sale
fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

3.4.	Norme generale de conduită profesională a personalului din
administraţia publică
3.4.1. Asigurarea unui serviciu public de calitate
Personalul are obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea
activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor autorităţilor şi
ale instituţiilor publice, în limitele atribuţiilor stabilite prin fişa postului.
În exercitarea funcţiei personalul are obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura,
în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice.
3.4.2. Respectarea Constituţiei şi a legilor
Personalul are obligaţia ca, prin actele şi faptele sale, să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru
punerea în aplicare a acestora, în conformitate cu atribuţiile care îi revin, cu respectarea eticii profesionale.
Personalul trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor deţinute.
3.4.3. Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice
Personalul are obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau
intereselor legale ale acesteia.
În acest sens, personalului îi este interzis:
 să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea autorităţii sau instituţiei
publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu
caracter normativ sau individual;
 să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care autoritatea sau instituţia
publică în care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitaţi în acest sens;
 să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;
 să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă această dezvăluire este de natură
să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori ale unor funcţionari
publici sau angajaţi contractuali, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;
 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.
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De reţinut este faptul că prevederile Codului de Conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia
legală a personalului de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii.
3.4.4. Libertatea opiniilor
În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu personalul are obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară
activitatea.
În activitatea lui, personalul are obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţat de
considerente personale.
În exprimarea opiniilor, personalul trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor
cauzate de schimbul de păreri.
3.4.5. Activitatea publică
Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către persoanele desemnate în acest sens de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, în condiţiile legii.
Personalul desemnat să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte
limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducătorul autorităţii ori instituţiei publice în care îşi
desfăşoară activitatea sau mandatul dat de demnitarul în cabinetul căruia este încadrat.
În cazul în care nu este desemnat în acest sens, personalul poate participa la activităţi sau dezbateri publice,
având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea.
3.4.6. Activitatea politică
În exercitarea funcţiei deţinute, personalului îi este interzis:
 să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
 să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;
 să colaboreze, atât în cadrul relaţiilor de serviciu, cât şi în afara acestora, cu persoanele fizice sau juridice
care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;
 să afişeze în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau
denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.
3.4.7. Folosirea imaginii proprii
În considerarea funcţiei pe care o deţine, personalul are obligaţia de a nu permite utilizarea numelui sau a imaginii
proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.
3.4.8. Cadrul relaţiilor în exercitarea atribuţiilor funcţiei
În relaţiile cu personalul şi funcţionarii publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, personalul este obligat să aibă un comportament
bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate.
Personalul are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi ale persoanelor cu care intră în legătură
în exercitarea funcţiei, prin:
 întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
 dezvăluirea aspectelor vieţii private;
 formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.
Personalul trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Personalul are obligaţia să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţii publice, prin:
 promovarea unor soluţii coerente, conform principiului tratamentului nediferenţiat, raportate la aceeaşi
categorie de situaţii de fapt;

 eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase
şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.
3.4.9. Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale
Personalul care reprezintă autoritatea sau instituţia publică în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii
de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional are obligaţia să promoveze o
imagine favorabilă ţării şi autorităţii sau instituţiei publice pe care o reprezintă.
În relaţiile cu reprezentanţii altor state, personalul are obligaţia de a nu exprima opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.
În deplasările în afara ţării, personalul este obligat să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi
să respecte legile şi obiceiurile ţării gazdă.
3.4.10 Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor
Personalul nu trebuie să solicite ori să accepte 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, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute ori pot constitui
o recompensă în raport cu aceste funcţii.
3.4.11 Participarea la procesul de luare a deciziilor
În procesul de luare a deciziilor personalul are obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi
exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial.
Personalul are obligaţia de a nu promite luarea unei decizii de către autoritatea sau instituţia publică, de către
alţi funcţionari publici, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.
3.4.12 Obiectivitate în evaluare
În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, personalul are obligaţia să asigure egalitatea de
şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul din subordine.
Personalul de conducere are obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propune ori aprobă avansări, promovări,
transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice
formă de favoritism ori discriminare.
Personalul de conducere are obligaţia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea în funcţii pe
criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevăzute la art. 3.
3.4.13 Folosirea abuzivă a atribuţiilor funcţiei deţinute
Personalul are obligaţia de a nu folosi atribuţiile funcţiei deţinute în alte scopuri decât cele prevăzute de lege.
Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori acţiuni de
control, personalul nu poate urmări obţinerea de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de
prejudicii materiale sau morale altor persoane.
Personalul are obligaţia de a nu interveni sau influenţa vreo anchetă de orice natură, din cadrul instituţiei sau
din afara acesteia, în considerarea funcţiei pe care o deţine.
Personalul are obligaţia de a nu impune altor angajaţi contractuali sau funcţionari publici să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori de a nu le sugera acest lucru, promiţându-le acordarea
unor avantaje materiale sau profesionale.
3.4.14 Utilizarea resurselor publice
Personalul este obligat să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.
Personalul are obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând autorităţii sau instituţiei
publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei deţinute.
Personalul trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care îi revin, folosirea utilă şi eficientă a bani-
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lor publici, în conformitate cu prevederile legale.
Personalului care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau activităţi didactice îi este interzis
să folosească timpul de lucru ori logistica autorităţii sau a instituţiei publice pentru realizarea acestora.
3.4.15 Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri
Orice membru al personalului poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a unităţilor
administrativ-teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia următoarelor cazuri:
 când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre valoarea ori
calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;
 când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv;
 când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care persoanele interesate de
cumpărarea bunului nu au avut acces.
Dispoziţiile prezentate anterior se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau închirierii unui bun
aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale.

ATENŢIE

Personalului îi este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile
proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte
condiţii decât cele prevăzute de lege.

IMPORTANT

Prevederile prevăzute în cadrul acestui subpunct se aplică în mod corespunzător şi în cazul realizării tranzacţiilor prin interpus sau în situaţia conflictului
de interese.

3.5. Rolul consilierului de etică
Consilierul de etică1 este un funcţionar public desemnat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice,
având rolul de a oferi consultanţă şi asistenţă pentru funcţionarii publici, cu privire la modul de interpretare şi
aplicare a normelor de conduită. De asemenea, el monitorizează aplicarea dispoziţiilor codului de conduită în
cadrul instituţiei în care funcţionează. Rapoartele astfel întocmite vor fi comunicate conducătorului instituţiei
şi, după aprobarea lor de către acesta, vor fi aduse la cunoştinţa funcţionarilor publici şi Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici.
Deşi consilierul de etică nu poate sesiza în mod direct comisia de disciplină, rapoartele întocmite de acesta pot
conduce la cercetări disciplinare, ca urmare a autosesizării comisiei sau a sesizării ei de către conducătorul
instituţiei.
1

Instituţie juridică nouă, introdusă prin Legea nr. 50/2007.

ATENŢIE

Consilierul de etică are atribuţii numai cu privire la conduita funcţionarilor
publici, el neavând atribuţii cu privire la personalul contractual.

3.6.	Rolul Agenţiei Naţionale A Funcţionarilor Publici în coordonarea
şi controlul aplicării normelor de conduită profesională
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici coordonează şi controlează aplicarea normelor prevăzute de Codului
de conduită a funcţionarilor publici, exercitând următoarele atribuţii:
 urmăreşte aplicarea şi respectarea, în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, a prevederilor codului
de conduită;
 primeşte petiţii şi sesizări privind încălcarea prevederilor codului de conduită;
 formulează recomandări de soluţionare a cazurilor cu care a fost sesizată;
 elaborează studii şi cercetări privind respectarea prevederilor codului de conduită;
 colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care au ca scop promovarea şi apărarea intereselor legitime ale cetăţenilor în relaţia cu funcţionarii publici.
Prin activitatea sa, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici nu poate influenţa derularea procedurii de lucru
a comisiilor de disciplină din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici poate fi sesizată de orice persoană cu privire la:
încălcarea prevederilor codului de conduită de către un funcţionar public;
constrângerea sau ameninţarea exercitată asupra unui funcţionar public pentru a-l determina să încalce dispoziţii legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător.
Sesizarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nu exclude sesizarea comisiei de disciplină competente,
potrivit legii.
Funcţionarii publici nu pot fi sancţionaţi sau prejudiciaţi în nici un fel pentru sesizarea cu bună-credinţă a
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici sau a comisiei de disciplină competente, în condiţiile legii.
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.
Sesizările înaintate Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici vor fi centralizate într-o bază de date necesară
pentru:
 identificarea cauzelor care determină încălcarea normelor de conduită profesională;
 identificarea modalităţilor de prevenire a încălcării normelor de conduită profesională;
 adoptarea măsurilor privind reducerea şi eliminarea cazurilor de nerespectare a prevederilor legale.
Rezultatele activităţii de cercetare se consemnează într-un raport, pe baza căruia Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici va formula o recomandare către autoritatea sau instituţia publică respectivă cu privire la modul
de soluţionare a situaţiei cu care a fost sesizată.
Recomandarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici va fi comunicată:
 funcţionarului public sau persoanei care a formulat sesizarea;
 funcţionarului public care face obiectul sesizării;
 conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care funcţionarul public care face obiectul sesizării îşi
desfăşoară activitatea.
În termen de 30 de zile lucrătoare de la data soluţionării, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a

11

comunica Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici modul de soluţionare a măsurilor prevăzute în recomandare.
În cazul în care în situaţia sesizată sunt implicaţi conducătorul autorităţii sau instituţiei publice ori adjuncţii
acestuia, recomandarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici va fi transmisă şi structurii ierarhic superioare instituţiei sau autorităţii publice ori, după caz, Primului-ministru.
Raportul anual cu privire la managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, care se întocmeşte de
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi se prezintă Guvernului, trebuie să cuprindă şi următoarele date:
 numărul şi obiectul sesizărilor privind cazurile de încălcare a normelor de conduită profesională;
 categoriile şi numărul de funcţionari publici care au încălcat normele de conduită morală şi profesională;
 cauzele şi consecinţele nerespectării prevederilor codului de conduită;
 evidenţierea cazurilor în care funcţionarilor publici li s-a cerut să acţioneze sub presiunea factorului politic;
 recomandările propuse;
 autorităţile sau instituţiile publice care nu au respectat recomandările.
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici poate să prezinte în raportul anual, în mod detaliat, unele cazuri care
prezintă un interes deosebit pentru opinia publică.

3.7.	Angajarea răspunderii juridice a funcţionarilor publici pentru
nerespectarea normelor deontologice
În conformitate cu art. 24 din Legea nr.7/2004, încălcarea dispoziţiilor Codului de conduită atrage răspunderea
disciplinară a funcţionarilor publici, în condiţiile legii.
Astfel, comisiile de disciplină au competenţa de a cerceta încălcarea prevederilor Codului de conduită şi de a
propune aplicarea sancţiunilor disciplinare, în condiţiile legii.
În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condiţiile legii.
Funcţionarii publici răspund,potrivit legii în cazurile în care, prin faptele săvârşite cu încălcarea normelor de
conduită profesională, creează prejudicii persoanelor fizice sau juridice.
Răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici este reglementată în Capitolul VIII al Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, intitulat „Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici”.
Conform dispoziţiilor conţinute în acest capitol, încălcarea de către funcţionarii publici, cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz.
Încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei publice pe care o
deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară şi atrage
răspunderea disciplinară a acestora.
Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:
 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 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;
 încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţii
stabilite prin lege pentru funcţionarii publici;
 stabilirea de către funcţionarii publici de execuţie de relaţii directe cu petenţii în vederea soluţionării cererilor acestora.
Sancţiunile disciplinare sunt:
 mustrare scrisă;
 diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni;
 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;
 trecerea într-o funcţie publică inferioară pe o perioadă de până la un an, cu diminuarea corespunzătoare
a salariului;
 destituirea din funcţia publică.
La individualizarea sancţiunii disciplinare trebuie să se ţină 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 prezentei legi.
Sancţiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 6 luni de la data săvârşirii abaterilor.
Conform Legii nr. 188/1999, în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice se constituie comisii de disciplină.
În funcţie de numărul funcţionarilor publici din cadrul fiecărei autorităţi sau instituţii publice, comisia de disciplină se poate constitui pentru o singură autoritate sau instituţie publică sau pentru mai multe.
În alcătuirea comisiei de disciplină intră un număr egal de reprezentanţi desemnaţi de conducătorul autorităţii
sau instituţiei publice şi de sindicatul reprezentativ al funcţionarilor publici. În cazul în care sindicatul nu este
reprezentativ sau funcţionarii publici nu sunt organizaţi în sindicat, reprezentanţii vor fi desemnaţi prin votul
majorităţii funcţionarilor publici din respectiva autoritate sau instituţie publică.
Comisia de disciplină pentru înalţii funcţionari publici este compusă din 7 înalţi funcţionari publici.

IMPORTANT

Comisiile de disciplină sunt competente să cerceteze faptele sesizate ca abateri disciplinare şi să propună sancţiunea aplicabilă funcţionarilor publici din
autorităţile sau instituţiile publice respective.

Modul de constituire a comisiilor de disciplină, componenţa, atribuţiile, modul de sesizare şi procedura de
lucru a acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici.
Funcţionarul public nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate adresa instanţei de contencios administrativ,
solicitând anularea sau modificarea, după caz, a ordinului sau dispoziţiei de sancţionare.
Pentru evidenţierea situaţiei disciplinare a funcţionarului public, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici va
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.
Cazierul administrativ este necesar în următoarele cazuri:
 desemnarea unui funcţionar public ca membru în comisia de concurs pentru recrutarea funcţionarilor publici;
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 desemnarea unui funcţionar public în calitate de preşedinte şi membru în comisia de disciplină;
 desemnarea unui funcţionar public ca membru în comisia paritară;
 ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici sau categoriei funcţionarilor publici de conducere;
 în orice alte situaţii prevăzute de lege.
Cazierul administrativ este eliberat la solicitarea:
 funcţionarului public interesat;
 conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea;
 preşedintelui comisiei de disciplină;
 altor persoane prevăzute de lege.

