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Secţiunea 1                                                                                     

Titlul proiectului de act normativ 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor 

publici 

Secţiunea a 2-a                                                                                 

Motivul emiterii actului normativ  

1. Descrierea situaţiei actuale Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, 

republicată, reprezintă cadrul legal general care reglementează 

normele de conduită profesională a funcţionarilor publici. Conform 

actului normativ menţionat, aceste norme de conduită sunt obligatorii 

pentru funcţionarii publici, existenţa lor urmărind creşterea calităţii 

serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public, 

precum şi eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie din 

administraţia publică, respectiv crearea unui climat de încredere şi 

respect reciproc între cetăţeni şi funcţionarii publici, pe de o parte, şi 

între cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice, pe de altă parte, 

precum şi menţinerea prestigiului instituţiilor, funcţiei publice şi al 

funcţionarilor publici. 

La momentul reglementării iniţiale, Codul de conduită a funcţionarilor 

publici a fost definit ca o sumă a îndatoririlor şi obligaţiilor specifice 

acestei categorii de personal al autorităţilor şi instituţiilor publice din 

România (în sensul dat noţiunii de Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare) în legătură cu standardele de comportament acceptate în 

exercitarea funcţiilor deţinute. În subsidiar, tot prin Codul de conduită 

au fost stabilite mecanismele instituţionale de intervenţie în vedere 

asigurării respectării îndatoririlor şi obligaţiilor specifice. Ulterior 

adoptării formei iniţiale, efectele aplicării legii au fost evaluate la o 

perioadă relativ scurtă de timp (circa 2 ani), principalele probleme 

identificate având ca obiect mai puţin conţinutul efectiv al normelor şi 

mai mult capacitatea de implementare corectă a acestora. Pentru 

eliminarea/diminuarea deficienţelor constatate, Legea nr. 50/2007 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2004 privind Codul de 

conduită a funcţionarilor publici, intrată în vigoare la data de 

24.03.2007, a introdus o serie de noi reguli în ceea ce priveşte modul 

de responsabilizare şi conştientizare a funcţionarilor publici cu privire 

la normele de conduită. Acestea au constat, în principal, în modificări 

de fond aduse rolului Agenţiei prin transferarea de atribuţii şi 

competenţe la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice şi clarificarea 

rolului acestora din urmă în aplicarea eficientă a Codului de conduită a 

funcţionarilor publici. Prin noul act normativ: 

- s-a întărit rolul autorităţilor şi instituţiilor publice în activitatea 



 2 

de responsabilizare şi conştientizare a funcţionarilor publici cu 

privire la normele de conduită;  

- s-au  eliminat unele suprapuneri de roluri între Agenţie şi 

comisiile de disciplină prin abrogarea prevederilor referitoare la 

posibilitatea sesizării directe a Agenţiei cu privire la încălcarea 

normelor de conduită; 

- s-a introdus noţiunea de ,,consiliere etică” şi s-a creat cadrul 

legal pentru asigurarea activităţilor de consiliere în domeniul eticii 

şi de monitorizare a respectării normelor de conduită în cadrul 

fiecărei autorităţi şi instituţii publice, prin desemnarea expresă a 

unui funcţionar public direct responsabil (şi completarea 

corespunzătoare a fişei postului acestuia). 

De asemenea, pentru facilitarea aplicării noilor prevederi, începând cu 

anul 2007 au fost intensificate eforturile de promovare a eticii şi 

integrităţii în funcţia publică, precum şi cele de colaborare cu terţii 

pentru creşterea calităţii implementării normelor de conduită şi au fost 

iniţiate măsuri de creştere a capacităţii de îndeplinire a obligaţiilor de 

monitorizare şi raportare pe domeniu. Astfel, la momentul de faţă, 

cadrul legal general destinat reglementării normelor de conduită 

profesională a funcţionarilor publici îl reprezintă Legea nr. 7/2004 

privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, în forma sa 

republicată în Monitorul Oficial al României nr. 525 din 02.08.2007, 

cuprinzând dispoziţii referitoare la: 

