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proiect 
NOTA DE FUNDAMENTARE 

 
 
 

Secţiunea 1                                                                                     
Titlul proiectului de act normativ  
Hotărâre a Guvernului privind procedura de desemnare, atribuţiile, modalitatea de 
organizare a activităţii şi procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale 
ale funcționarului public desemnat consilier de etică, precum şi pentru aprobarea 
modalității de raportare a instituţiilor şi autorităţilor în scopul asigurării implementării, 
monitorizării şi controlului respectării principiilor şi normelor privind conduita 
funcţionarilor publici 
 

Secţiunea a 2-a                                                                                 
Motivul emiterii actului normativ  

1. Descrierea situaţiei 
actuale 

În data de 05.07.2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I nr. 555 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ. Ca urmare a intrării în vigoare 
a acestui act normativ, prin art. 597 alin. (2) lit. k) Legea nr. 
7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, 
republicată a fost abrogată și au fost reglementate conform art. 
451 – 457 din același act normativ o serie de norme referitoare la 
consilierea etică a funcţionarilor publici și asigurării informării și a 
a raportării cu privire la normele de conduită.  
 
În acest context, art. 625 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 57/2019, cu completările ulterioare, prevede că 
în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a acestui act 
normativ se aprobă la propunerea ministerului cu atribuții în 
domeniul administrației publice și a Agenției Naționale a 
Funcționarilor Publici, hotărârea Guvernului privind procedura de 
desemnare, atribuţiile, modalitatea de organizare a activităţii şi 
procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale 
ale consilierului de etică, precum şi modalitatea de raportare a 
instituţiilor şi autorităţilor în scopul asigurării implementării, 
monitorizării şi controlului respectării principiilor şi normelor 
privind conduita funcţionarilor publici. 
 
Principalele reglementări prevăzute în Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019, cu completările ulterioare, au în vedere 
aspecte precum: 

- obligaţiile autorităţilor şi instituţiilor publice cu privire la 
desemnarea unui funcționar public în vederea asigurării 
consilierii etice a funcţionarilor publici, a informării şi a 
raportării cu privire la aplicarea normelor de conduită; 

- rolul consilierului de etică în domeniul prevenirii încălcării 
normelor de conduită; 

- incompatibilități cu calitatea de consilier de etică; 
- atribuțiile consilierului de etică; 
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- evaluarea activității consilierului de etică;  
- încetarea calității de consilier de etică; 
- informarea publicului cu privire la respectarea obligațiilor și 

a normelor de conduită de către funcționarii publici. 

2. Schimbări 
preconizate   

În aplicarea art. 625 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019, cu completările ulterioare, a fost elaborat 
proiectul de Hotărâre a Guvernului privind procedura de 
desemnare, atribuţiile, modalitatea de organizare a activităţii şi 
procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale 
ale funcționarului public desemnat consilier de etică, precum şi 
pentru aprobarea modalității de raportare a instituţiilor şi 
autorităţilor în scopul asigurării implementării, monitorizării şi 
controlului respectării principiilor şi normelor privind conduita 
funcţionarilor publici. 
 
Proiectul de act normativ cuprinde dispoziții legale privind:  
- procedura de desemnare a consilierului de etică;  
- atribuțiile și modalitatea de organizare a activității consilierului 
de etică;  
- procedura de evaluare a performanțelor profesionale individuale 
ale funcționarului public desemnat consilier de etică; 
- modalitatea de raportare a instituțiilor și autorităților publice în 
scopul asigurării implementării, monitorizării și controlului 
respectării principiilor și normelor privind conduita funcționarilor 
publici. 
 
 
Proiectul de act normativ cuprinde Anexele nr. 1 - 4 privind: 
- formatul standard al declarației de integritate, document 
necesar a fi depus în conformitate cu prevederile art. 452 alin. (7) 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu 
completările ulterioare; 
- formatul standard al fișei postului, elaborat în conformitate cu 
prevederile art. 452 alin. (4) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019, cu completările ulterioare; 
- model de registru de evidenţă a activităţii de consiliere etică;   
- formatul standard al raportului de evaluare a performanțelor 
profesionale individuale ale funcționarului public desemnat 
consilier de etică.  
 
Anexa nr. 4 privind raportul de evaluare a performanțelor 
profesionale individuale ale funcționarilor publici desemnați 
consilieri de etică cuprinde modificările aduse de Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu completările ulterioare, 
procedurii de evaluare a performanțelor individuale ale 
funcționarilor publici aplicabilă pentru activitatea desfășurată 
începând cu 1 ianuarie 2020. 
 
Totodată, s-au prevăzut dispoziții tranzitorii care reglementează 
modul de desfășurare a activității consilierului de etică până la 
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numirea consilierilor de etică în temeiul prezentei hotărâri, 
precum și dispoziții finale care cuprind măsurile necesare pentru 
punerea în aplicare a actului normativ. 
Proiectul prevede abrogarea vechii reglementări, respectiv a 
Ordinului președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 
nr. 3753/2015 privind monitorizarea respectării normelor de 
conduită de către funcționarii publici și a implementării 
procedurilor disciplinare, publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I nr. 844 din 12 noiembrie 2015. 
 