3.8. Coordonarea şi controlul aplicării normelor de conduită
profesională pentru personalul contractual
3.8.1. Rolul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului coordonează şi controlează aplicarea normelor prevăzute de prezentul cod de conduită, exercitând următoarele atribuţii:
 urmăreşte aplicarea şi respectarea în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice a prevederilor codului de
conduită;
 soluţionează petiţiile şi sesizările primite privind încălcarea prevederilor codului de conduită sau le transmite spre soluţionare organului competent, conform legii;
 formulează recomandări de soluţionare a cazurilor cu care a fost sesizat;
 elaborează studii şi cercetări privind respectarea prevederilor prezentului cod de conduită;
 colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care au ca scop promovarea şi apărarea intereselor legitime ale cetăţenilor în relaţia cu personalul din administraţia publică, cu excepţia funcţionarilor publici.
Prin activitatea sa, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nu poate influenţa derularea procedurii disciplinare din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, desfăşurată în conformitate cu prevederile Codului
Muncii – Legea nr. 53/2003, cu modificările ulterioare.
3.8.2 Sesizarea

IMPORTANT

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului poate fi sesizat de orice persoană cu privire la:
încălcarea prevederilor prezentului cod de conduită de către angajaţii contractuali;
constrângerea sau ameninţarea exercitată asupra angajatului contractual
pentru a-l determina să încalce dispoziţiile legale în vigoare ori să le aplice
necorespunzător.

Sesizarea nu exclude sesizarea organului disciplinar competent, potrivit legii, din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.
Angajaţii contractuali nu pot fi sancţionaţi sau prejudiciaţi în nici un fel pentru sesizarea cu bună-credinţă a
organelor disciplinare competente, în condiţiile legii.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului va verifica actele şi faptele pentru care au fost sesizate, cu respectarea confidenţialităţii privind identitatea persoanei care a făcut sesizarea.

IMPORTANT

Sesizările înaintate Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului vor fi centralizate într-o bază de date la Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, necesară pentru:
identificarea cauzelor care determină încălcarea normelor de conduită profesională;
identificarea modalităţilor de prevenire a încălcării normelor de conduită profesională;
adoptarea măsurilor privind reducerea şi eliminarea cazurilor de nerespectare
a prevederilor legale.

3.8.3. Soluţionarea sesizării
Rezultatele activităţii de centralizare a sesizărilor sau petiţiilor se consemnează într-un raport pe baza căruia
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului va formula recomandări către autoritatea administraţiei publice
sau instituţia respectivă din sectorul bugetar cu privire la modul de corectare a deficienţelor constatate.
Recomandările Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului vor fi comunicate:
 angajatului contractual sau persoanei care a formulat sesizarea;
 angajatului contractual care face obiectul sesizării;
 conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea angajatul contractual
care face obiectul sesizării.
În termen de 30 de zile lucrătoare de la data soluţionării, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a comunica autorităţilor competente în monitorizarea implementării şi aplicării prezentului cod de conduită modul
de soluţionare a măsurilor prevăzute în recomandare.

ATENŢIE

În cazul în care în situaţia sesizată este implicat conducătorul autorităţii sau
instituţiei publice ori adjuncţii acestuia, recomandarea autorităţilor competente în monitorizarea implementării şi aplicării codului de conduită va fi
transmisă şi structurii ierarhic superioare instituţiei sau autorităţii publice
ori, după caz, primului-ministru.

3.8.4. Publicitatea cazurilor sesizate
Raportul anual cu privire la Standardul de conduită a personalului contractual, care se întocmeşte de autorităţile competente în monitorizarea implementării şi aplicării codului de conduită, se prezintă Guvernului şi
trebuie să cuprindă şi următoarele date:
 numărul şi obiectul sesizărilor privind cazurile de încălcare a normelor de conduită profesională;
 categoriile şi numărul de angajaţi contractuali care au încălcat normele de conduită morală şi profesională;
 cauzele şi consecinţele nerespectării prevederilor codului de conduită;
 evidenţierea cazurilor în care personalului contractual i s-a cerut să acţioneze sub presiunea factorului
politic;
 recomandările propuse;
 autorităţile sau instituţiile publice care nu au respectat recomandările.
Autorităţile competente în monitorizarea implementării şi aplicării codului de conduită pot să prezinte în raportul anual, în mod detaliat, unele cazuri care prezintă un interes deosebit pentru opinia publică.
Raportul se publică pe pagina de Internet a autorităţilor competente în monitorizarea implementării şi aplicării
codului de conduită, iar publicarea se anunţă prin comunicat difuzat printr-o agenţie de presă.
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3.9.	Răspunderea pentru încălcarea normelor deontologice de
către personalul contractual
Conform art. 24 din Lege, încălcarea dispoziţiilor codului de conduită atrage răspunderea disciplinară a personalului contractual.
Organele cu atribuţii disciplinare au competenţa de a cerceta încălcarea prevederilor codului de conduită şi de
a propune aplicarea sancţiunilor disciplinare în condiţiile Legii nr. 53/2003, cu modificările ulterioare.
În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condiţiile legii.
Personalul contractual răspunde patrimonial, potrivit legii, în cazurile în care, prin faptele săvârşite cu încălcarea normelor de conduită profesională, aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

5.	NORME DEONTOLOGICE APLICABILE ÎN SISTEMUL DE
ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR
Prin Ordinul nr. 4492/2005 privind promovarea eticii profesionale în universităţi, Ministerul Educaţiei şi Cercetării a statuat obligaţia ca toate instituţiile de învăţământ superior acreditate sau autorizate să funcţioneze
provizoriu au obligaţia de a elabora, dezbate şi adopta până la data de 20 decembrie 2005 propriul cod de etică
universitară.
Conform acestui Ordin:
 Codul de etică universitară cuprinde formularea explicită a idealurilor, principiilor şi normelor morale pe
care consimt să le respecte şi să le urmeze membrii comunităţii academice în activitatea lor profesională.
Acesta stabileşte standardele de etică profesională pe care o comunitate universitară îşi propune să le
urmeze şi penalizările care se pot aplica în cazul încălcării acestora.
 Codul de etică universitară funcţionează ca un contract moral între studenţi, profesori, personal administrativ şi comunitatea universitară ca întreg, contribuind la coeziunea membrilor universităţii, la formarea
unui climat universitar bazat pe cooperare şi competiţie după reguli corecte şi la creşterea prestigiului
universităţii.
 Codul de etică universitară este un document obligatoriu care întregeşte Carta universităţii.
Instituţiile de învăţământ superior acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu au obligaţia să înfiinţeze
până cel târziu la data de 1 octombrie 2005 o comisie de etică universitară, subordonată senatului universitar,
conform prevederilor ordinului de mai sus.
Comisia de etică universitară are ca principale atribuţii:
 elaborarea Codului de etică universitară;
 analiza şi soluţionarea reclamaţiilor şi sesizărilor referitoare la abaterile de la etica universitară;
 prezentarea unui raport anual în faţa senatului universitar.
 Comisia de etică universitară este formată din 5-9 membri cu prestigiu profesional şi autoritate morală,
reprezentând, în părţi relativ egale, cadrele didactice, studenţii şi personalul nedidactic. Reprezentantul
Compartimentului juridic al instituţiei de învăţământ superior face parte de drept din Comisia de etică
universitară.
Comisia de etică universitară este propusă şi aprobată de senatul universitar. Nu pot fi membri în Comisia de
etică universitară persoanele care ocupă funcţii de conducere în instituţia de învăţământ superior, la nivel de
universitate sau facultate.
La nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării se constituie Consiliul de etică universitară, format din 9-11

membri cu prestigiu profesional şi autoritate morală, cuprinzând reprezentanţi, în părţi relativ egale, ai cadrelor didactice şi studenţilor. Reprezentantul Oficiului juridic al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, precum şi
reprezentantul sindicatului universitar fac parte de drept din Consiliul de etică universitară.
Consiliul de etică universitară are ca principale atribuţii:
 oferirea de consultanţă şi monitorizarea modului de aplicare a codurilor de etică universitară din instituţiile de învăţământ superior acreditate şi autorizate să funcţioneze provizoriu;
 diseminarea bunelor practici de elaborare şi aplicare a codurilor de etică universitară;
 instanţă de recurs pentru cazurile nesoluţionate adecvat la nivel de universitate;
 sesizarea din oficiu în legătură cu cazurile de încălcare a eticii universitare în situaţia în care instituţiile de
învăţământ superior nu se sesizează din proprie iniţiativă;
 prezentarea unui raport anual privind etica universitară, adresat Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi Conferinţei Naţionale a Rectorilor, cu caracter public.
Din analiza câtorva din codurile de etică universitară adoptate ulterior intrării în vigoare a actului normativ mai
sus menţionat rezultă următoarele principii şi reguli:
 asumarea din partea universităţii a disciplinei în cazul încălcării normelor cuprinse în cod;
 promovarea schimbului liber de idei între personalul didactic şi studenţi;
 poziţionarea obiectivităţii ştiinţifice mai presus de interesele personale sau de grup;
 protejarea caracterului confidenţial al unor informaţii;
 membrii universităţii trebuie să fie trataţi drept, corect, echitabil şi fără discriminare;
 promovarea egalităţii de şanse;
 orice relaţie de natură financiară dintre membrii colectivităţii, studenţi şi familiile acestora să fie angajată
exclusiv în favoarea interesului universităţii;
 evitarea conflictelor de interese.
În majoritatea codurilor de etică universitară sunt considerate ca forme grave de corupţie următoarele:
traficarea examenelor de orice fel;
 solicitarea de bani şi cadouri precum şi tentativa de mituire;
 adunarea de fonduri de la studenţi pentru acoperirea costurilor meselor oferite cadrelor didactice pe timpul examenelor;
 solicitarea de servicii personale;
 favoritismul în evaluare;
 exploatarea în interes propriu a bazei materiale a universităţii.
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III. INTEGRITATEA
O condiţie esenţială pentru o bună şi corectă activitate a administraţiei publice este cea privitoare la integritatea personalului care lucrează în acest sistem.
Integritatea, în principal, presupune conformarea faţă de dispoziţiile legale cu caracter imperativ, atât faţă de
cele prohibitive (ce impun abţinerea de la săvârşirea unei acţiuni de către funcţionarii publici), cât şi faţă de
cele cu caracter onerativ (ce obligă pe funcţionar să realizeze o acţiune).
Principalele reglementări în această materie sunt prevăzute în 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, completate de dispoziţiile Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, cu modificările ulterioare.

IMPORTANT
1.

Informaţiile prezentate în cadrul acestui capitol sunt relevante pentru demnitarii, aleşii locali şi pentru funcţionarii publici care îşi desfăşoară activitatea
în cadrul administraţiei publice din România. Ele nu sunt aplicabile personalului contractual, angajat în baza Codului Muncii..

CONFLICTUL DE INTERESE ŞI REGIMUL
INCOMPATIBILITĂŢILOR ÎN EXERCITAREA DEMNITĂŢILOR
PUBLICE ŞI FUNCŢIILOR PUBLICE

Conform Legii nr. 161/2003, prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative. Aceste norme se
aplică persoanelor care exercită următoarele demnităţi publice şi funcţii publice:
 prim-ministru, ministru, ministru delegat, secretar de stat, subsecretar de stat şi funcţiile asimilate acestora, prefect şi subprefect;
 funcţionari publici.
Reglementarea prin lege a conflictului de interese are ca rol prevenirea dar şi sancţionarea acelor situaţii în
care decizia luată de un funcţionar public, în general, este viciată de anumite interese patrimoniale, situaţie în
care realizarea interesului public şi privat, după caz, este afectată negativ.
 Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt:
 imparţialitatea,
 integritatea,
 transparenţa deciziei
 supremaţia interesului public.

2.

CONFLICTUL DE INTERESE ÎN EXERCITAREA FUNCŢIEI DE
MEMBRU AL GUVERNULUI ŞI A ALTOR FUNCŢII PUBLICE DE
AUTORITATE DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALĂ ŞI LOCALĂ

Persoana care exercită funcţia de membru al Guvernului, secretar de stat, subsecretar de stat sau funcţii
asimilate acestora, prefect ori subprefect, este obligată să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un
act juridic ori să nu ia sau să nu participe la luarea unei decizii în exercitarea funcţiei publice de autoritate, care
produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I. Aceste obligaţii nu privesc
emiterea, aprobarea sau adoptarea actelor normative.

ATENŢIE

Încălcarea obligaţiilor de mai sus constituie abatere administrativă, dacă nu
este o faptă mai gravă, potrivit legii, iar actele administrative emise sau actele juridice încheiate prin încălcarea acestor obligaţii sunt lovite de nulitate
absolută.

Verificarea sesizărilor privind încălcarea acestor obligaţii se face de către Agenţia Naţională de Integritate. Rezultatul verificărilor se prezintă primului-ministru, care dispune, prin decizie, asupra măsurilor ce se impun.
În cazul conflictului de interese, Agenţia Naţională de Integritate poate fi sesizată de orice persoană sau se
poate sesiza din oficiu.

3.

CONFLICTUL DE INTERESE PRIVIND FUNCŢIONARII PUBLICI

Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
 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;
 participă în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii, cu funcţionari publici care au calitatea de
soţ sau rudă de gradul I;
 interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I, pot influenţa deciziile pe care trebuie
să le ia în exercitarea funcţiei publice.

ATENŢIE

În cazul existenţei unui conflict de interese, funcţionarul public 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 măsurile care se impun pentru exercitarea
cu imparţialitate a funcţiei publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării
la cunoştinţă.

În aceste cazuri conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, la propunerea şefului ierarhic căruia îi este
subordonat direct funcţionarul public în cauză, va desemna un alt funcţionar public, care are aceeaşi pregătire
şi nivel de experienţă.
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IMPORTANT

Încălcarea acestor dispoziţii poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară,
administrativă, civilă ori penală, potrivit legii.