- Domeniul de aplicare, scopul şi obiectivele legii; 

- Principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarilor 

publici; 

- Norme generale de conduită profesională a funcţionarilor publici 

(definite de regulă sub formă de obligaţii şi/sau interdicţii cu privire 

la comportamentul funcţionarilor publici în exercitarea funcţiilor 

deţinute); 

- Coordonarea, monitorizarea şi controlul aplicării 

normelor de conduită profesională (cu evidenţierea distinctă a 

rolului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici de autoritate 

responsabilă cu coordonarea, monitorizarea şi controlul aplicării 

normelor de conduită, respectiv a rolului autorităţilor şi instituţiilor 

publice ca organisme însărcinate cu facilitarea aplicării legii, în 

special prin desemnarea din rândul personalului propriu a unui 

funcţionar public pentru consiliere etică şi monitorizarea respectării 

normelor de conduită - aşa-numitul „consilier de etică” -, şi 

acordarea de sprijin acestuia pentru îndeplinirea atribuţiilor şi 

desfăşurarea activităţilor specifice, precum şi a obligaţiilor privind 

publicitatea cazurilor de încălcare a normelor de conduită); 

- Răspunderea asociată încălcării normelor de conduită, precum şi 

unele obligaţii instituţionale generale privind armonizarea 

regulamentelor interne de organizare şi funcţionare şi asigurarea 

publicităţii măsurilor dispuse.  

Modalitatea de aplicare a sistemului descris anterior a fost re-evaluată 

în anul 2010, inclusiv în corelare cu o serie de modificări ale abordării 

la nivel naţional şi european în domeniului eticii, integrităţii şi 

anticorupţiei, în scopul identificării şi valorificării potenţialului de 

îmbunătăţire, principala concluzie constând în necesitatea actualizării 
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cadrului normativ, dublată de măsuri non-normative destinate întăririi 

capacităţii instituţionale de aplicare a legii. Ulterior, în scopul 

evaluării actualizate a gradului de cunoaştere şi respectare a Codului 

de conduită a funcţionarilor publici, reglementat prin Legea nr. 

7/2004, republicată, precum şi al colectării de date despre activitatea 

efectivă a funcţionarului public desemnat pentru consiliere etică şi 

monitorizarea respectării normelor de conduită în instituţiile publice 

din România, la finalul anului 2012 Agenţia Naţională a 

Funcţionarilor Publici a iniţiat un sondaj realizat pe un eşantion de 580 

de autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale, teritoriale 

şi locale. Rezultatele sondajului au fost procesate pe baza a 1576 

chestionare completate de către funcţionari publici, dintre  care 108 

chestionare provenite de la autorităţi ale administraţiei publice 

centrale, 1108, de la instituţii publice ale administraţiei publice 

teritoriale şi 288, de la instituţii publice ale administraţiei publice 

locale, constatându-se necesitatea iniţierii procesului de modificare şi 

completare a legii pentru a răspunde următoarelor probleme: 

1) Eficienţa sistemului actual, aşa cum se reflectă aceasta cu 

prioritate în percepţia asupra domeniului de către diferitele părţi 

implicate,  principala concluzie rezultată din analiza contextului 

social, normativ şi instituţional specific domeniului  fiind aceea că 

nici forma actuală a legislaţiei, şi nici modalitatea în care aceasta 

e percepută sau, după caz, i se asigură punerea în aplicare, nu sunt 

în măsură a contribui suficient la exercitarea prerogativelor de 

putere publică conform cu aşteptările beneficiarilor; 

2) Necesitatea de actualizare a standardelor etice în concordanţă cu 

evoluţia relaţiilor socio-profesionale în mediul administrativ, în 

prezent interpretarea noţiunii de conduită fiind făcută într-un sens 

mai larg decât cel utilizat la momentul reglementării iniţiale şi 

acoperind o arie mai variată de detalii şi situaţii specifice; 

3) Necesitatea de eliminare a unor deficienţe ale  sistemului actual 

de stabilire şi implementare a unor standarde etice în 

administraţia/funcţia publică, generate în unele cazuri de 

modalitatea de formulare a normelor, în alte cazuri de gradul de 

actualitate a situaţiilor reglementate iar în altele, de capacitatea 

administrativă şi/sau instituţională de implementare. 

