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protecția avertizorilor

Modalităţi de protecție a
avertizorilor de integritate
Modalităţile legale de protecţie a avertizorilor de integritate sunt stabilite pe două paliere procedurale şi pe
două realităţi juridice ale garantării împotriva persecuţiilor.

Palierul administrativ are ca elemente de bază imposibilitatea cercetării disciplinare a avertizorului
pentru fapta de avertizare de integritate, pornind de la următoarele ipoteze de lucru:


În cazul în care se începe procedura disciplinară avertizorul trebuie să îşi declare calitatea pentru că
legea nu impune drepturi pe care persoana nu le invocă şi pentru că dreptul trebui opus autorităţii pentru
ca legea să poată acţiona.



În cazul în care Comisia de disciplină persistă considerând că este folosirea fără drept a unor privilegii
atunci legea impune procedură deschisă, transparentă, şi răstoarnă sarcina probei prin prezumţia dată
avertizorului de a fi de bună credinţă.

Palierul judiciar (instanţa de contencios sau litigii de muncă) are ca elemente de bază următoarele ipoteze de lucru:


Sarcina probei privind reaua credinţă rămâne a instituţiei şi nu a avertizorului



În cazul în care se constată că avertizorul a fost sancţionat pentru actul de avertizare va constata nulitatea absolută a sancţiunii numai pe baza constatării calităţii de avertizor de integritate, fără a intra pe dezbaterea fondului faptei sesizate, care poate face obiectul unui alt litigiu.



În cazul în care instanţa constată că persoana sancţionată este avertizor de integritate va verifica din
oficiu practica sancţionatorie în cazul în care persoana a fost sancţionată pentru altă faptă ulterioară
avertizării pentru a se asigura că nu este cazul unei sancţionări indirecte şi disproporţionate.

Către cine poate fi făcută sesizarea în interes public
Legea nr. 571/2004 prevede că sesizarea în interes public poate fi făcută alternativ sau cumulativ către următoarele entităţi:










şefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale;
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;
comisiilor de disciplină sau altor organisme similare din cadrul entităţii publice din care face parte persoana care a încălcat lege.
organelor judiciare;
organelor însărcinate cu constatarea şi cercetarea conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor;
comisiilor parlamentare;
mass-media;
organizaţiilor profesionale, sindicale sau patronale;
organizaţiilor neguvernamentale.
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Rolul comisiilor de disciplină
Comisie de disciplină înseamnă orice organ însărcinat cu atribuţii de cercetare disciplinară, prevăzut de lege
sau de regulamentele de organizare şi funcţionare a autorităţilor publice, instituţiilor publice sau a celorlalte
unităţi prevăzute de legea avertizării de integritate, incluzând aici companiile cu capital de stat. Aceleași prevederi pot fi aplicate și în mediul privat, prin regulamente de organizare și funcționare. Activitatea comisiei de
disciplină trebuie să se desfășoare pe baza următoarelor principii privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină:
(Aceste principii sunt enunțate în Hotărârea nr. 1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, Hotărâre consolidată în 2009)

prezumţia de nevinovăţie
Se prezumă că funcţionarul public este nevinovat atât timp cât vinovăţia sa nu a fost dovedită;

garantarea dreptului la apărare
Se recunoaşte dreptul funcţionarului public de a fi audiat, de a prezenta dovezi în apărarea sa, de a fi asistat
de un apărător sau de a fi reprezentat;

contradictorialitatea
Principiul 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;

proporţionalitatea
Trebuie respectat un raport corect între gravitatea abaterii disciplinare, circumstanţele săvârşirii acesteia şi
sancţiunea disciplinară propusă să fie aplicată;

legalitatea sancţiunii
Comisia de disciplină nu poate propune decât sancţiunile disciplinare prevăzute de lege;

unicitatea sancţiunii
Pentru o abatere disciplinară nu se poate aplica decât o singură sancţiune disciplinară;

celeritatea procedurii
Presupune obligaţia comisiei de disciplină de a proceda fără întârziere la soluţionarea cauzei, cu respectarea
drepturilor persoanelor implicate şi a regulilor prevăzute de lege;

obligativitatea opiniei
Fiecare membru al comisiei de disciplină are obligaţia de a se pronunţa pentru fiecare sesizare aflată pe rolul
comisiei de disciplină.
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Activitatea de cercetare a comisiilor de disciplică
Activitatea de cercetare desfăşurată de comisia de disciplină presupune:


Audierea persoanei care a formulat sesizarea: Atunci când face o avertizare în interes public, aceasta
beneficiază de prezumţia de bună-credinţă, astfel cum aceasta a fost definită anterior, dar până la proba
contrarie.