IMPORTANT

 Actele administrative sau juridice încheiate de o persoană aflată în
conflict de interese sunt lovite de nulitate absolută. Aceste dispoziţii nu
sunt aplicabile în situaţia actelor cu caracter normativ.
 Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim ca urmare a existenţei unui conflict de interese se
poate adresa instanţei de judecată.
 Orice persoană interesată poate sesiza în scris Agenţia Naţională de Integritate cu privire la existenţa unei situaţii de conflict de interese.

Conflictul de interese în forma penală
Legea nr. 278/2006, care modifică actualul Cod penal în vigoare, a completat incriminarea faptelor de corupţie
cu art. 2531. Acest articol prevede că fapta funcţionarului public care, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu,
îndeplineşte un act ori participă la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soţul sau, o rudă ori un afin pâna la gradul II inclusiv, sau pentru o altă persoană cu care s-a
aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de
servicii sau foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea dreptului
de a ocupa o funcţie publică pe durata maximă. Dispoziţiile anterioare nu se aplică în cazul emiterii, aprobării
sau adoptării actelor normative.

IMPORTANT

Codul Penal asimilează noţiunii de funcţionar public atât demnitarii, aleşii
locali cât şi ambele categorii de personal, definindu-l ca fiind orice persoană care exercită permanent sau temporar, cu orice titlu, indiferent cum a fost
învestită, o însărcinare de orice natură, retribuită sau nu, în serviciul unei entităţi publice. Rezultă de aici că infracţiunea de conflict de interese poate fi
imputată şi unui angajat contractual.

3. 	INCOMPATIBILITĂŢI
Incompatibilităţile privind demnităţile publice şi funcţiile publice sunt cele reglementate de Constituţie, de
legea aplicabilă autorităţii sau instituţiei publice în care persoanele ce exercită o demnitate publică sau o
funcţie publică îşi desfăşoară activitatea, precum şi de dispoziţiile prezentului titlu.

3.1.	Incompatibilităţi privind funcţia de membru al Guvernului şi
alte funcţii publice de autoritate din administraţia publică
centrală şi locală
Niciun membru al Guvernului nu poate ocupa :
 orice altă funcţie publică de autoritate, cu excepţia celei de deputat sau de senator ori a altor situaţii
prevăzute de Constituţie;

 o funcţie de reprezentare profesională salarizată în cadrul organizaţiilor cu scop comercial;
 funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, administrator, membru al consiliului de
administraţie sau cenzor la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile
de asigurare şi cele financiare, precum şi la instituţiile publice;
 funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor la societăţile
comerciale;
 funcţia de reprezentant al statului în adunările generale ale societăţilor comerciale;
 funcţia de manager sau membru al consiliilor de administraţie ale regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale;
 calitatea de comerciant persoană fizică;
 calitatea de membru al unui grup de interes economic;
 o funcţie publică încredinţată de un stat străin, cu excepţia acelor funcţii prevăzute în acordurile şi convenţiile la care România este parte.
Funcţia de secretar de stat, funcţia de subsecretar de stat şi funcţiile asimilate acestora sunt incompatibile cu
exercitarea altei funcţii publice de autoritate.
Membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat şi persoanele care îndeplinesc funcţii asimilate
acestora pot exercita funcţii sau activităţi doar în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice.

3.2.	Incompatibilităţi privind funcţionarii publici
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.
Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate,
după cum urmează:
 în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice;
 în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepţia cazului în care funcţionarul public este suspendat din funcţia publică, în condiţiile legii, pe durata numirii sale;
 în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ, din sectorul public
sau privat, în cadrul unei asociaţii familiale sau ca persoană fizică autorizată;
 în calitate de membru al unui grup de interes economic.

IMPORTANT

Nu se află în situaţie de incompatibilitate funcţionarul public care este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să reprezinte sau
să participe în calitate de reprezentant al autorităţii ori instituţiei publice în
cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare.

Funcţionarii publici care, în exercitarea funcţiei publice, au desfăşurat activităţi de monitorizare şi control cu
privire la societăţi comerciale sau alte unităţi cu scop lucrativ nu pot să-şi desfăşoare activitatea şi nu pot acorda
consultanţă de specialitate la aceste societăţi timp de 3 ani după ieşirea din corpul funcţionarilor publici.
Funcţionarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce priveşte efectuarea unor acte în legătură
cu funcţia publică pe care o exercită.
Nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care funcţionarii publici respectivi sunt soţi sau rude
de gradul I. Această regulă se aplică şi în cazul în care şeful ierarhic direct are calitatea de demnitar.

21

ATENŢIE

Orice persoană poate sesiza existenţa situaţiilor de incombatibilitate mai sus
menţionate.

Funcţionarii publici pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei
literar-artistice.
Funcţionarul public poate candida pentru o funcţie eligibilă sau poate fi numit într-o funcţie de demnitate
publică.
Raportul de serviciu al funcţionarului public se suspendă:
 pe durata campaniei electorale, până în ziua ulterioară alegerilor, dacă nu este ales;
 până la încetarea funcţiei eligibile sau a funcţiei de demnitate publică, în cazul în care funcţionarul public
a fost ales sau numit.
Funcţionarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite.
Funcţionarilor publici le este interzis să fie membri ai organelor de conducere ale partidelor politice şi să
exprime sau să apere în mod public poziţiile unui partid politic.
Funcţionarii publici care, potrivit legii, fac parte din categoria înalţilor funcţionari publici nu pot fi membri ai
unui partid politic, sub sancţiunea destituirii din funcţia publică.

3.3. Declaraţiile de avere şi de interese
Persoanele care exercită demnităţile publice şi funcţiile publice trebuie să depună o declaraţie de interese,
pe propria răspundere, cu privire la funcţiile şi activităţile pe care le desfăşoară, cu excepţia celor legate de
mandatul sau funcţia publică pe care o exercită.

IMPORTANT

Funcţiile şi activităţile care se includ în declaraţia de interese sunt:
 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;
 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;
 calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale;
 calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control,
retribuite sau neretribuite, deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia
deţinută şi denumirea partidului politic.

Persoanele precizate mai sus, care nu îndeplinesc alte funcţii sau nu desfăşoară alte activităţi decât cele
legate de mandatul sau funcţia pe care o exercită, depun o declaraţie în acest sens.
Declaraţia de interese se depune în termen de 15 zile de la data validării mandatului ori, după caz, de la data
numirii în funcţie.
Declaraţiile de interese sunt publice şi se depun după cum urmează:
 membrii Guvernului, secretarii de stat şi subsecretarii de stat, la secretarul general al Guvernului;

 persoanele care îndeplinesc funcţii asimilate celei de ministru, secretar de stat sau subsecretar de stat, la
secretarul general al autorităţii publice sub controlul căreia se află;
 funcţionarii publici, la compartimentul de resurse umane din cadrul autorităţilor publice, instituţiilor publice sau, după caz, al unităţilor din care fac parte.

3.4.	Alte obligaţii
Se interzice folosirea sau permisiunea de a folosi numele însoţit de calitatea persoanei care exercită demnităţile publice şi funcţiile publice prevăzute în prezentul titlu în orice formă de publicitate a unui agent economic
român sau străin, precum şi a vreunui produs comercial, naţional sau străin.
Se interzice folosirea sau permisiunea de a folosi imaginea publică, numele, vocea sau semnătura persoanei
care exercită demnităţile publice şi funcţiile publice prevăzute în prezentul titlu pentru orice formă de publicitate privitoare la o activitate care aduce profit, cu excepţia publicităţii gratuite pentru scopuri caritabile.
Se interzice persoanelor, care exercită o demnitate publică sau o funcţie publică dintre cele prevăzute în prezentul titlu, folosirea sau exploatarea directă sau indirectă a informaţiilor care nu sunt publice, obţinute în
legătură cu exercitarea atribuţiilor, în scopul obţinerii de avantaje pentru ei sau pentru alţii.

II. DEFINIŢIA CORUPŢIEI
1. CE ESTE CORUPŢIA?
Corupţia este una din cele mai mari provocări ale epocii noastre, o provocare ce trebuie şi poate fi înfruntată.
Definiţiile corupţiei şi ale impactului său variază. Nu se poate presupune că fenomenul corupţiei înseamnă
mereu acelaşi lucru sau că are acelaşi impact şi aceeaşi motivaţie. În practică atitudinea publică poate umbri
definiţiile legale ale corupţiei, iar opinia publică poate da corupţiei definiţii ce depăşesc cadrul legal. Dacă
opinia publică şi definiţiile legale nu concordă, este probabil ca oficialii să acţioneze conform aşteptărilor
publicului şi acţionând astfel să eludeze legea.

IMPORTANT

Este esenţial ca publicul să fie informat şi lămurit în privinţa răului pe care îl
poate cauza corupţia.

În mod normal prin corupţie înţelegem orice abatere de la moralitate, de la cinste şi de la datorie, care aduce
atingere interesului unei persoane sau interesului public, în favoarea interesului unei alte entităţi bine determinate, de regulă privată.
La nivel internaţional, tema corupţiei a rămas multă vreme tabu, însă acesta a fost spulberat când liderii Americii de Nord şi de Sud s-au întâlnit la Summit-ul celor două Americi din decembrie 1994.
1. Transparency International2 a definit corupţia ca fiind folosirea abuzivă a puterii încredinţate, fie în sectorul
public, fie în cel privat, în scopul satisfacerii unor interese personale sau de grup. Astfel, orice act al unei insti2
Transparency International, înfiinţată în 1993, este o organizaţie neguvernamentală ce conduce lupta
împotriva corupţiei. TI este prezentă în peste 90 de locaţii la nivel mondial, secretariatul internaţional fiind
localizat în Berlin, Germania.
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tuţii sau autorităţi care are drept consecinţă provocarea unei daune interesului public, în scopul de a promova
un interes/profit personal sau de grup poate fi calificat drept „corupt”. Simplul fapt că o persoană învestită
cu exercitarea unor prerogative de putere publică se foloseşte de poziţia sa pentru a obţine alte beneficii decât
cele la care în mod legal este îndreptăţit poate fi încadrat în sfera corupţiei.
2. Această definiţie a fost preluată ulerior de Organizaţia Naţiunilor Unite în Convenţia împotriva corupţiei
adoptată la New Yourt pe 31 octombrie 2003 şi ratificată de România prin lLegea nr. nr. 365/2004, publicată în
Monitorul Oficial, Partea I nr. 903 din 05/10/2004.
3. Grupul Multidisciplinar privind Corupţia, înfiinţat de Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei în anul 1994,
a adoptat provizoriu următoarea definiţie: „Corupţia cu care are legătură activitatea GMC al Consiliului Europei
cuprinde comisioanele oculte şi toate celelalte demersuri care implică persoane învestite cu funcţii publice
sau private, care şi-au încălcat obligaţiile care decurg din calitatea lor de funcţionar public, de angajat privat,
de agent independent sau dintr-o altă relaţie de acest gen, în vederea obţinerii de avantaje ilicite, indiferent de
ce natură, pentru ele însele sau pentru alţii.”
4. Convenţia penală a Consiliului Europei privind corupţia, semnată de România la data de 27 ianuarie 1999,
defineşte corupţia în cele două modalităţi de săvârşire, activă şi pasivă.
Corupţia activă: „promisiunea, oferirea sau darea, cu intenţie, de către orice persoană, direct sau indirect,
a oricărui folos necuvenit, către un funcţionar public, pentru sine ori pentru altul, în vederea îndeplinirii ori
abţinerii de la a îndeplini un act în exerciţiul funcţiilor sale”.
Corupţia pasivă: „solicitarea ori primirea, cu intenţie, de către un funcţionar public, direct sau indirect, a unui
folos necuvenit, pentru sine ori pentru altul, sau acceptarea unei oferte sau promisiuni a unui astfel de folos,
în vederea îndeplinirii ori abţinerii de la a îndeplini un act în exerciţiul funcţiilor sale”.
Potrivit convenţiei, aceste fapte constituie corupţie dacă sunt săvârşite de funcţionari publici naţionali, funcţionari publici străini, parlamentari naţionali, străini şi ai adunărilor parlamentare internaţionale, funcţionari
internaţionali, precum şi de persoane care reprezintă organizaţii internaţionale. De asemenea, corupţia priveşte atât sectorul public, cât şi cel privat.
5. La nivel comunitar, Comisia, prin Comunicarea (2003)317 final către Consiliu, Parlamentul European şi
Comitetul Economic şi Social, a adoptat definiţia corupţiei folosită de Programul Global împotriva Corupţiei,
al Organizaţiei Naţiunilor Unite, potrivit căreia corupţia reprezintă abuzul de putere pentru obţinerea unor
beneficii private.
Definirea corupţiei adoptată la nivel comunitar este reflectată în legislaţia românească într-un sens mai restrâns, fiind incluse sub titulatura de fapte de corupţie infracţiunile clasice de dare şi luare de mită, trafic de
influenţă, primire de foloase necuvenite, abuzul în serviciu, dacă este cauza obţinerii unor beneficii pentru sine
sau pentru altul şi infracţiunile asimilare.
6. În accepţiunea Programului naţional de prevenire a corupţiei şi a Planului naţional de acţiune împotriva
corupţiei3 din 2001, corupţia implică utilizarea abuzivă a puterii publice în scopul obţinerii, pentru sine ori
pentru altul, a unui câştig necuvenit:
 abuzul de putere în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
 frauda (înşelăciunea şi prejudicierea unei alte persoane sau entităţi);
 utilizarea fondurilor ilicite în finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale;
 favoritismul;
 instituirea unui mecanism arbitrar de exercitare a puterii în domeniul privatizării sau al achiziţiilor publice;
 conflictul de interese (prin angajarea în tranzacţii sau dobândirea unei poziţii ori a unui interes comercial
care nu este compatibil cu rolul şi îndatoririle oficiale).
3
Aprobate prin Hotărâre nr. 1065/2001 din 25/10/2001, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 728 din
15/11/2001

7. Privită ca fenomen social, corupţia a fost definită în expunerea de motive a Legii nr. 161/20034, ca fiind
expresia unor manifestări de descompunere morală, de degradare spirituală sau, ca fenomen juridic, este cel
mai mare duşman al statului de drept, al democraţiei.
8. Strategia Naţională Anticorupţie 2005 – 20075 defineşte corupţia ca fiind, pe de o parte, devierea sistematică de la principiile de imparţialitate şi echitate care trebuie să stea la baza funcţionării administraţiei publice,
şi care presupun că bunurile publice să fie distribuite în mod universal, echitabil şi egal şi, pe de altă parte,
substituirea lor cu practici care conduc la atribuirea către unii indivizi sau grupuri a unei părţi disproporţionate
a bunurilor publice în raport cu contribuţia lor.