 

De altfel, ca şi aspecte particulare relevante pentru descrierea situaţiei 

actuale sunt de menţionat şi următoarele: 

- Strategia Naţională Anticorupţie 2012-2015, ce are ca premise 

importanţa asigurării stabilităţii cadrului legislativ şi instituţional 

anticorupţie şi alocarea resurselor adecvate pentru o funcţionare 

eficientă a instituţiilor publice în serviciul cetăţeanului, şi care 

asigură implementarea inclusiv a recomandărilor formulate de 

Comisia Europeană în cadrul Mecanismului de Cooperare şi 

Verificare a progreselor înregistrate de România în domeniile 

reformei judiciare şi luptei împotriva corupţiei, conţine cu titlu de 

măsură distinctă, în cadrul Obiectivului specific 1 Remedierea 

vulnerabilităţilor specifice instituţiilor publice prin implementarea 

sistematică a măsurilor preventive, şi  „consolidarea statutului şi a 

rolului consilierului de etică”; 
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- Din perspectiva egalităţii de şanse şi a tratamentului 

nediscriminatoriu, văzute ca parte integrantă din obligaţiile generale 

de conduită, dar şi ca aspect particular în cadrul obligaţiilor de 

conduită în exercitarea funcţiilor publice, elementul determinant 

este acela că ultimii ani au relevat, atât la nivel global cât şi pe 

diferite sectoare şi sub-sectoare, nevoia unei mai bune focusări a 

politicilor publice inclusiv în domeniul asigurării incluziunii şi 

nediscriminării. 

 

Având în vedere cele de mai sus, în cursul anului 2013 a fost înaintată 

spre adoptare/aprobare o propunere de politică intitulată „Dezvolarea 

standardelor etice în sistemul administraţiei publice”, printre 

activităţile propuse spre implementare regăsindu-se iniţiative de 

reglementare, de facilitare a aplicării legii, de instruire şi informare, 

etc., toate destinate creşterii capacităţii administrative în domeniul 

implementării şi promovării standardelor etice în activitatea 

autorităţilor şi instituţiilor publice. Propunerea a fost adoptată în forma 

sa rezultată din parcurgerea procedurilor de transparenţă, consultare 

instituţională şi avizare, măsurile normative de modificare şi 

completare a Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a 

funcţionarilor publici cuprinse în prezentul proiect de lege constiuind 

modalităţi de implementare a politicii publice în cauză, respectiv de 

atingere a obiectivelor acesteia. 

2. Schimbări preconizate   Printre obiectivele politicii publice la baza elaborării prezentului 

proiect de lege se numără şi: 

1. Actualizarea cadrului general de stabilire şi monitorizare a 

respectării normelor de conduită, precum şi a mecanismelor 

instituţionale actuale de implementare a prevederilor legale privind 

conduita în exercitarea funcţiilor publice; acest obiectiv general s-a 

estimat că poate fi atins inclusiv prin: 

- Identificarea şi includerea în normele de conduită a unor 

aspecte particulare corespunzătoare liniilor definitorii ale 

standardelor etice inclusive - asigurarea egalităţii de şanse, 

asigurarea egalităţii de tratament şi interdicţia discriminării; 

- Identificarea şi includerea în normele de conduită a unor 

aspecte particulare corespunzătoare asigurării protecţiei 

funcţionarilor publici împotriva comportamentelor abuzive 

altele decât ameninţările cu violenţa sau faptele de ultraj, 

prevăzute de legea penală ca infracţiuni;    

- Consolidarea statutului şi rolului consilierului de etică, cu 

actualizarea/redefinirea modalităţilor de desemnare,  exercitare 

a atribuţiilor şi evaluare a activităţii; 

- Consolidarea şi îmbunătăţirea cadrului de monitorizare, 

evaluare şi raportare a respectării normelor de conduită.  