Audierea funcţionarului public a cărui faptă constituie obiectul sesizării: Conform art.39 (1) din Hotărârea
nr.1344/2007, varianta consolidată, persoana care a formulat sesizarea se audiază separat de funcţionarul public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară.



audierea oricăror alte persoane ale căror declaraţii pot înlesni soluţionarea cazului;



culegerea informaţiilor considerate necesare pentru rezolvarea cazului, prin mijloacele prevăzute de lege;



administrarea probelor, precum şi verificarea documentelor şi a declaraţiilor prezentate.

Şedinţele comisiei de disciplină sunt publice, cu următoarele excepţii:


atunci când funcţionarul public împotriva căruia a fost formulată sesizarea a solicitat în scris ca acestea
să nu fie publice;



atunci când preşedintele comisiei de disciplină a solicitat ca acestea să nu fie publice pentru motive temeinic justificate.

Aceste dispoziții 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.
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În exercitarea atribuţiilor sale, comisia de disciplină întocmeşte rapoarte pe baza concluziilor majorităţii membrilor săi. Acestea trebuie să conţină următoarele elemente:











numărul şi data de înregistrare a sesizării;
numele, prenumele şi funcţia deţinută de funcţionarul public a cărui faptă a fost cercetată, precum şi compartimentul în care acesta îşi desfăşoară activitatea;
numele, prenumele, funcţia şi domiciliul persoanei care a sesizat fapta, precum şi ale persoanelor audiate;
prezentarea pe scurt a faptei sesizate şi a circumstanţelor în care a fost săvârşită;
probele administrate;
propunerea privind sancţiunea disciplinară aplicabilă sau, după caz, de clasare a cauzei;
motivarea propunerii;
numele, prenumele şi semnătura preşedintelui, ale membrilor comisiei de disciplină, precum
şi ale secretarului acesteia;
data întocmirii raportului;
Opiniile separate, formulate în scris şi motivate, se vor anexa la raportul comisiei de disciplină.

Atenţie ! Raportul comisiei de disciplină se aduce
la cunoştinţa persoanei care are competenţa legală
de aplicare a sancţiunii disciplinare, persoanei care a formulat sesizarea şi funcţionarului public a
cărui faptă a fost sesizată.
Comisia de disciplină formulează propunerea cu privire la sancţiunea aplicabilă, pe baza referatului întocmit. Comisia de disciplină poate să propună:










sancţiunea disciplinară aplicabilă, în cazul în care s-a dovedit săvârşirea abaterii disciplinare
de către funcţionarul public;
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:
cauzele care au determinat săvârşirea abaterii disciplinare;
împrejurările în care aceasta a fost săvârşită;
gradul de vinovăţie;
gravitatea şi consecinţele abaterii disciplinare;
conduita funcţionarului public;
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 în care autorităţile sau instituţiile publice respectă legislaţia referitoare la funcţia publică şi funcţionarii publici.
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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 bunăcredinţă.
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.
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.

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.
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, 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, republicată în Monitorul Oficial numărul 288 / 18.04.2014.
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Atelier de lucru
avertizarea de integritate
Transparency International România organizează ateliere de lucru despre beneficiile avertizărilor de integritate și soluții practice pentru crearea și operaționalizarea sistemelor pentru
gestionarea avertizărilor.
Atelierele de lucru explorează posibilitatea construirii unui culturi organizaţionale pro-active bazate
pe etică şi conformitate, în care angajaţi şi angajatori deopotrivă contribuie la identificarea riscurilor
care pot afecta compania / instituția și propun soluții pentru remedierea riscurilor.

Participarea la atelierele de lucru este gratuită, este necesar doar să vă înscrieți.
Pentru înscriere vă rugăm să transmiteți un mesaj în care să precizaţi: numele, instituţia / compania
şi data la care doriţi să participaţi, la adresa training@transparency.org.ro
Fiecare atelier va avea un număr maxim de 25 de participanţi, iar înscrierea se poate face până în
a treia zi premergătoare atelierului, în limita locurilor disponibile.

Mai multe informații:
http://businessintegrity.ro/atelier-de-lucru-avertizarea-de-integritate
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