2.

DEFINIŢIA CORUPŢIEI UTILIZATĂ ÎN ACEST GHID

Corupţia, în sens larg, reprezintă folosirea abuzivă a puterii încredinţate, în
scopul satisfacerii unor interese personale sau de grup.
Cu alte cuvinte, putem considera o acţiune a unui funcţionar public/agent al statului ca fiind coruptă în situaţia
în care acesta abuzează de puterea publică pe care o exercită pentru a-şi promova anumite interese personale,
interese ale altora sau pentru a obţine pentru sine beneficii materiale sau financiare.
Orice act al unei instituţii sau autorităţi care are drept consecinţă provocarea unei daune interesului public, în
scopul de a promova un interes/profit personal sau de grup poate fi calificat drept „corupt”.
Nu este însă obligatoriu să exite un prejudiciu (concret sau material) al interesului public pentru a putea identifica o faptă de corupţie.

EXEMPLE

1. 1. Un profesor pretinde o sumă de bani sau alte foloase pentru a-i da note
mai mari unuia dintre elevi.
2. 2. Profesorul obligă elevii să cumpere revista editată de dânsul sau cartea al cărei autor este, la un preţ mai mare decât cel inscripţionat pe
copertă,. Elevii care nu fac acest lucru urmează să fie „sancţionaţi” cu
note mai mici decât ale celorlalţi.
3. 3. Profesorul sugerează părintelui unui elev mai slab la învăţătură că
pentru a nu rămâne corigent la materia respectivă ar fi bine să facă pregătire suplimentară cu dânsul, contra cost.
4. 4. Secretara primeşte un cadou pentru a elibera adeverinţa echivalentă
diplomei de bacalaureat în dublu exemplar.
5. 5. Directorul unui liceu acceptă promisiunea unei sume de bani pentru
a aproba transferul unui elev în acel liceu, deşi acesta nu îndeplinea
condiţiile necesare privind de exemplu media, sau clasele aveau deja
numărul maxim de elevi admis de lege.

Rezumând, putem spune că ne aflăm în faţa unui fapt de corupţie atâta timp cât un funcţionar public, profitând
4
Privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor
publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare
5
Aprobată prin Hotărâre nr. 231/2005, din 30/03/2005 şi Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 272 din
01/04/2005
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de poziţia sa, obţine alte beneficii personale, pentru sine sau pentru altul, în afara celor la care este îndreptăţit
prin lege (salariu/indemnizaţii).
Această definire largă a corupţiei este reflectată în legislaţia românească prin definirea anumitor infracţiuni
distincte care se încadrează în termenul generic de corupţie, precum: darea şi luarea de mită, traficul şi cumpărarea de influenţă, primirea de foloase necuvenite etc.

IMPORTANT

Abuzul în serviciu contra intereselor publice, ale persoanei sau prin îngrădirea
unor drepturi asociat cu beneficii pentru sine sau pentru un altul a fost incriminat de legislaţie ca faptă de corupţie6.

6

În cazul abuzului în serviciu contra intereselor publice, ale persoanei sau prin îngrădirea unor drepturi, asimilat infracţiunilor de corupţie, trebuie stabilite cumulativ două relaţii:
 Care este forma intenţiei funcţionarului de a comite fapta pentru a stabili că este vorba de un abuz în
realizarea atribuţiilor de serviciu.
 Dacă abuzul are ca urmare crearea unei situaţii favorabile sau aducerea unui beneficiu pentru funcţionar
sau pentru o altă persoană cu interes în exploatarea abuzului.

IMPORTANT

Diferenţa esenţială între cele trei forme ale abuzului prevăzute de Codul penal
şi abuzul ca infracţiune asimilată faptelor de corupţie (în forma agravantă)
e dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj
patrimonial sau nepatrimonial.

Avantajul acestei reglementări este acela că cetăţeanul sau persoana vătămată, nu mai trebuie să arate şi
existenţa unei mite. Această obligaţie nu mai apare nici pentru procuror dacă el reuşeşte să stabilească cele
două relaţii de cauzalitate în mod simultan.
Această reglementare poate constitui unul din temeiurile pe care se pot baza plângerile persoanelor nedreptăţite prin activitatea unor funcţionari publici.

IMPORTANT

Orice faptă neintegră în realizarea activităţii administrative şi care prejudiciază un cetăţean are drept consecinţă firească fie aducerea unui prejudiciu
interesului public sau privat fie favorizarea unui cetăţean în raport cu altul
(încălcarea principiului egalităţii de tratament).

În legiferarea acestor noi forme ale infracţiunii de abuz în serviciu, legiuitorul a intenţionat să reducă abuzurile
săvârşite de personalul din structurile administraţiei publice.

3.

CE NU ESTE CORUPŢIA

Deşi există anumite fapte care pot produce prejudicii importante beneficiarilor sistemului de învăţământ,
realizate de funcţionari sau cadre didactice din acest sistem, prin depăşirea atribuţiilor lor de serviciu sau
6	Art. 13.2 din Legea 78/2000

îndeplinirea abuzivă a lor, ele nu pot şi nu trebuie catalogate drept “corupţie”, dacă intenţia făptuitorului nu a
fost de a obţine un avantaj sau profit pentru el sau pentru altul.
Exemple de astfel de fapte sunt: abuzul administrativ, eroarea, depăşirea competenţei, neglijenţa.

EXEMPLE

Un profesor care nu-i permite unui elev sau student să susţină un examen,
invocând motive nelegale.
Corectarea neglijentă din partea unui profesor a unei lucrări de examen.
Trecerea în catalog a unei note de către diriginte la altă disciplină de învăţământ decât aceea pentru care este atestat.

Pentru repararea prejudiciilor cauzate de astfel de fapte, calea care poate fi urmată este fie cea a reclamaţiei
(contestaţiei) administrative, iar în caz de nesoluţionare favorabilă calea instanţei de judecată în cadrul unui
proces în contenciosul adminstrativ, fie direct calea instanţei civile, ori penale (dacă faptele sunt de natură
penală).
Faptele prezentate mai sus reprezintă în acelaşi timp şi o proastă administrare7.
Printr-o decizie a Parlamentului European, referitoare la procedura Mediatorului European (în sistemul instituţional românesc echivalentul Mediatorului European este Avocatul Poporului) au fost evidenţiate şapte cauze
posibile ale unei proaste administrări:
 lipsa de transparenţă;
 întârziere nejustificată;
 discriminare;
 abuz (în serviciu);
 nerespectarea procedurilor;
 eroarea legala/judiciară;
 neglijenţa în serviciu (proastă funcţionare ori incompetenţă);

IMPORTANT
4.

Faptele de genul celor exemplificate nu pot fi considerate acte de corupţie.
Mai mult, un act de proastă administrare nu trebuie considerat drept corupţie.
Este important însă de reţinut că astfel de acte pot fi generate sau pot genera
fapte de corupţie, dacă în spatele unei aparente “proaste administrări” se află
un mobil (sume de bani, foloase, influenţă etc).

CADRUL LEGISLATIV

Datorită schimbărilor politice şi sociale produse în societatea românească în ultimii ani şi, mai ales, pe fondul
integării în Uniunea Europeană, legislaţia naţională privind corupţia a fost semnificativ modificată şi completată.
În ciuda problemelor şi deficienţelor constatate în aplicarea reglementărilor de profil, există un cadru relativ
funcţional care permite în mod specific sesizarea, urmărirea şi sancţionarea faptelor de corupţie.
Legislaţia relevantă pentru prevenirea şi combaterea corupţiei, cuprinde cu precădere:
7
Art 41 din Carta UE a Drepturilor Fundamentale adoptată la Nisa în 2000, este intitulat “dreptul la bună
administrare “ şi stipulează că orice persoană are dreptul de a avea propriile afaceri tratate de o manieră
imparţială, onestă şi într-un interval de timp rezonabil de către instituţiile UE. Este menţionată obligaţia administraţiei de a justifica deciziile sale şi de a repara orice prejudiciu cauzat de instituţia respectivă sau de
funcţionarii săi în exerciţiul funcţiunii.
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 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţia de interes public, cu modificările şi completările ulterioare
 Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
 Legea nr. 115/1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici
şi a unor persoane cu funcţii de conducere
 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, modificată şi completată de OUG nr. 40/2003;
 Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, cu
modificările şi completările ulterioare
 Legea nr. 571/2004 pentru protecţia personalului din instituţiile şi autorităţile publice care semnalează
încălcarea legii;
 Codul Penal al României din 16.04.1997 (Art. 254 – 258), cu modificarile şi completările ulterioare;
 Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Legea nr. 480/2004 pentru modificarea Codului de Procedură Penală;
 Ordonanţa de urgenţă nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie, cu modificările şi completările ulterioare.

IV.	INFRACŢIUNILE DE CORUPŢIE
1.	LUAREA/DAREA DE MITĂ (Codul Penal, art. 254 şi 255)
Luarea de mită (art.254 Cod Penal) este fapta funcţionarului care 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 îndeplini, 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.

X Beneficii

Mituitor

Mituitor

X Beneficii

Interpus (Complice)

Mituit

X Beneficii

Mituit

Modalităţi normative:
 pretinderea de bani - formularea unei pretenţii (nu contează dacă este satisfăcută sau nu)
 primirea de bani - direct sau indirect, prin intermediar - luarea în posesie, preluarea unui obiect
 acceptarea de bani sau alte foloase, expresă sau tacită - acordul explicit al făptuitorului la oferta de mituire.
 dacă acceptarea este anterioară actului de primire, atunci infracţiunea de luare de mită este consumată,
existând doar o singură infracţiune, săvârşită în două modalităţi normative din cele patru posibile.
 nerespingerea promisiunii de bani sau alte foloase, care nu i se cuvin (o acceptare a promisiunii în mod tacit).
Condiţiile ce se cer îndeplinite pentru existenţa infracţiunii de luare de mită:
 pretinderea, primirea, acceptarea, nerespingerea promisiunii trebuie să aibă ca obiect bani sau alte foloase
(folos patrimonial sau un avantaj nepatrimonial).
 banii sau alte foloase să nu fie datoraţi în mod legal funcţionarului sau unităţii, unde acesta îşi îndeplineşte
îndatoririle de serviciu.
 acţiunea de pretindere, acceptare ori primire sau inacţiunea de nerespingere a promisiunii, să aibă loc
înainte sau să fie concomitentă neîndeplinirii ori întârzierii efectuării unui act, ce intră în sfera atribuţiilor
de serviciu ale funcţionarului mituit.( există luare de mită şi în situaţia în care acceptarea are loc înainte
de efectuarea actului, iar primirea efectivă după efectuarea unui asemenea act).
 actul să facă parte din sfera atribuţiilor de serviciu ale funcţionarului

ATENŢIE

Dacă în momentul săvârşirii acţiunii, făptuitorul nu avea ca îndatorire de serviciu îndeplinirea acelui act, dar lasă să se creadă acest lucru, atunci va fi
săvârşită infracţiunea de înşelăciune (art.. 215 Cod Penal).

Darea de mită (art.255 Cod Penal) este aceeaşi faptă privită în oglindă şi este reprezentată de promisiunea,
oferirea sau darea de bani ori alte foloase unui funcţionar de către o persoană pentru satisfacerea nelegală a
unui interes.
Modalităţi juridice:
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 promisiunea de bani sau alte foloase -direct sau indirect- asumarea unui angajament de către o persoană
de a remite în viitor bani sau alte foloase unui funcţionar public (indiferent dacă acesta o respinge sau
nu).
 oferirea de bani sau alte foloase- prezentarea, etalarea, înfăţişarea anumitor obiecte, bani, bunuri sau alte
foloase unui funcţionar public, urmând ca acesta să îndeplinească sau să nu îndeplinească un act ce intră
în atribuţiile sale de serviciu (nu contează dacă funcţionarul refuză sau acceptă).
 darea de bani sau alte foloase -direct sau indirect- acţiunea mituitorului de a preda mituitului banii sau alte
foloase (mituitorul nu trebuie să fie constrâns de către mituit să dea mită şi nu contează dacă funcţionarul
a îndeplinit sau nu actul).
Condiţiile ce se cer îndeplinite pentru existenţa infracţiunii de dare de mită:
 promisiunea, oferirea sau darea să aibă ca obiect bani, bunuri sau alte foloase.
 banii sau foloasele primite, oferite sau date să fie necuvenite, să nu fie datoraţi în mod legal funcţionarului
sau unităţii, din care acesta face parte.

ATENŢIE

Promisiunea, oferirea sau darea de bani sau alte foloase trebuie să aibă loc
înainte ca funcţionarul să îndeplinească sau să nu îndeplinească un act sau
cel mai târziu, în timpul îndeplinirii acelui act.
Dacă infracţiunea s-a realizat în forma promisiunii sau oferirii, darea efectivă
de bani sau alte foloase, remiterea acestora se poate face şi după ce funcţionarul a îndeplinit sau nu a îndeplinit atribuţiile de serviciu, a întârziat îndeplinirea acestora sau a făcut un act contrar îndatoririlor de serviciu.
Actul în vederea căruia se dă mită poate fi unul licit sau ilicit.

Nu va exista infracţiune, când funcţionarul căruia i s-a oferit o sumă de bani, nu avea competenţa de a efectua
actul în vederea căruia mituitorul a comis fapta.

EXEMPLU

Părintele unui elev promite unui profesor un cadou, în situaţia în care elevul
respectiv va obţine cea mai mare notă la olimpiadă.