2. Dezvoltarea şi operaţionalizarea de noi mecanisme instituţionale 

de implementare eficientă a prevederilor legale privind conduita în 

exercitarea funcţiilor publice; acest obiectiv general s-a estimat că 

poate fi atins inclusiv prin: 

- Crearea şi operaţionalizarea unor mecanisme-suport 

funcţionale de asigurare a legăturii între activitatea consilierului 

de etică şi cea a persoanelor desemnate pentru exercitarea, în 
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cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, a altor tipuri de 

activităţi asociate domeniului prevenirii corupţiei (ex.: 

persoanele responsabile cu asigurarea implementării  

prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de 

interese, consilierii de integritate, persoanele responsabile cu 

monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a 

implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control 

intern/managerial, cele desemnate pentru monitorizarea 

implementării strategiilor naţionale anticorupţie şi a planurilor 

sectoriale de acţiune specifice, membrii şi secretarii comisiilor 

de disciplină, etc.); 

- Crearea unui standard de pregătire a consilierului de etică, cu 

instituirea obligativităţii unei pregătiri iniţiale a persoanelor 

responsabile cu consilierea etică şi monitorizarea respectării 

normelor de conduită; 

- Crearea unui sistem de evaluare a performanţelor şi 

îmbunătăţire a pregătirii profesionale pentru consilierii de etică, 

pornind de la particularităţile activităţilor desfăşurate conform 

legii;  

- Crearea şi operaţionalizarea unui cadru general, comun, de 

organizare şi desfăşurare a activităţii de consiliere etică în 

cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice. 

3. Formarea şi informarea consilierilor de etică din autorităţi şi 

instituţii publice; acest obiectiv general s-a estimat că poate fi atins 

inclusiv prin: 

- Crearea şi operaţionalizarea unui sistem de analiză a nevoilor 

de instruire pentru formarea continuă a persoanelor responsabile 

cu consilierea etică şi monitorizarea respectării normelor de 

conduită (cu posibilitate de extindere a domeniului de 

analiză/intervenţie în cazul disponibilităţii de colaborare şi 

emitere a unui raport comun cu alte autorităţi şi instituţii publice 

cu competenţe în domeniul prevenirii corupţiei). 

4. Promovarea şi diseminarea către beneficiari a regulilor privind 

conduita, a mecanismelor instituţionale şi a mecanismelor-suport, a 

activităţilor şi a rezultatelor obţinute în implementarea iniţiativei de 

dezvoltare a standardelor etice în sistemul administraţiei publice; 

acest obiectiv general s-a estimat că poate fi atins inclusiv prin: 

- Crearea şi operaţionalizarea unor mecanisme-suport funcţionale 

de asigurare a legăturii între activitatea consilierului de etică şi 

cea a persoanelor desemnate pentru asigurarea 

reprezentării/prezentării instituţiei în relaţia cu beneficiarii, 

societatea civilă şi mass-media. 

 

Pentru atingerea obiectivelor menţionate, proiectul de lege pentru 

modificarea  şi completarea Legii nr. 7/2004 privind Codul de 

conduită a funcţionarilor publici are ca obiect: 

- Clarificarea, cu un grad mai ridicat de detaliere şi prin 

raportare la necesitatea de actualizare a standardelor etice în 

concordanţă cu evoluţia relaţiilor socio-profesionale în mediul 

administrativ, a domeniului de aplicare, scopului şi 

obiectivelor legii, precum şi a regulilor/interdicţiilor/ 
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obligaţiilor în legătura cu comportamentul considerat 

acceptabil şi/sau dezirabil al funcţionarilor publici, în 

exercitarea funcţiilor deţinute; 

