
SPEŢĂ PRIVIND SUSPENDAREA RAPORTULUI DE SERVICIU AL FUNCŢIONARILOR PUBLICI 
 

 
DESCRIEREA 

SITUAŢIEI CADRUL LEGAL SOLUŢIA RECOMANDĂRI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funcţionarul 
public solicită 
suspendarea 
raportului de 
serviciu la 
iniţiativa sa. 

 
 
 
Art. V din Legea nr. 
140/2010 pentru 
modificarea şi 
completarea Legii nr. 
188/1999 
 
 
 
Art. 117 din Legea nr. 
188/1999 privind statutul 
funcţionarilor publici (r2), 
cu modificările şi 
completările ulterioare 
 
Art. 54 din Legea nr.  
53/2003 - Codul Muncii, 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Articolul 95 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările 
ulterioare, a fost abrogat în mod expres prin art. V din Legea nr. 
140/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, act normativ ce a intrat în 
vigoare la data de 11.07.2010, condiţii în care, începând cu 
această dată, nu se mai poate dispune măsura suspendării 
raportului de serviciu la cererea motivată a funcţionarului public, 
pentru un interes personal legitim în temeiul articolului 
menţionat. 
 
Art. 117 din Legea nr. 188/1999 prevede faptul că: 
Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile 
legislaţiei muncii, precum şi cu reglementările de drept comun 
civile, administrative sau penale, după caz, în măsura în care nu 
contravin legislaţiei specifice funcţiei publice. 
 
Legea nr.  53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi 
completările ulterioare prevede, la art. 54, posibilitatea 
suspendării contractelor de muncă (contractul individual de 
muncă poate fi suspendat, prin acordul părţilor, în cazul 
concediilor fără plată pentru studii sau pentru interese 
personale). 
 
Având în vedere prevederea legală anterior menţionată,
coroborată cu dispoziţiile art. 117 din Legea 188/1999 şi faptul că 
Legea nr. 188 nu prevede dispoziţii exprese care să interzică 
suspendarea raportului de serviciu la iniţiativa funcţionarului 
public pentru interese personale, considerăm că raportul de 
serviciu poate fi suspendat prin acordul funcţionarului şi al 
autorităţii sau instituţiei publice la care lucrează. 

Pentru instituţiile publice: 
- instituţiile au posibilitatea (iar nu 

obligaţia!) de a acorda funcţionarilor 
publici suspendarea raportului de 
serviciu; 

- la acordarea suspendării raportului de 
serviciu, conducătorii instituţiilor trebuie 
să se asigure că activitatea instituţiei nu 
este afectată în mod negativ de absenţa 
funcţionarului public al cărui raport de 
serviciu este suspendat şi să încredinţeze 
imediat atribuţiile acestuia altor 
funcţionari publici. 

 
Pentru funcţionarii publici: 
- recomandăm motivarea corectă a 

cererilor de suspendare a raporturilor de 
serviciu; 

- înainte de a solicita suspendarea, 
recomandăm funcţionarilor analizarea 
impactului pe care absenţa pe perioada 
suspendării o are asupra activităţii 
instituţiei şi identificarea de soluţii la 
eventualele probleme previzionate; 

- atragem atenţia asupra faptului că 
suspendarea raportului de serviciu nu este 
un drept al funcţionarului public ci 
reprezintă un acord de voinţă al părţilor. 



 