Aceasta sunt unele dintre cele mai cunoscute fapte de corupţie. În săvârşirea acestor infracţiuni sunt oferiţi şi primiţi bani, obiecte sau alte “stimulente” pentru realizarea, urgentarea sau simplificarea unor acte, proceduri etc.

2.	PRIMIREA DE FOLOASE NECUVENITE (Codul Penal, art. 256)
Primirea de foloase necuvenite este definită drept primirea de cãtre un funcţionar, direct sau indirect, de bani
ori alte foloase, dupã ce a îndeplinit un act, în virtutea funcţiei sale şi la care era obligat în temeiul acesteia.
Aceasta este infracţiunea prin care se sancţioneză aşa numitele “atenţii”: cadouri, sacoşe cu diverse produse,
plicuri cu bani strecurate printre foi etc.

EXEMPLU

Persoana responsabilă cu eliberarea adeverinţelor de studii acceptă un pachet
de cafea drept „mulţumire”, după ce a întocmit o astfel de adeverinţă.

Condiţii ce se cer îndeplinite pentru existenţa infracţiunii de primire de foloase necuvenite:
 banii, bunurile sau foloasele primite de funcţionar să fie necuvenite, să aibă caracter de recunoştinţă pentru îndeplinirea unui act determinat.
 banii, bunurile sau alte foloase să fie remise funcţionarului după ce acesta a îndeplinit un act conform
atribuţiilor sale de serviciu.
 să nu existe între ei o înţelegere prealabilă

ATENŢIE

Dacă a avut loc o înţelegere prealabilă, prin care i s-a promis această „atenţie”, atunci ne aflăm în situaţia luării de mită, în modalitatea acceptării sau a
nerespingerii promisiunii acelui pachet de cafea.

 faptul să fie unul licit, funcţionarul îndeplinindu-şi atribuţiile în mod corect s

ATENŢIE

Dacă funcţionarul şi-a încălcat atribuţiile de serviciu şi după aceea primeşte
bani de la o persoană favorizată prin îndeplinirea acelui act, atunci este vorba
de abuz în serviciu contra intereselor persoanei (art. 246 Cod Penal, dacă sunt
îndeplinite elementele constitutive ale infracţiunii).

Este acelaşi lucru şi atunci când funcţionarul îndeplineşte un act conform atribuţiilor de serviciu şi în virtutea
funcţiei sale şi, după aceea, îl obligă pe beneficiarul actului să-i remită bani, bunuri sau alte foloase cu titlu de
retribuţie (nu contează dacă acesta din urmă i le dă sau nu).
Dacă banii au fost primiţi înainte de efectuarea actelor, atunci este vorba despre infracţiunea de luare de mită
(art. 254 Cod Penal); la fel şi atunci când înţelegerea are loc înainte de întocmirea actului, iar remiterea efectivă a avut loc după efectuarea acelui act.
Persoana care a dat foloasele necuvenite nu se pedepseşte deoarece fapta sa nu este incriminată de lege ca
infracţiune.

3.	TRAFICUL DE INFLUENŢÃ ŞI CUMPĂRAREA DE INFLUENŢĂ (Codul Penal, art. 257 şi Legea 161/2003, art. 6¹)
Aceasta este infracţiunea prin care se pretind bani sau alte foloase de la o persoană fizică sau juridică de către
o altă persoană care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţã asupra unui funcţionar pentru a-l
determina sã facã ori sã nu facã un act ce intrã în atribuţiile sale de serviciu.
Infracţiunea de trafic de influenţă există chiar daca persoana în cauză nu are în realitate influenţa pe care
o pretinde. Infracţiunea se socoteşte savârşită în momentul în care persoana care pretinde că are sau chiar
are influenţă primeşte sau pretinde bani, influenţă sau alte foloase, sau acceptă promisiuni, daruri în scopul
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declarat de a determina un anume comportament profesional din partea funcţionarului.

Cumpărător de
influenţă

X Beneficii

Influenţă

Influenţat

O bibliotecară pretinde o sumă de bani sugerând că o va da directorului pentru
a-l determina să angajeze ca profesor suplinitor o anumită persoană. Nu are
nici o importanţă dacă aceşti bani vor fi daţi mai departe sau vor fi păstraţi de
bibliotecară.
Dacă suma de bani a fost, de fapt, pretinsă de director, iar bibliotecara a
jucat, chiar şi parţial, rol de „poştaş”, ne aflăm în situaţia luării de mită
prin interpus.

EXEMPLU
Cumpărător de
influenţă

Vănzător de
influenţă

X+Y Beneficii

á
Auor la cumpărare de influenţă
şi dare de mită prin interpus

Vănzător de
influenţă

á
Autor la trafincant de influenţă
şi complice (interpus)
la luare de mită

Y Beneficii
Influenţat
+ Influenţă

á
Autor la luare de mită
prin interpus

Modalităţi juridice:
 primirea de bani sau alte foloase - direct sau indirect - preluarea de către făptuitor a unei sume de bani
sau a unor bunuri
 acceptarea de promisiuni privind bani sau alte foloase - direct sau indirect - formularea unei cereri, în mod
tacit sau expres, de a i se da o sumă de bani sau bunuri
 acceptarea de promisiuni sau daruri - direct sau indirect - manifestarea acordului cu privire la promisiunile
făcute de cumpărătorul de influenţă.
Dacă iniţiativa comiterii traficului de influenţă o are cumpărătorul de influenţă, pentru existenţa infracţiunii se
cere ca subiectul activ să fi primit efectiv banii sau bunurile, să fi acceptat promisiunile făcute de cumpărătorul de influenţă cu privire la bani, bunuri sau la alte foloase.
Dacă iniţiativa porneşte de la traficant, pretinderea este suficientă pentru existenţa infracţiunii.
Cerinţe ce se cer îndeplinite pentru existenţa infracţiunii de trafic de influenţă:
 făptuitorul trebuie să aibă influenţă sau să lase să se creadă că are influenţă (a avea influenţă înseamnă
a fi în relaţie de prietenie, a se bucura în mod real de încrederea acelui funcţionar, iar a lăsa să se creadă
că are influenţă înseamnă a crea cumpărătorului de influenţă, falsa impresie că se bucură de trecere în
faţa acelui funcţionar); important este ca influenţa făptuitorului să fi constituit pentru persoana interesată
motivul determinant al tranzacţiei.
 făptuitorul să promită intervenţia sa pe lângă un funcţionar public (instituţia publică din care face parte
funcţionarul să aibă competenţa de a efectua actul în vederea căruia se exercită influenţa, iar funcţionarul
public să aibă competenţa de a înfăptui actul solicitat).

 acţiunea ce constituie elementul material al infracţiunii să fie realizată mai înainte ca funcţionarul pe lângă care s-a promis că se va interveni, să fi îndeplinit actul care îl interesează pe cumpărătorul de influenţă,
sau cel târziu în timpul îndeplinirii acestuia.

ATENŢIE

Dacă funcţionarul nu are această calitate sau nu are în competenţă îndeplinirea actului care îl interesează pe cumpărătorul de influenţă, atunci este vorba
despre infracţiunea de înşelăciune (art. 215 Cod Penal).
Dacă funcţionarul nu este competent să îndeplinească acel act sau instituţia
nu este competentă, atunci este vorba de infracţiunea de înşelăciune (art. 215
Cod Penal).
Dacă făptuitorul cunoştea, în momentul când s-a prevalat de influenţă, că
funcţionarul îndeplinise acel act, atunci este vorba despre infracţiunea de
înşelăciune (art. 215 Cod Penal).
Tot înşelăciune este şi în cazul în care traficantul pretinde că are influenţă în
legătură cu unele activităţi, ce intră, de fapt, în sfera atribuţiilor altor organe,
aspect pe care el îl cunoaştea.

Prin art. 61 din Legea nr. 78/2000 s-a incriminat şi fapta de cumpărare de influenţă care constă în fapta unei
persoane de a oferi bani sau alte avantaje in schimbul promisiunii unei persoane de a - şi trafica influenţa.
Legiuitorul a vrut să îl pedepsească penal şi pe cel care dă bani ca in cazul dării de mită.
Legislaţia prevede că banii, valorile sau orice alte bunuri care au făcut obiectul infracţiunilor menţionate în
acest capitol se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc, făptuitorul (în cazul în care este condamnat) este
obligat la plata echivalentului lor în bani.

4.	ABUZUL ÎN SERVICIU
Legea nr. 521/2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie a inclus în rândul infracţiunilor de corupţie şi faptele de abuz în serviciu contra intereselor publice, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor şi abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi, dacă
funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial.
Intenţia legiuitorului a fost aceea de a reduce abuzurile, soldate pănă acum, în cel mai bun caz, doar cu desfiinţarea actelor întocmite şi de a pune accentul pe sancţionarea drastică a faptelor de abuz contra intereselor
persoanei.
4.1. Abuzul în serviciu contra intereselor persoanei (art. 246 din Codul Penal) este fapta funcţionarului public
care, în exercitarea atribuţiilor sale de serviciu, cu ştiinţă, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod
defectuos şi prin aceasta produce o vătămare intereselor legale ale unei persoane.
4.2. Abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi (art. 247 din Codul Penal) este fapta funcţionarului public
care îngrădeşte folosinţa sau exerciţiul drepturilor unui cetăţean, ori creează pentru acesta situaţii de inferioritate pe temei de naţionalitate, rasă, sex sau religie.
4.3. Abuzul în serviciu contra intereselor publice (art. 248 din Codul Penal) constă în fapta funcţionarului public, care, în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu, cu ştiinţă, nu îndeplineşte un act ori îl îndeplineşte în mod
defectuos şi prin aceasta cauzează o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau al unei instituţii de
stat ori al unei alte unităţi din cele la care se referă art.145 sau o pagubă patrimoniului acesteia.
Modalităţi juridice:
 îndeplinirea în mod defectuos a unui act privitor la datoriile de serviciu - îndeplinirea lui în alte condiţii,
împrejurări, modalităţi, termene, decât cele reglementate de lege.
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 neîndeplinirea unui act, în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu - omisiunea din partea făptuitorului, rămânerea în pasivitate, neefectuarea unui act, pe care el era obligat
să-l îndeplinească în virtutea îndatoririlor de serviciu.

ATENŢIE

 Abuzul în serviciu contra intereselor publice, săvârşit în realizarea scopului
urmărit printr-o infracţiune prevăzută secţiunile II şi III din Legea nr. 78/2000
se asimilează de lege cu faptele de corupţie şi se sancţionează ca atare.
 Pentru ca abuzul în serviciu să poată fi asimilat infracţiunilor de corupţie,
este strict necesar să fie săvârşit cu intenţie sau prin modalităţile descrise
în Legea nr. 78/2000, în caz contrar nu poate fi vorba de o infracţiune de
corupţie, ci eventual de concurs de infracţiuni cu o faptă de corupţie.

5. INFRACŢIUNI ASIMILATE CELOR DE CORUPŢIE
Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, a introdus sancţionarea unor
fapte din sfera economică, fapte anterior neincriminate şi care se constituiau în portiţe de generare a corupţiei:
Sunt astfel sancţionate:
 stabilirea, cu intenţie, a unei valori diminuate a bunurilor aparţinând statului în cadrul procedurilor
de privatizare;
 acordarea de credite sau de subvenţii cu încălcarea legii;
 utilizarea creditelor sau a subvenţiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate;
 influenţarea operaţiunilor economice ale unui agent economic de către cel ce are sarcina de a-l supraveghea, de a-l controla sau de a-l lichida;
 efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea
pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în
virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale;
 folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţiii ori permiterea
accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii.

6.	INFRACŢIUNI ÎMPOTRIVA INTERESELOR FINANCIARE ALE
COMUNITĂŢILOR EUROPENE
Legea 78/2000 a introdus de asemenea o serie de prevederi relative la fondurile Uniunii Europene.
Astfel sunt sancţionate special ca fapte de corupţie, falsul şi uzul de fals prin care se obţin pe nedrept fonduri
europene precum şi fraudarea acestor fonduri chiar în cazul în care ele au fost obţinute în mod legal. Dată fiind
importanţa acestor fonduri pentru economia naţională şi necesitatea unei bune şi corecte absorbţii a lor este
sancţionată şi fraudarea din culpă (greşeală, neatenţie) a acestor fonduri.

VII. MIJLOACE DE INTERVENŢIE
1.	Avertizarea în interes public
În măsura în care cel care ia la cunoştinţă de săvârşirea unor fapte neintegre, este angajat al unei entităţi
publice, acesta se poate constitui avertizor de integritate, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 571/2004.

1.1.	Avertizorul de integritate
este persoana care face o sesizare cu bună-credinţă cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a
legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienţei, eficacităţii, economicităţii
şi transparenţei şi care este încadrată într-o instituţie publică sau care funcţionează din fonduri publice ori
administrează bunuri sau resurse publice

1.2.	Modalităţi de protecţie a avertizorilor conform legii
a. Legea nr. 571/2004 prevede că sesizarea în interes public poate fi făcută alternativ sau cumulativ uneia
din următoarele entităţi:
b. organelor judiciare;
c. organelor însărcinate cu constatarea şi cercetarea conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor;
d. comisiilor parlamentare;
e. mass-media;
f. organizaţiilor profesionale, sindicale sau patronale;
g. organizaţiilor neguvernamentale
h. şefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale;
i. conducătorului entităţii publice din care face parte persoana care a încălcat prevederile legale, sau în care
se semnalează practica ilegală, chiar dacă nu se poate identifica exact făptuitorul;
j. comisiilor de disciplină sau altor organisme similare din cadrul entităţii publice din care face parte persoana care a încălcat lege

IMPORTANT

În cazul în care sesizarea a fost adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice ori conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară
activitatea funcţionarul public a cărui faptă este sesizată, acesta are obligaţia
să o transmită de îndată comisiei de disciplină competente (art. 23, alin. 2
din HG 1210/2003). Sesizarea se depune de către persoana care a primit-o, la
secretarul comisiei de disciplină, care are obligaţia să o înregistreze şi să o
prezinte preşedintelui comisiei de disciplină în termen de maximum două zile
de la data înregistrării.