- Actualizarea termenilor utilizaţi în definirea  principiilor 

„asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa legii şi a  

autorităţilor şi instituţiilor publice”, „imparţialitatea şi 

independenţa” şi, respectiv, „integritatea morală”, cel din urmă 

principiu fiind extins prin redefinirea sa ca principiu ce are ca 

obiect „integritatea morală şi profesională”; 

- Completarea definiţiilor asociate terminologiei utilizate în 

textul actului normativ cu sensul unor noţiuni şi concepte 

precum conflict de interese, incompatibilitate, discriminare, 

hărţuire, dilemă etică, sau consilier de etică, unele dintre ele 

specifice, în sensul lor general, politicilor sectoriale şi 

legislaţiei aferente acestora (cum ar fi, spre exemplu, 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, cu 

modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa Guvernului 

nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 

formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, ori Legea nr. 202/2002 privind 

egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare); 

- Introducerea de noi reguli/interdicţii/obligaţii cu privire la 

conduita funcţionarilor, fie sub forma unor articole distincte, 

cum este cazul dispoziţiilor privind incompatibilităţile şi 

conflictele de interese, al celor privind imparţialitatea şi 

independenţă, ori al celor privind dezvoltarea de competenţe, 

fie sub forma unor detalieri, clarificări sau, după caz, 

completări ale reglementării curente, cum este cazul 

dispoziţiilor referitoare la: loialitatea faţă de Constituţie şi lege, 

loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice, libertatea 

exprimării, activitatea publică şi activitatea politică, conduita 

în relaţiile cu cetăţenii şi conduita colegială, interdicţia privind 

acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor, obiectivitate şi 

responsabilitate în luarea deciziilor, folosirea prerogativelor de 

putere publică, şi, respectiv, la utilizarea resurselor publice; 

- Completarea obligaţiilor privind conduita în exercitarea 

funcţiilor publice cu dispoziţii privind responsabilitatea etică şi 

răspunderea juridică; 

- Completarea dispoziţiilor destinate delimitării/stabilirii rolului 

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, prin detalierea 

rolului de instituţie responsabilă cu coordonarea, monitorizarea 

şi controlul aplicării normelor de conduită, precum şi prin 

indicarea expresă a atribuţiilor de standardizare a instruirii 

consilierilor de etică şi a desfăşurării activităţilor acestora, 

respectiv indicarea expresă a statutului de furnizor de formare 

pentru această categorie socio-profesională; 

- Completarea dispoziţiilor destinate delimitării/stabilirii rolului 

autorităţilor şi instituţiilor publice, prin indicarea expresă a 
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obligaţiei de desemnare a consilierului de etică în  

conformitate cu condiţiile şi procedura detaliate în lege, a celei 

de sprijinire a activităţii consilierului de etică inclusiv prin 

punerea la dispoziţie a unui spaţiu corespunzător, precum şi a 

celei de asigurare a participării acestor funcţionari la 

programele de formare şi perfecţionare specifice, respectiv a 

celei de delimitare a activităţilor prevăzute în fişa de post prin 

raportare la timpul normal de lucru corelat cu volumul şi 

complexitatea muncii depuse în exercitarea celor două 

categorii de atribuţii – cele specifice funcţiei de bază şi cele 

specifice rolului de consilier de etică; 

- Completarea dispoziţiilor destinate reglementării instituţiei 

„consilierului de etică” prin detalierea regulilor referitoare la 

rolul instituţional al acestuia, la statutul şi condiţiile generale 

privind exercitarea atribuţiilor, la condiţiile generale în 

legătură cu procedura de desemnare şi obligaţia autorităţii sau 

instituţiei publice de a le detalia prin act administrativ intern, la 

condiţiile de numire şi incompatibilităţile specifice, la atribuţii 

şi răspunderea asociată exercitării acestora, precum şi la 

încetarea calităţii de consilier de etică; 