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. 

11. Impactul asupra mediului 
concurenţial si domeniului ajutoarelor 
de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

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

21.Impactul asupra sarcinilor 
administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

22Impactul asupra întreprinderilor micii 
și mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect 

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

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

5. Alte informații 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 
2020 

Următorii 4 ani 
2021      2022      2023     2024 

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  
b) bugete locale 
   (i) impozit pe profit                                       
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:                       
   (i) contribuţii de asigurări                   
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2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care 
a) buget de stat, din acesta 
   (i) cheltuieli de personal 
   (ii) bunuri şi  servicii 
b) bugete locale 
   (i) cheltuieli de  
   (ii) bunuri si servicii                                     
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:                       
   (i) cheltuieli de  
   (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 
si/sau cheltuielilor bugetare 

      

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

Secţiunea a 5-a                                                                                
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare   

1. Măsuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor:     
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) La data intrării în vigoare a Ordinului 
președintelui Agenției Naționale a 
Funcționarilor Publici pentru aprobarea 
Metodologiei de completare şi transmitere a 
informaţiilor privind implementarea principiilor 
şi a standardelor de conduită, precum şi a 
procedurilor disciplinare în cadrul autorităţilor 
şi instituţiilor publice se abrogă Ordinul 
președintelui Agenției Naționale a 
Funcționarilor Publici nr. 3753/2015 privind 
monitorizarea respectării normelor de conduită 
de către funcționarii publici și a implementării 
procedurilor disciplinare, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I nr. 844 din 12 
noiembrie 2015. 
b) În aplicarea actului normativ, în termen de 
30 de zile calendaristice de la intrarea în 
vigoare, va fi elaborat Ordinul președintelui 
Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 
pentru aprobarea Metodologiei de completare 
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şi transmitere a informaţiilor privind 
implementarea principiilor şi a standardelor de 
conduită, precum şi a procedurilor disciplinare 
în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, 
care se publică în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 

11.. Compatibilitatea proiectului de act 
normativ cu legislaţia în domeniul 
achiziţiilor publice.   

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

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 si/sau documente 
internaţionale din care decurg 
angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

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

Secţiunea a 6-a                                                                                 
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ                        

1. Informaţii privind procesul de 
consultare cu organizaţii 
neguvernamentale, institute de cercetare 
si alte organisme implicate 

În aplicarea Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată, proiectul de act 
normativ, împreună cu nota de fundamentare 
aferentă, au fost afișate pe pagina de internet 
a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, la 
secțiunea ”Transparență decizională/Proiecte 
de acte normative”, în data de ________,  

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       

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 
privind procedura de consultare a structurilor 
asociative ale autorităților administrației 
publice locale la elaborarea proiectelor de acte 
normative, cu modificările ulterioare, 
structurile asociative ale autorităților 
administrației publice locale au fost 
consultate, în condițiile legii, prin adresa ANFP 
nr. __________ 
 

4. Consultările desfăşurate în cadrul Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
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consiliilor interministeriale, in 
conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale 
permanente  

subiect. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 
    a) Consiliul Legislativ                                                 
    b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării                                                     
    c) Consiliul Economic şi Social         
    d) Consiliul Concurenţei                
    e) Curtea de Conturi                        

Proiectul necesită avizul Consiliului Legislativ 
 

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

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                         

În aplicarea Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată, proiectul de act 
normativ, împreună cu nota de fundamentare 
aferentă, au fost afișate pe pagina de internet 
a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, la 
secțiunea ”Transparență decizională/Proiecte 
de acte normative”, în data de __________ 
 

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 normativ de către                                                    
autorităţile administraţiei publice                                                        
centrale şi/sau locale - înfiinţarea                                                       
unor noi organisme sau extinderea                                                         
competentelor instituţiilor existente 

În termen de 30 de zile calendaristice de la 
intrarea în vigoare a actului normativ, în cadrul 
fiecărei autorităţi şi instituţii publice se 
desemnează consilierul de etică. 
 
 

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

Faţă de cele prezentate, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată și al art. 
625 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu completările 
ulterioare, a fost elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului privind procedura de 
desemnare, atribuţiile, modalitatea de organizare a activităţii şi procedura de evaluare a 

lnk:HOT%20GUV%20750%202005%200
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performanţelor profesionale individuale ale funcționarului public desemnat consilier de 
etică, precum şi pentru aprobarea modalității de raportare a instituţiilor şi autorităţilor în 
scopul asigurării implementării, monitorizării şi controlului respectării principiilor şi 
normelor privind conduita funcţionarilor publici, pe care îl supunem spre aprobare. 
 
 

Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administraţiei,  
Ion ȘTEFAN 

 
 
 
 

 
Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 

Ciprian CIUCU 
 
 
 
 
 

Avizăm favorabil: 
 

Ministrul afacerilor interne,  
Marcel Ion VELA 

 
 
 
 

 
Ministrul justiţiei,  

Marian Cătălin PREDOIU 
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