Funcţionarului public a cărui faptă constituie obiectul sesizării i se comunică, sub sancţiunea nulităţii, o copie
de pe sesizarea îndreptată împotriva sa.
Pentru a asigura protecţia persoanei care face sesizarea, reglementările în vigoare prevăd obligaţia comisiei
de disciplină de a păstra confidenţialitatea numelui şi a adresei acestuia până la data începerii cercetării faptei
funcţionarului public, atunci când apreciază că funcţionarul ar putea influenţa sau exercita presiuni asupra
semnatarului sesizării.
În completarea acestor reglementări, art. 7, alin (2) din Legea nr. 571/2004, stabileşte aceeaşi regulă pentru
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toate situaţiile 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, aceasta fiind aplicabilă pe toată durata cercetării
desfăşurate de comisia de disciplină, precum şi ulterior.
Dacă avertizarea în interes public se referă la infracţiuni de corupţie, infracţiuni asimilate infracţiunilor de
corupţie, infracţiuni în legătură directă cu infracţiuni de corupţie, infracţiuni de fals şi infracţiuni de serviciu
sau în legătură cu serviciul, şi infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene , se vor
aplica din oficiu prevederile art. 12 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor.
Funcţionarul public nemulţumit de sancţiunea disciplinară aplicată se poate adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, care, potrivit legii, are legitimare procesuală activă, şi poate dispune efectuarea unui control
asupra modului cum autorităţile sau instituţiile publice respectă legislaţia referitoare la funcţia publică şi
funcţionarii publici.
Legea nr. 571/2004 prevede că în litigiile de muncă sau în cele privitoare la raporturile de serviciu, instanţa
poate dispune anularea sancţiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, dacă sancţiunea a
fost aplicată ca urmare a unei avertizări în interes public, făcută cu bună-credinţă.
Instanţa verifică proporţionalitatea sancţiunii aplicate avertizorului pentru o abatere disciplinară, prin compararea cu practica sancţionării sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleiaşi autorităţi publice, instituţii
publice sau unităţi bugetare, pentru a înlătura posibilitatea sancţionării ulterioare şi indirecte a actelor de
avertizare în interes public, protejate prin prezenta lege.

ATENŢIE

În cazul în care comisia de disciplină are indicii că fapta săvârşită de funcţionarul public poate fi considerată infracţiune, propune conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, în cadrul căreia acesta îşi desfăşoară activitatea,
sesizarea organelor de cercetare penală. Conducătorul autorităţii sau instituţiei publice va sesiza de îndată organele de cercetare penală.

2.	Mijloace de intervenţie pe cale administrativă
2.1. Plângeri împotriva funcţionarilor publici
Plângerile împotriva funcţionarilor publici trebuie adresate comisiei de disciplină care funcţionează în entitatea publică în care acesta îşi desfăşoară activitatea.
Statutul funcţionarilor publici prevede că pentru fiecare autoritate şi instituţie a administraţiei publice centrale sau
locale trebuie să existe o comisie de disciplină pentru cercetarea plângerilor referitoare la funcţionarii publici.
2.1.1 Atribuţiile comisilior de disciplină:
a. cercetează abaterile disciplinare pentru care a fost sesizată;
b. stabileşte persoanele care urmează să fie audiate;
c. audiază funcţionarul public a cărui faptă constituie obiectul sesizării, persoana care a formulat plângerea
precum şi orice alte persoane este necesar;
d. poate cerceta orice acte sunt necesare pentru soluţionarea sesizării;
e. propune sancţiunea disciplinară aplicabilă funcţionarului public;
f. întocmeşte raportul cu rezultatele cercetării disciplinare;
g. transmite organelor de cercetare penală cazurile care depăşesc sfera răspunderii disciplinare şi intră în
sfera acţiunilor penale sau de corupţie.
2.2.2 Faptele ce constituie abateri disciplinare

a.
b.
c.
d.

comportarea abuzivă în raporturile cu cetăţenii sau colegii;
nerespectarea ordinelor superiorilor ierarhici;
întârzierea în efectuarea lucrărilor de serviciu;
nerespectarea obligaţiei de confidenţialitate faţă de informaţiile de serviciu sau faţă de informaţiile primite din dosarele reclamanţilor;
e. injurii şi comportament agresiv fata de cetăţeni;
f. orice alte fapte care aduc atingere statutului de funcţionar public, ori intereselor şi drepturilor cetăţenilor.

2.2.	Procedura disciplinară
2.2.1 Sesizarea comisiei de disciplină:
Sesizarea se depune de către cetăţean la sediul autorităţii sau instituţiei publice sau se transmite prin poştă în
atenţia Comisiei de disciplină şi nu a conducătorului instituţiei publice.
Chiar dacă a fost făcută în atenţia conducătorului autorităţii publice sau a şefului ierarhic direct al funcţionarului
public, aceasta va fi redirecţionată în mod obligatoriu de către aceste persoane către Comisia de disciplină.
Sesizarea comisiei de disciplină se face de către persoana lezată în termen de maxim 15 zile de la data luării la
cunoştinţă de fapta funcţionarului public care constituie abatere disciplinară.
Sesizarea comisiei de disciplină se poate face de către orice persoană care a fost vătămată de fapta funcţionarului public.
Funcţionarului public, a cărui faptă constituie obiectul sesizării, i se comunică, sub sancţiunea nulităţii, o copie
de pe sesizarea îndreptată împotriva sa.
Pentru a asigura protecţia persoanei care face sesizarea, reglementările în vigoare prevăd obligaţia comisiei
de disciplină de a păstra confidenţialitatea numelui şi a adresei acestuia până la data începerii cercetării faptei
funcţionarului public, atunci când apreciază că funcţionarul ar putea influenţa sau exercita presiuni asupra
semnatarului sesizării.
În completarea acestor reglementări, art. 7, alin (2) din Legea nr. 571/2004, stabileşte aceeaşi regulă pentru
toate situaţiile 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, aceeasta fiind aplicabilă pe toată durata cercetării
desfăşurate de comisia de disciplină, precum şi ulterior.
Dacă avertizarea în interes public se referă la infracţiuni de corupţie, infracţiuni asimilate infracţiunilor de
corupţie, infracţiuni în legătură directă cu infracţiuni de corupţie, infracţiuni de fals şi infracţiuni de serviciu
sau în legătură cu serviciul, şi infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene , se vor
aplica din oficiu prevederile art. 12 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor.
2.2.2. Desfasurarea cercetării disciplinare:
i. Preşedintele Comisiei de disciplină va fixa termenul pentru prima şedintă şi va cita pe funcţionarul public
învinuit, persoanele indicate în sesizare precum şi pe persoana care a făcut sesizarea
ii. Citarea se face cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de termenul de înfăţişare.
iii. Citarea se face prin scrisore recomandată sau prin înştiinţare scrisă luată la cunoştinţă prin semnătură şi
este obligatorie pentru fiecare termen de şedinţă al comisiei.
iv. În citare se indică locul, data şi ora de desfăşurare a şedinţei.
v. Funcţionarul public primeşte o copie a sesizării formulate împotriva sa şi participă personal la toate şedinţele comisiei de discplină;
vi. Dacă sesizarea nu cuprinde numele reclamantului, descrierea faptei, data şi semnătura comisia va anula
sesizarea la prima şedinţă de cercetare disciplinară;
vii. După citarea şi audierea tuturor persoanelor care pot da declaraţii de natură să lămurească cazul, după
cercetarea tuturor probelor şi după ascultarea funcţionarului public, comisia de disciplină întocmeşte un
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raport motivat în care se vor arăta conţinutul sesizării, probele administrate, declaraţiile date şi propune
conducătorului instituţiei sancţionarea funcţionarului public sau clasarea cauzei.
viii. Raportul Comisiei de disciplină se va aduce la cunoştinţa reclamantului ca răspuns la sesizarea depusă.
ix. În cazul în care comisia de disciplină constată că fapta săvârşită de funcţionarul public este infracţiune
de serviciu (abuzul în serviciul contra intereselor persoanelor, abuzul prin îngrădirea unor drepturi, abuzul
în serviciu contra intereselor publice, neglijenţa în serviciu şi purtarea abuzivă) sau faptă de corupţie,
propune conducătorului instituţiei publice sesizarea organelor de cercetare penală.
2.2.3. Activitatea comisiei de disciplină are la bază următoarele principii:
i. prezumţia de nevinovăţie, conform căruia se prezumă că funcţionarul public este nevinovat atât timp cât
vinovăţia sa nu a fost dovedită;
ii. garantarea dreptului la apărare, conform căruia se recunoaşte dreptul funcţionarului public de a fi audiat,
de a prezenta dovezi în apărarea sa şi de a fi asistat de un apărător sau de a fi reprezentat;
iii. celeritatea procedurii, care presupune obligaţia comisiei de disciplină de a proceda fără întârziere la soluţionarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate şi a regulilor prevăzute de lege şi de
prezenta hotărâre;
iv. contradictorialitatea, care presupune asigurarea posibilităţii persoanelor aflate pe poziţii divergente 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;
v. proporţionalitatea, conform căruia trebuie respectat un raport corect între gravitatea abaterii disciplinare,
circumstanţele săvârşirii acesteia şi sancţiunea disciplinară propusă să fie aplicată;
vi. legalitatea sancţiunii, conform căruia comisia de disciplină nu poate propune decât sancţiunile disciplinare prevăzute de lege;
vii. unicitatea sancţiunii, conform căruia pentru o abatere disciplinară nu se poate aplica decât o singură sancţiune disciplinară.
2.2.4 Publicitatea şedinţelor comisiei de disciplină:
Şedinţele comisiei de disciplină sunt publice cu următoarele excepţii:
i. atunci când funcţionarul public împotriva căruia a fost formulată sesizarea a solicitat în scris ca acestea
să nu fie publice;
ii. atunci când preşedintele comisiei de disciplină a solicitat ca acestea să nu fie publice pentru motive temeinic justificate.
Aceste dispoziţii nu se aplică în situaţia în care este cercetat disciplinar un avertizor, ca urmare a unui act de
avertizare. La cererea acestuia, comisiile de disciplină sau alte organisme similare din cadrul entităţilor au
obligaţia de a invita presa şi un reprezentant al sindicatului sau al asociaţiei profesionale. Anunţul se face prin
comunicat pe pagina de Internet a autorităţii publice, instituţiei publice sau a unităţii bugetare, cu cel puţin 3
zile lucrătoare înaintea şedinţei, sub sancţiunea nulităţii raportului şi a sancţiunii disciplinare aplicate. (art.
7, alin. 1, lit. b din Legea nr. 571/2004. Evident, dacă avertizorul nu face o cerere în acest sens, preşedintele
comisiei poate solicita ca şedinţa să nu fie publică pentru motive temeinic justificate.
2.2.5 Finalizarea cercetării disciplinare
În exercitarea atribuţiilor sale, comisia de disciplină întocmeşte rapoarte pe baza concluziilor majorităţii membrilor săi. Acestea trebuie să conţină următoarele elemente:
i. numărul şi data de înregistrare a sesizării;
ii. numele, prenumele şi funcţia deţinută de funcţionarul public a cărui faptă a fost cercetată, precum şi
compartimentul în care acesta îşi desfăşoară activitatea;
iii. numele, prenumele, funcţia şi domiciliul persoanei care a sesizat fapta, precum şi ale persoanelor audiate;
iv. prezentarea pe scurt a faptei sesizate şi a circumstanţelor în care a fost săvârşită;

v. probele administrate;
vi. propunerea privind sancţiunea disciplinară aplicabilă sau, după caz, de clasare a cauzei;
vii. motivarea propunerii;
viii. numele, prenumele şi semnătura preşedintelui, ale membrilor comisiei de disciplină, precum şi ale secretarului acesteia;
ix. data întocmirii raportului.
Opiniile separate, formulate în scris şi motivate, se vor anexa la raportul comisiei de disciplină.

ATENŢIE

Raportul comisiei de disciplină se înaintează persoanei competente să aplice
sancţiunea, în termen de 3 zile de la data ultimei şedinţe.

Comisia de disciplină formulează propunerea cu privire la sancţiunea aplicabilă, pe baza referatului întocmit.
Comisia de disciplină poate să propună:
i. sancţiunea disciplinară aplicabilă, în cazul în care s-a dovedit săvârşirea abaterii disciplinare de către
funcţionarul public;
ii. clasarea sesizării, atunci când nu se confirmă săvârşirea unei abateri disciplinare.
La individualizarea (stabilirea) sancţiunii disciplinare aplicabile funcţionarului public comisia de disciplină
trebuie să ţină seama de:
i. cauzele care au determinat săvârşirea abaterii disciplinare;
ii. împrejurările în care aceasta a fost săvârşită;
iii. gradul de vinovăţie;
iv. gravitatea şi consecinţele abaterii disciplinare;
v. conduita funcţionarului public;
vi. existenţa unor antecedente disciplinare ale funcţionarului public, care nu au fost radiate în condiţiile legii.
Funcţionarul public nemulţumit de sancţiunea disciplinară aplicată se poate adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, care, potrivit legii, are legitimare procesuală activă, şi poate dispune efectuarea unui control
asupra modului cum autorităţile sau instituţiile publice respectă legislaţia referitoare la funcţia publică şi
funcţionarii publici.
Legea nr. 571/2004 prevede că în litigiile de muncă sau în cele privitoare la raporturile de serviciu, instanţa
poate dispune anularea sancţiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, dacă sancţiunea a
fost aplicată ca urmare a unei avertizări în interes public, făcută cu bună-credinţă.
Instanţa verifică proporţionalitatea sancţiunii aplicate avertizorului pentru o abatere disciplinară, prin compararea cu practica sancţionării sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleiaşi autorităţi publice, instituţii
publice sau unităţi bugetare, pentru a înlătura posibilitatea sancţionării ulterioare şi indirecte a actelor de
avertizare în interes public, protejate prin prezenta lege.