- Diversificarea atribuţiilor consilierului de etică prin 

introducerea unor activităţi distincte în legătură cu 

monitorizarea respectării normelor de conduită şi acordarea de 

consiliere în vederea înţelegerii şi aplicării corespunzătoare a 

acestora, dar şi în legătură cu alte aspecte precum: informarea 

şi instruirea potenţialilor beneficiari ai activităţilor de 

consiliere, elaborarea de studii, analize şi planuri de măsuri 

specifice domeniului, evaluarea opiniilor şi percepţiilor cu 

privire la etica personalului (în special cel implicat direct în 

relaţia cu publicul/cu beneficiarii serviciilor publice oferite de 

autoritatea sau instituţia publică), verificarea aplicării 

principiilor egalităţii de şanse şi tratament şi al nediscriminării 

în cadrul procedurilor ce ţin de cariera în funcţia publică, 

colaborarea cu persoane sau structuri cu activităţi conexe sau 

incidente domeniului reglementat de Legea nr. 7/2004; 

- Clarificarea noţiunii de „activitate de consiliere etică”, 

respectiv stabilirea condiţiilor generale de organizare şi 

desfăşurare a acesteia; 

- Introducerea sub incidenţa Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 

privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare, a neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute 

de lege în legătura cu rolul autorităţilor şi instituţiilor publice, 

respectiv a celor dispuse în legătură cu obligaţia consilierului 

de etică privind elaborarea şi şi comunicarea rapoartelor 

semestriale privind monitorizarea implementării principiilor şi 

standardelor de conduită, precum şi a procedurilor disciplinare, 

sancţiunile stabilite fiind de la 2.000 la 3.000 de lei; 

- Instituirea expresă obligativităţii respectării Codului de 

conduită de către toţi funcţionarii publici numiţi în condiţiile 

prevăzute de Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, precum şi funcţionarii publici cu 
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statut special, precum şi a posibilităţii adoptării, prin lege 

specială,  a unor principii şi standarde de conduită specifice 

activităţii funcţionarilor publici cu statut special; 

- Crearea temeiului legal şi a obligaţiei de emitere, în termen de 

cel mult 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii, a actelor 

cu caracter normativ destinate standardizării: a) instruirii 

consilierilor de etică; b) organizării şi desfăşurării activităţii de 

consiliere etică; c) monitorizării şi raportării privind 

respectarea principiilor şi standardelor de conduită.  

3. Alte informaţii  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

Secţiunea a 3-a                                                                                 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

1
1
. Impactul asupra mediului 

concurenţial şi domeniului 

ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului 

de afaceri 

Din punct de vedere al impactului asupra mediului de afaceri, se 

aşteaptă o îmbunătăţire a relaţiei cu reprezentanţii acestuia, o 

îmbunătăţire a percepţiei acestora cu privire la relaţionarea cu 

administraţia publică şi creşterea accesibilităţii în ceea ce priveşte 

serviciile publice. 

3. Impactul social Din punct de vedere al impactului social, se aşteaptă o creştere a 

calităţii serviciului public, o mai bună administrare în realizarea 

interesului public, precum şi o mai bună prevenire a corupţiei în 

administraţia publică. De asemenea, aplicarea măsurilor legislative 

propuse se aşteaptă a contribui într-o mai mare măsură la crearea unui 

climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi administraţie, 

prin reprezentanţii săi, precum şi la menţinerea prestigiului 

instituţiilor, funcţiei publice şi al funcţionarilor publici. 

4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

Secţiunea a 4-a                                                                                 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, 

cat si pe termen lung (pe 5 ani) 

- mii lei - 

Indicatori Anul 

curent 

2013 

Următorii 4 ani 

 

  2014       2015       2016       2017 

Media 

pe 5 

ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare 

   plus/minus, din care:                                       

a) buget de stat, din acesta 

   (i) impozit pe profit                                       

   (ii) impozit pe venit 

b) bugete locale 

   (i) impozit pe profit                                       

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:                       

   (i) contribuţii de asigurări                   

      

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care 

a) buget de stat, din acesta 
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   (i) cheltuieli de personal 