ATENŢIE

În cazul în care comisia de disciplină are indicii că fapta săvârşită de funcţionarul public poate fi considerată infracţiune, propune conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, în cadrul căreia acesta îşi desfăşoară activitatea,
sesizarea organelor de cercetare penală. Conducătorul autorităţii sau instituţiei publice va sesiza de îndată organele de cercetare penală.
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2.3.	Plângeri împotriva personalului contractual
Plângerile împotriva personalului contractual din entităţile publice se adresează organului superior ierarhic.
Aceste sesizări pot privi următoarele abateri, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să constituie infracţiuni:
a. refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile de serviciu;
b. neglijenţa în rezolvarea lucrărilor;
c. tergiversarea soluţionării unei cereri;
d. întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
e. întocmirea unor acte cu nerespectarea condiţiilor impuse de lege;
f. atitudinea negativă a acestuia, în scopul intimidării sau a renunţării la pretenţii a persoanei îndreptăţite;
g. atitudinile ireverenţioase în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu;
h. oferirea cu rea-credinţă, sau din neglijenţă a unor informaţii contrare realităţii, care sunt de natură să
producă o vătămare a dreptului cetăţenilor;
i. intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal;
j. nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor care au acest character.
În cadrul sistemului de învăţământ, astfel de sesizări pot fi adresate:

A Directorului unităţii de învăţământ
În temeiul art. 23 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar8,
directorul unităţii de învăţământ preuniversitar îndeplineşte şi următoarele atribuţii:
a) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare;
b) aplică sancţiunile prevăzute de prezentul regulament şi de regulamentul intern pentru abaterile disciplinare săvârşite de elevi.
Potrivit art. 117, alin.1 din Legea nr 128/1997: în unităţile învăţământului preuniversitar, propunerea de sancţionare se face de către director sau de cel puţin 1/3 din numărul total al membrilor consiliului de administraţie
ori ai consiliului profesoral.

B. Consiliului de administraţie
Art. 117din Legea nr. 128 privind Statutul personalului didactic prevede în alin (1) că unităţile învăţământului
preuniversitar, propunerea de sancţionare se face de către director sau de cel puţin 1/3 din numărul total al
membrilor consiliului de administraţie ori ai consiliului profesoral.
Alin. (2) al aceluiaşi articol prevede că pentru personalul de conducere, de îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare şi din unităţile din subordine, propunerea de sancţionare se face de […] cel puţin 1/3 din
numărul total al membrilor consiliului de administraţie.
În temeiul art. 31 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
consiliul de administraţie asigură respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, ale actelor normative emise
de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi ale deciziilor inspectorului şcolar general

3.

Consiliul profesoral

Potrivit art. 28 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar - Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:
8

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 874 din 29/09/2005

 numeşte comisiile de cercetare a faptelor care constituie abateri disciplinare, săvârşite de personalul salariat al unităţii de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare;
 stabileşte sancţiuni disciplinare pe baza raportului comisiei de cercetare, conform prevederilor legale în
vigoare, ale prezentului regulament şi ale regulamentului intern;
 decide asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri.

ATENŢIE

Consiliul profesoral se întruneşte: când directorul consideră necesar, la solicitarea a două treimi din numărul membrilor consiliului elevilor, a jumătate
plus unu din numărul membrilor consiliului reprezentativ/asociaţiei părinţilor
sau la solicitarea a două treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie (art. 27, alin 3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor
de învăţământ preuniversitar).

2.4.	Plângeri comune împotriva funcţionarilor publici şi
personalului contractual
Pentru faptele de abuz în serviciu sau de neglijenţă, precum şi pentru faptele care pot conduce la încălcarea
legilor sau a drepturilor cetăţenilor, aceştia se pot adresa instituţiilor administraţiei centrale - ministerele şi
direcţiile judeţene ale ministerelor, agenţiile şi autorităţile din subordinea ministerelor (Ex: Ministerul Sănătăţii şi autorităţile judeţene de sănătate publică, Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei şi direcţiile
judeţene de muncă şi solidaritate socială sau autorităţile din subordinea ministerului, Inspecţia Muncii, Casele
de pensii şi asigurări sociale etc.) sau instituţiilor administraţiei locale.
În cadrul ministerelor şi a autorităţilor subordonate, a prefecturilor şi primăriilor există compartimente specializate de control. Aceste compartimente de control au atribuţii de verificare doar în limita competenţelor
instituţiilor publice unde sunt organizate.

2.5.	Instituţii cu competenţă generală
2.5.1. Departamentul de Control al Guvernului9
 Exercită controlul administrativ intern privind respectarea prevederilor legale în cadrul aparatului de lucru
al Guvernului, în ministere, în celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum
şi la regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale sau la societăţile comerciale cu capital integral
ori majoritar de stat;
 Verifică eficienţa şi transparenţa activităţii administraţiei publice locale;
 Exercită controlul asupra activităţii autorităţilor şi instituţiilor publice centrale;
 Coordonează şi controlează aplicarea de către entităţile cu atribuţii de control a prevederilor actelor normative care reglementează controlul şi conduita personalului cu atribuţii de control;
 Verifică sesizările primite de la primul-ministru;
 Propune măsuri de corectare a disfuncţionalităţilor sesizate în activitatea de control, pe care le înaintează
primului-ministru sau, după caz, ministerelor de resort;
9
Autoritatea de control a Guvernului a fost tranformată în Departamentul de Control al Guvernului prin
Ordonanţă de urgenţă nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al
Guvernului, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 270 din 23/04/2007
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 Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de actele normative în vigoare, cu excepţia Legii nr. 477/2004
privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
Pentru realizarea atribuţiilor sale, personalul Departamentului de Control al Guvernului efectuează controale
directe, întocmind acte de control, respectiv rapoarte de control, procese-verbale, informări sau sinteze, care
sunt prezentate spre aprobare şefului Departamentului de Control al Guvernului.
Actele de control aprobate se transmit instituţiilor vizate care, în termen de 10 zile, au obligaţia de a comunica
Departamentului de Control al Guvernului măsurile luate.
2.5.2. Departamentul de Control al Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului are ca principale atribuţii :
 verificarea activităţii manageriale desfăşurate la nivelul inspectoratelor şcolare şi al unităţilor de învăţământ;
 verificarea existenţei, a conţinutului şi eficienţei documentelor manageriale;
 verificarea structurii şi eficienţei organismelor de conducere;
 verificarea activităţii de control efectuate de inspectoratele şcolare;
 efectuarea controlului privind respectarea prevederilor legale referitoare la concursul pentru ocuparea
funcţiilor de conducere, îndrumare şi control;
 verificarea modului de aplicare a programelor de activitate şi a planurilor de măsuri propuse pentru îmbunătăţirea activităţii instituţiilor de învăţământ care au fost controlate de către diferite direcţii şi compartimente ale MEdC;
 verificarea, evaluarea şi controlul privind respectarea regulamentelor de organizare şi desfăşurare a testelor
naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, a examenului de bacalaureat, a metodologiei referitoare la admiterea în învăţământul liceal şi profesional, continuarea studiilor după finalizarea învăţământului obligatoriu;
 verificarea modului de soluţionare a petiţiilor la nivelul inspectoratelor şcolare judeţene/ISMB;
 verificarea respectării metodologiei privind mişcarea personalului didactic;
 evaluarea modului în care se realizează circulaţia informaţiei: circulaţia şi gestionarea informaţiei între
minister, inspectorate şcolare, unităţi de învăţământ, unităţi independente, cadre didactice, elevi, familie,
colaborarea cu mass-media;
 evaluarea abilităţilor manageriale şi profesionale a inspectorilor generali şi inspectorilor generali adjuncţi;
2.5.3. Agenţia Naţională de Integritate
Activitatea de verificare privind averea dobândită în perioada exercitării mandatelor sau a îndeplinirii funcţiilor
ori demnităţilor publice, după caz, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor se efectuează de către
Agenţia Naţională de Integritate.
Pentru îndeplinirea competenţelor conferite prin lege, Agenţia exercită următoarele atribuţii, cu respectarea
principiilor legalităţii, imparţialităţii, independenţei, celerităţii, dreptului la apărare şi bunei administrări:
 verifică declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese;
 efectuează controlul depunerii la termen a declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese de către
persoanele prevăzute de lege;
 constată că între averea dobândită pe parcursul exercitării funcţiei şi veniturile realizate în aceeaşi perioadă există o diferenţă vădită care nu poate fi justificată şi sesizează instanţa competentă pentru stabilirea
părţii de avere dobândită sau a bunului determinat dobândit cu caracter nejustificat, solicitând confiscarea
acestuia
 constată nerespectarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor;
 dispune clasarea sesizării, când diferenţa între averea dobândită şi veniturile realizate nu este vădită sau
bunurile sunt justificate sau, după caz, când nu se dovedeşte conflictul de interese ori starea de incompatibilitate;
 sesizează organul de urmărire penală dacă există probe sau indicii temeinice privind săvârşirea unei fapte
prevăzute de legea penală;

 aplică sancţiunile şi ia măsurile prevăzute de lege în competenţa sa sau, după caz, sesizează autorităţile
ori instituţiile competente în vederea luării măsurilor şi aplicării sancţiunilor prevăzute de lege;
 elaborează studii, analize, întocmeşte statistici anuale privind declaraţiile de avere, declaraţiile de interese, precum şi cu privire la verificarea acestora, efectuată de către cei în drept, şi dezvoltă relaţii de
parteneriat cu persoanele care exercită demnităţile şi funcţiile prevăzute de prezenta lege, inclusiv prin
acordarea de servicii de asistenţă;
 elaborează şi difuzează ghiduri practice sau alte materiale în domeniu, întocmind propriile materiale în
acest sens, având în vedere practica organelor judiciare.
Agenţia îşi îndeplineşte atribuţiile de verificare din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane fizice sau juridice
interesate.

IMPORTANT

Agenţia poate fi sesizată de orice persoană interesată cu privre la:
 existenţa unui conflict de interese sau a unei incompatibilităţi;
 completarea necorespunzatoare sau necompletarea declaraţiilor de avere şi de interese;
 existenţa unei diferenţe vădite între averea dobândită pe parcursul exercitării funcţiei şi veniturile realizate de aceeaşi persoană.

Sesizarea din oficiu se face pe baza unui proces verbal de sesizare, întocmit de preşedintele Agenţiei.

ATENŢIE

Sesizarea de verificare depusă de orice persoană interesată trebuie:
 să indice dovezile şi informaţiile pe care se întemeiază, precum şi sursele de unde acestea pot fi solicitate.
 să fie semnate şi datate.
Sesizările care nu îndeplinesc aceste condiţii nu sunt luate în considerare şi se
clasează de către inspectorul de integritate.

2.5.4. Inspectorul şcolar
Art. 117, alin. 2 din Legea nr. 128 privind Statutul personalului didactic stabileşte că pentru personalul de
conducere, de îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare şi din unităţile din subordine, propunerea de
sancţionare se face de inspectorul şcolar general.
2.5.5. Curtea de Conturi
 Sesizează în mod obligatoriu parchetul când constată indicii de săvârşire a unei fapte de corupţie;
 Examinează şi aprobă cercetarea, reţinerea, arestarea sau trimiterea în judecată penală a judecătorilor financiari,
procurorilor financiari şi controlorilor financiari, care sunt membri ai Curţii de Conturi care se fac vinovaţi de fapte
de corupţie. Trimiterea în judecată penală a acestora implică suspendarea din funcţie în mod automat.
 Exercită atribuţii jurisdicţionale, comportându-se ca o instanţă specializată în domeniul economic financiar.
 • Controlează modul de formare, de administrare şi de întrebuinţare a banilor publici.
2.5.6. Comisia de Cercetare a Abuzurilor, Corupţiei şi pentru Petiţii a Camerei Deputaţilor
Cercetează abuzurile şi faptele de corupţie semnalate de cetăţeni prin petiţii;
Dă aviz consultativ dacă se solicită ridicarea imunităţii parlamentare a unui deputat pentru fapte de corupţie,
alături de Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor.
Efectuează o anchetă asupra abuzurilor sesizate în situaţia în care Camera dispune ancheta ca urmare a prezentării unei cereri în faţa Camerei.
2.5.7. Comisia de Cercetare a Abuzurilor, Corupţiei şi pentru Petiţii a Senatului
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 Efectuează anchete parlamentare, în privinţa faptelor de coruptie si abuzurilor semnalate;
 Dă aviz consultativ dacă se solicită ridicarea imunităţii parlamentare a unui senator pentru fapte de corupţie, alături de Comisia Juridică a Senatului;
 Controlează modul în care ministerele şi celalte organe ale administraţiei publice îndeplinesc programul
de guvernare aprobat de Parlament în domeniul combaterii corupţiei.

3.	Plângeri pe cale judiciară
3.1.	Acţiuni în contencios administrativ
Dacă cetăţeanul este nemulţumit de răspunsul primit la plângerea administrativă sau dacă nu a primit nici un
răspuns în termenul legal, atunci acesta se poate adresa, conform art. 8, alin. 1 din Legea 554/2004, tribunalului administrativ-fiscal în circumscripţia căruia are domiciliul, solicitând anularea actului, în tot sau în parte,
repararea pagubei şi daune morale. De asemenea, cetăţeanul se poate adresa instanţei şi pentru nesoluţionarea în termen a cererii sale sau pentru refuzul nejustificat de soluţionare a acesteia.

ATENŢIE

 Cetăţeanul se poate adresa instanţei judecătoreşti numai după parcurgerea procedurii prealabile.
 Termenul pentru sesizarea instanţei este de 6 luni (sau în mod excepţional 1 an) de la data:
 primirii răspunsului la plângerea prealabilă;
 expirării termenului legal de soluţionare a cererii;
 comunicării refuzului nejustificat de soluţionare a cererii

Acţiunea în contencios administrativ se întemeiază pe dispoziţiile art. 52 din Constituţie, care îndreptăţeşte persoana vătămată într-un drept al său, de o autoritate publică, printr-un act administrativ, sau prin nesoluţionarea în
termenul legal a unei cereri să obţină recunoaşterea dreptului pretins, anularea actului şi repararea pagubei.
De asemenea, art. 1, alin. 1 din Legea nr. 554 din 2004 a contenciosului administrativ prevede că orice persoană
care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printrun act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului
legitim şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată.

IMPORTANT

Potrivit art. 2, alin. 2 din Legea nr. 554/2004, se asimilează actelor administrative
şi refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes
legitim, precum şi faptul de a nu răspunde solicitantului în termenul legal.

ATENŢIE

Se consideră nesoluţionare în termenul legal a unei cereri faptul de a nu răspunde solicitantului în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii respective, dacă prin lege nu se prevede alt termen (art. 2, alin. 1, lit. g din Legea
554/ 2004)

Hotărârea pronunţată de tribunalul administrativ-fiscal poate fi atacată cu recurs la secţia de contencios administrativ a curţii de apel în circumscripţia căreia se află instituţia publică.

3.2.	Acţiuni penale
3.2.1 Plângerea penală
 poate fi făcută numai de victima uneia din infracţiunile de corupţie;
 trebuie să conţină toate datele de identificare ale părţii vătămate;
 conţine descrierea faptei, indicarea făptuitorului (eventual numele acestuia, dacă este cunoscut);
 se vor indica şi mijloacele de probă propuse.
3.2.2. Denunţul
 poate fi făcut de orice persoană care are cunoştinţă de săvârşirea uneia din faptele de corupţie;
 conţine datele de identificare ale denunţătorului;
 conţine descrierea faptei şi indicarea făptuitorului;

ATENŢIE

Denunţurile anonime sunt luate în considerare numai dacă prezintă indicii clare ce pot face obiectul sesizării din oficiu a organelor de urmărire penală, fiind
considerate sesizări din oficiu.

3.3.3. Instituţii competente
Plângerea penală sau denunţul trebuie înaintate organelor de urmărire penală, după cum urmează:
 Pentru infracţiunea de conflict de interese sesizările trebuie adresate organului de poliţie în raza căruia s-a
săvârşit infracţiunea sau parchetului de pe lângă judecătorie.
Dacă aceste infracţiuni sunt săvârşite de membrii ai guvernului sau magistraţi, sesizarea trebuie adresată
procurorului
 Pentru toate celelate infracţiuni de corupţie sesizările trebuie adresate parchetului de pe lângă tribunal,
urmărirea penală efectuându-se obligatoriu de către procuror.

ATENŢIE

Infracţiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările
ulterioare, care nu sunt date, conform alin. (1), (11) si (12), în competenţa
Direcţiei Naţionale Anticorupţie, sunt de competenţa parchetelor de pe lângă
instanţe, potrivit dispoziţiilor Codului de Procedură Penală.

a.	Atribuţiile organelor de poliţie:
1. constituie probele dosarului de urmărire penală, prin verificarea şi completarea informaţiilor furnizate
prin plângeri şi denunţuri;
2. adună probe, audiază părţile vătămate, învinuiţii şi martorii;
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3. pot să organizeze, împreună cu procurorul, acţiuni de flagrant.
b.	Atribuţiile parchetelor de pe instanţele judecătoreşti:
1. coordonează şi supraveghează activitatea de cercetare penală a Poliţiei;
2. procurorul poate să efectueze orice acte de urmărire penală în cauzele pe care le supraveghează;
3. procurorul hotărăşte dacă fapta supusă urmăririi va fi înaintată spre judecare instanţei.

IMPORTANT

Procurorul este obligat ca, în pronunţarea unei soluţii, să îndeplinească toate actele procedurale premergătoare pe care le indicaţi şi/ sau pe care legea le prevede.

3.3.4. Direcţia Naţională Anticorupţie
a.	Atribuţii:
1. efectuarea urmăririi penale, în condiţiile prevăzute în Codul de procedură penală, în Legea nr. 78/2000,
pentru infracţiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000 care sunt, potrivit art. 13, în competenţa Direcţiei
Naţionale Anticorupţie;
2. efectuate din dispoziţiile procurorului, de catre ofiţerii de poliţie judiciară aflaţi sub autoritatea exclusivă a procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie;
3. conducerea, supravegherea si controlul activităţilor de ordin tehnic ale urmăririi penale, efectuate de
specialişti în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum şi în alte domenii, numiti în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie;
4. sesizarea instanţelor judecătoreşti pentru luarea măsurilor prevăzute de lege şi pentru judecarea cauzelor privind infracţiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000, cu modificările ulterioare, care sunt, potrivit
art. 13, în competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie;
5. participarea, în condiţiile legii, la şedinţele de judecată;
6. exercitarea căilor de atac împotriva hotărârilor judecatoreşti, în condiţiile prevăzute de lege;
7. studierea cauzelor care generează si a conditiilor care favorizează corupţia, elaborarea si prezentarea
propunerilor în vederea eliminării acestora, precum şi pentru perfecţionarea legislaţiei penale;
8. elaborarea raportului anual privind activitatea Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi prezentarea acestuia
Consiliului Superior al Magistraturii si Ministrului Justiţiei, nu mai târziu de luna februarie a anului
urmator, iar Ministrul Justiţiei va prezenta Parlamentului concluziile asupra raportului de activitate a
Directiei Naţionale Anticorupţie;
9. constituirea şi actualizarea bazei de date în domeniul faptelor de corupţie.
10. conducerea, supravegherea şi controlul actelor de cercetare penală.
b. Competenţe
Sunt de competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie infracţiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, savârşite în una din următoarele condiţii:
1. dacă, indiferent de calitatea persoanelor care le-au comis, acestea au cauzat o pagubă materială mai
mare decât echivalentul în lei a 200.000 euro ori o perturbare deosebit de gravă a activităţii unei autorităţi publice, instituţii publice sau oricărei alte persoane juridice ori dacă valoarea sumei sau a bunului
care formează obiectul infracţiunii de corupţie este mai mare decât echivalentul în lei a 10.000 de
euro;
2. dacă sunt comise de către: deputaţi; senatori; membri ai Guvernului, secretari de stat ori subsecretari
de stat şi asimilaţii acestora; consilieri ai miniştrilor; judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi

ai Curţii Constituţionale; ceilalţi judecători şi procurori; membrii Consiliului Superior al Magistraturii;
preşedintele Consiliului Legislativ şi locţiitorul acestuia; Avocatul Poporului şi adjuncţii săi; consilierii
prezidenţiali şi consilierii de stat din cadrul Administraţiei Prezidenţiale; consilierii de stat ai primului-ministru; membrii şi controlorii financiari ai Curţii de Conturi şi ai camerelor judeţene de conturi;
guvernatorul, prim-viceguvernatorul şi viceguvernatorul Băncii Naţionale a României; preşedintele şi
vicepreşedintele Consiliului Concurenţei; ofiţeri, amirali, generali şi mareşali; ofiţeri de poliţie; preşedinţii şi vicepresedinţii consiliilor judeţene; primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti;
primarii şi viceprimarii sectoarelor municipiului Bucureşti; primarii şi viceprimarii municipiilor; consilierii judeţeni; prefecţii şi subprefecţii; conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi
locale şi persoanele cu funcţii de control din cadrul acestora, cu excepţia conducătorilor autorităţilor
şi instituţiilor publice de la nivelul oraşelor şi comunelor şi a persoanelor cu funcţii de control din
cadrul acestora; avocaţii; comisarii Gărzii Financiare; personalul vamal; persoanele care deţin funcţii
de conducere, de la director inclusiv, în cadrul regiilor autonome de interes naţional, al companiilor şi
societăţilor naţionale, al băncilor şi societăţilor comerciale la care statul este acţionar majoritar, al
instituţiilor publice care au atribuţii în procesul de privatizare şi al unităţilor centrale financiar-bancare; persoanele prevăzute la art. 8 1 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
lichidatorii judiciari; executorii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului - indiferent de valoarea pagubei materiale ori de gravitatea perturbării aduse unei autorităţi publice, instituţii publice sau
oricărei alte persoane juridice ori de valoarea sumei sau a bunului care formează obiectul infracţiunii
de corupţie,
3. infracţiunile împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene
4. dacă s-a cauzat o pagubă materială mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro, în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 215 alin. 1, 2, 3 si 5, art. 246, 247, 248 si 2481 din Codul penal, al infracţiunilor prevăzute la art. 175, 177 si 178-181 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României,
cu modificările şi completările ulterioare, şi în Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea
evaziunii fiscale.

4.	Procedura de solicitare a începerii urmăririi
penale pentru membrii guvernului
4.1. Solicitarea începerii urmăririi penale de către Camerele
Parlamentului
1. Comisia permanentă competentă intr-un anumit domeniu sau o comisie specială constituită pentru
acest scop efectuează o anchetă privitoare la activitatea desfăşurată de Guvern sau de un minister şi
întocmeşte un raport pe care îl înaintează Camerei Deputaţilor sau Senatului.
2. Camera Deputaţilor sau Senatul dezbate propunerea de începere a urmăririi penale pe baza raportului
întocmit de către comisia permanentă sau de comisia specială.
3. Camera Deputaţilor sau Senatul adoptă hotărârea de începere a urmăririi penale cu votul majorităţii
membrilor prezenţi. Votul este secret şi se exprimă prin bile.
4. in cazul în care Camera Deputaţilor sau Senatul decide să ceară începerea urmăririi penale preşedintele Camerei va adresa Ministrului Justiţiei o cerere pentru începerea urmăririi penale potrivit legii.
De asemenea, el îl va înştiinţa pe Preşedintele României pentru eventuala suspendare din funcţie a
membrului Guvernului a cărui urmărire penală a fost cerută.
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5. Dacă una dintre cele două Camere ale Parlamentului a cerut urmărirea penală, dosarul cauzei se trimite, de îndată, Ministrului Justiţiei sau, după caz, Primului-Ministru, pentru a proceda potrivit legii.
6. Până la începerea urmăririi penale Camerele Parlamentului pot să retragă, motivat, cererea prin care
au solicitat urmărirea penală împotriva membrilor Guvernului.
Hotărârile se adoptă după ascultarea membrului Guvernului în cauză.

ATENŢIE

 Dacă un membru al Guvernului este în acelaşi timp şi deputat sau senator, după adoptarea hotărârii de începere a urmăririi penale trebuie
parcursă şi procedura de ridicare a imunităţii parlamentare.
 Dacă membrul Guvernului implicat într-un fapt de corupţie este chiar Ministrul Justiţiei atunci Primul-Ministru va îndeplini procedura în locul acestuia.
 Lipsa nejustificată a membrului Guvernului de la dezbaterile Camerelor
Parlamentului nu împiedică adoptarea hotărârii de solicitare a începerii
urmăririi penale

Urmărirea penală a membrilor Guvernului pentru faptele săvârşite în exerciţiuj funcţiei lor se efectuează de
către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, iar judecarea acestora, de către Înalta Curte de
Casaţie si Justiţie, potrivit legii.

urmărirea penală sau clasarea sesizării. Raportul comisiei speciale va cuprinde opinia majoritară a membrilor
comisiei; opiniile separate se vor menţiona distinct în cuprinsul acestuia.
Comisia specială10 este formată din 5 judecători, numiţi pentru un mandat de 3 ani, care nu poate fi reînnoit.
Propunerile privind componenţa comisiei vor fi aprobate de către Secţia de judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii şi vor fi înaintate de către Consiliul Superior al Magistraturii Preşedintelui României. Componenţa comisiei se aprobă prin decret al Preşedintelui României.
Preşedintele României hotărăşte asupra raportului prezentat de comisia specială. Dacă Preşedintele României
nu îşi însuşeşte concluziile raportului, acesta este obligat să îşi argumenteze decizia în fapt şi în drept. Argumentele de fapt şi de drept se aduc, de îndată, la cunoştinţă publică.
Preşedintele României poate cere urmărirea penală a unui membru al Guvernului, la propunerea Comisiei speciale instituite, adresând Primului Ministru sau Ministrului Justiţiei o cerere în acest scop.
Până la începerea urmăririi penale Preşedintele României poate să retragă, motivat, cererea prin care a solicitat urmărirea penală împotriva membrilor Guvernului.
În cazul în care s-a cerut urmărirea penală împotriva unui membru al Guvernului, Preşedintele României poate
dispune suspendarea acestuia din funcţie.
Dacă s-a dispus trimiterea în judecată a unui membru al Guvernului, Ministrul Justiţiei sau, după caz, PrimulMinistru comunică Preşedintelui României data la care a fost sesizată Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în
vederea suspendării din funcţie a acestuia.

4.2. Solicitarea începerii urmăririi penale de către Preşedintele
României
Cetăţeanul, care are cunoştinţă despre săvârşirea unei fapte de corupţie de către membrii Guvernului în exerciţiul funcţiei lor, se poate adresa Primului-Ministru sau Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie, pentru a solicita sesizarea Preşedintelui României.

ATENŢIE

Cetăţeanul nu se poate adresa direct Preşedintelui României.

Primul-Ministru şi Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sesizează
Preşedintele României pentru a cere urmărirea penală a unui membru al Guvernului.

ATENŢIE

Primul-Ministru sau Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte
de Casaţie si Justiţie îl pot sesiza pe Preşedintele României chiar şi în absenţa
unei cereri în acest sens din partea vreunui cetăţean.

O comisie specială instituită pentru analizarea sesizărilor, le examinează luând în considerare probele administrate, declaraţiile membrului Guvernului faţă de care se solicită urmărirea penală şi înscrisurile depuse
de acesta. Membrul Guvernului pentru care s-a făcut sesizarea are dreptul de a fi audiat de comisie înaintea
întocmirii raportului acesteia.
În urma analizei, Comisia prezintă Preşedintelui României un raport prin care propune Preşedintelui României

10 Astfel cum a fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă nr. 95/2007 pentru modificarea Legii nr. 115/1999
privind responsabilitatea ministerială, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 678 din 04/10/2007

49

51

53

55

57

59