   (ii) bunuri şi  servicii 

b) bugete locale 

   (i) cheltuieli de personal 

   (ii) bunuri si servicii                                     

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:                       

   (i) cheltuieli de personal 

   (ii) bunuri si servicii   

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

      

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

      

7. Alte informaţii  

Secţiunea a 5-a                                                                                

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare   

1. Măsuri normative necesare 

pentru aplicarea prevederilor 

proiectului de act normativ: 

a) acte normative în vigoare 

ce vor fi modificate sau  

abrogate, ca urmare a intrării 

în vigoare a proiectului de act 

normativ 

b) acte normative ce urmează 

a fi elaborate în vederea 

implementării noilor 

dispoziţii.                

a) Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

b) În vederea implementării noilor dispoziţii, vor fi elaborate 

următoarele acte cu caracter normativ: 

- Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 

pentru aprobarea cadrului metodologic privind activitatea de consiliere 

etică, precum şi modelul, gestionarea şi accesul la registrul de 

evidenţă al acestei activităţi; 

- Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 

privind standardul de formare pentru consilierii de etică; 

- Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 

privind cadrul metodologic necesar monitorizării şi implementării 

principiilor şi standardelor de conduită a funcţionarilor publici, 

precum şi a procedurilor disciplinare în cadrul autorităţilor şi 

instituţiilor publice  

2. Conformitatea proiectului 

de act normativ cu legislaţia 

comunitară în  cazul 

proiectelor ce transpun 

prevederi comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Masuri normative necesare 

aplicării directe a actelor       

    normative comunitare                                           

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de 

Justiţie a Uniunii Europene          

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din 

care decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii Prezentul proiect de act normativ a fost elaborat şi supus spre adoptare 

inclusiv în îndeplinirea obligaţiilor asumate prin Hotărârea 
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Guvernului nr. 215/2012 privind aprobarea Strategiei Naţionale 

Anticorupţie pe perioada 2012-2015, a Inventarului măsurilor 

preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare, precum şi a 

Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei 

naţionale anticorupţie 2012-2015, la Obiectivul  specific 1. 

Remedierea vulnerabilităţilor specifice instituţiilor publice prin 

implementarea sistematică a măsurilor preventive,  măsura 5. 

Consolidarea statutului şi a rolului consilierului de etică. La rândul 

ei, strategia menţionată, precum şi implementarea acesteia, asigură, 

printre altele inclusiv implementarea recomandărilor formulate de 

Comisia Europeană în cadrul Mecanismului de Cooperare şi 

Verificare a progreselor înregistrate de România în domeniile 

reformei judiciare şi luptei împotriva corupţiei, precum şi reflectarea 

angajamentului României faţă de valorile Parteneriatului pentru o 

guvernare deschisă, la care statul român a achiesat în septembrie 2011. 

Secţiunea a 6-a                                                                                 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ                        

1. Informaţii privind procesul 

de     consultare cu organizaţii     

neguvernamentale, instituite 

de  cercetare şi alte organisme 

implicate 

Procesul de consultare cu privire la proiectul de act normativ a avut 

loc în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările 

ulterioare. 

2. Fundamentarea alegerii 

organizaţiilor cu care a avut 

loc consultarea, precum şi a 

modului în care activitatea 

acestor organizaţii este legată 

de obiectul  proiectului de act 

normativ    

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Consultările organizate cu 

autorităţile administraţiei 

publice locale, în situaţia în 

care proiectul de act normativ 

are ca obiect     activităţi ale 

acestor autorităţi, în condiţiile 

Hotărârii Guvernului nr. 

521/2005 privind procedura 

de consultare a structurilor 

asociative ale autorităţilor 

administraţiei     publice 

locale la elaborarea 

proiectelor de acte normative       

Procesul de consultare cu privire la proiectul de act normativ a avut 

loc în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 

privind procedura de consultare a structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de 

acte normative. 

4. Consultările desfăşurate în 

cadrul  consiliilor 

interministeriale, în  

conformitate cu prevederile 

Hotărârii  Guvernului nr. 

750/2005 privind  constituirea  

consiliilor interministeriale   

permanente  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Informaţii privind avizarea Este necesar avizul Consiliului Legislativ. 

lnk:HOT%20GUV%20750%202005%200
lnk:HOT%20GUV%20750%202005%200
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de către: 

    a) Consiliul Legislativ                                                 

    b) Consiliul Suprem de 

Apărare a Ţării                                                     

    c) Consiliul Economic şi 

Social         

    d) Consiliul Concurenţei                

    e) Curtea de Conturi                        

6. Alte informaţii                         În scopul evaluării actualizate a gradului de cunoaştere şi respectare a 

Codului de conduită a funcţionarilor publici, reglementat prin Legea 

nr. 7/2004, precum şi al colectării de date despre activitatea efectivă a 

funcţionarului public desemnat pentru consiliere etică şi monitorizarea 

respectării normelor de conduită în instituţiile publice din România, la 

finalul anului 2012 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a iniţiat 

un sondaj realizat pe un eşantion de 580 de autorităţi şi instituţii ale 

administraţiei publice centrale, teritoriale şi locale. Urmare a solicitării 

Agenţiei, s-au primit 1576 chestionare completate de către funcţionari 

publici, dintre  care 108 chestionare provenite de la autorităţi ale 

administraţiei publice centrale, 1108, de la instituţii publice ale 

administraţiei publice teritoriale şi 288, de la instituţii publice ale 

administraţiei publice locale. Chestionarele au cuprins întrebări 

referitoare la gradul de cunoaştere şi aplicare a prevederilor referitoare 

la conduita în exercitarea funcţiilor publice, calitatea reglementării în 

ceea ce priveşte Codul de conduită a funcţionarilor publici, necesitatea 

şi utilitatea reglementării unei instituţii precum cea a consilierului de 

etică, selectarea şi desemnarea consilierilor de etică în cadrul 

autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi la posibile soluţii de 

îmbunătăţire a activităţii consilierilor de etică. 

Secţiunea a 7-a                                                                                 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii civile 

cu privire     la necesitatea 

elaborării proiectului de act 

normativ                         

Intenţia elaborării proiectului de act normativ, precum şi analizarea 

detaliată a aspectelor privind necesitatea şi oportunitatea acesteia au 

fost aduse la cunoştinţă publică în cadrul procesului de elaborare, 

promovare şi adoptare a documentului de politică publică intitulat 

„Dezvolarea standardelor etice în sistemul administraţiei publice”. 

Totodată, proiectul de act normativ a fost supus consultării publice în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare. 

2. Informarea societăţii civile 

cu privire la eventualul impact 

asupra mediului în urma 

implementării proiectului de 

act normativ, precum şi 

efectele  sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii 

biologice      

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informaţii                         Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

Secţiunea a 8-a                                                                                 

Măsuri de implementare                                                                          

1. Măsurile de punere în 

aplicare a proiectului de act 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale 

şi/sau locale - înfiinţarea unor 

noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor 

existente 

2. Alte informaţii                         Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici,  pe care îl supunem Guvernului spre 

adoptare, în forma alăturată. 

 

Viceprim-ministru 

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice 

 

Nicolae -Liviu DRAGNEA 

 

 

 

Preşedintele Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici 

 

Eugen COIFAN 

 

 

 

Avizăm favorabil: 

 

Viceprim-ministru 

Ministrul finanţelor publice 

 

Daniel CHIŢOIU 

 Ministrul delegat  

pentru buget 

                

Liviu VOINEA 

 

 

Ministrul afacerilor interne 

 

Radu STROE 

 

 

 Ministrul afacerilor externe 

 

Titus CORLĂŢEAN 

 

 

Ministrul muncii, familiei, 

protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice 

 

Mariana CÂMPEANU 

  

Ministrul justiţiei 

 

Robert  Marius CAZANCIUC 

 

 


