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*) Not CTCE:
*) Forma consolidat a LEGII nr. 188 din 8 decembrie 1999
(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 365 din 29 mai 2007 la data
de 16 aprilie 2018 este realizat prin includerea tuturor
modificrilor i completrilor aduse de: ORDONANA DE URGEN
nr. 125 din 8 octombrie 2008; ORDONANA DE URGEN nr. 229 din
30 decembrie 2008; ORDONANA DE URGEN nr. 3 din 11 februarie
2009 respins de LEGEA nr. 379 din 10 decembrie 2009; ORDONANA
DE URGEN nr. 37 din 22 aprilie 2009 abrogat de ORDONAN A DE
URGEN!" nr. 105 din 6 octombrie 2009 #i respins$ de LEGEA nr. 41
din 12 martie 2010; ORDONAN%A DE URGEN&' nr. 90 din 30 iunie
2009; ORDONAN(A DE URGEN)* nr. 105 din 6 octombrie 2009; LEGEACADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009; LEGEA nr. 379 din 10
decembrie 2009; DECIZIA nr. 1.629 din 3 decembrie 2009; LEGEA
nr. 41 din 12 martie 2010; LEGEA nr. 49 din 19 martie 2010;
LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010; LEGEA nr. 264 din 22 decembrie
2010; LEGEA-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010; ORDONAN+A DE
URGEN,- nr. 16 din 8 mai 2012 aprobat. de LEGEA nr. 132 din 18
iulie 2012; LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012*); LEGEA nr. 2 din 1
februarie 2013; ORDONAN/A DE URGEN01 nr. 77 din 26 iunie 2013
respins2 de LEGEA nr. 92 din 1 iulie 2014; ORDONAN3A DE URGEN45
nr. 82 din 27 august 2013**) respins6 de LEGEA nr. 36 din 22
martie 2016; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; LEGEA nr. 255
din 19 iulie 2013; DECIZIA nr. 55 din 5 februarie 2014;
ORDONAN7A DE URGEN89 nr. 18 din 16 aprilie 2014; LEGEA nr. 92
din 1 iulie 2014; DECIZIA nr. 351 din 7 mai 2015; LEGEA nr. 36
din 22 martie 2016; LEGEA nr. 57 din 11 aprilie 2016; LEGEA nr.
129 din 31 mai 2017; DECIZIA nr. 818 din 7 decembrie 2017.
Con:inutul acestui act apar;ine exclusiv S.C. Centrul
Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neam< =i nu este un
document cu caracter oficial, fiind destinat inform>rii
utilizatorilor.
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**) RepublicatI în temeiul art. III din Legea nr. 251/2006
pentru modificarea Ji completarea Legii nr. 188/1999 privind

Statutul funcionarilor publici, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 574 din 4 iulie 2006, dându-se
textelor o nou numerotare.
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici a
fost republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
251 din 22 martie 2004 i ulterior a mai fost modificat prin:
- Legea nr. 164/2004 pentru aprobarea Ordonanei de urgen
a Guvernului nr. 123/2003 privind cre terile salariale ce se vor
acorda personalului din sectorul bugetar, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 19 mai 2004;
– Legea nr. 344/2004 pentru modificarea art. 27 din Legea
nr. 188/1999 privind Statutul func ionarilor publici, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 27 iulie
2004;
– Ordonana de urgen a Guvernului nr. 92/2004 privind
reglementarea drepturilor salariale i a altor drepturi ale
funcionarilor publici pentru anul 2005, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 1.091 din 23 noiembrie 2004,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 76/2005,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324
din 18 aprilie 2005;
– Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.121
din 29 noiembrie 2004;
– Legea bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2005
nr. 512/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 1.128 din 30 noiembrie 2004;
– Ordonana de urgen a Guvernului nr. 39/2005 pentru
modificarea art. 84 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcionarilor publici, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 430 din 20 mai 2005, aprobat! prin Legea
nr. 228/2005, publicat" în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 607 din 13 iulie 2005;
– Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,
publicat# în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.151
din 19 decembrie 2005;
– Legea bugetului asigur$rilor sociale de stat pe anul 2006
nr. 380/2005, publicat% în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 1.150 din 19 decembrie 2005;
– Ordonan&a Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea
drepturilor salariale 'i a altor drepturi ale func(ionarilor
publici pentru anul 2006, publicat) în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 57 din 20 ianuarie 2006, aprobat* cu
modific+ri ,i complet-ri prin Legea nr. 417/2006, publicat. în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 24
noiembrie 2006;

– Legea nr. 442/2006 pentru modificarea alin. (2) al art.
15 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor
publici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 969 din 4 decembrie 2006.

 

*) Not CTCE:
A se vedea i litera b) a art. 57, Cap. IX din LEGEA nr. 329
din 5 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din
9 noiembrie 2009 care prevede:
Articolul 57
De la data intrrii în vigoare a hotrârilor Guvernului
privind înfiinarea, organizarea i funcionarea noilor entiti
rezultate din reorganizarea autoritilor i instituiilor
publice prevzute în anexele nr. 1 i 2, în cuprinsul actelor
normative în vigoare, urmtoarele expresii i denumiri se
înlocuiesc dup cum urmeaz:
b) sintagma "Institutul Na ional de Administra!ie" se
înlocuie"te cu sintagma "Agen#ia Na$ional% a Func&ionarilor
Publici
Conform pct. 2 al art. I din ORDONAN'A nr. 4 din 16 ianuarie
2013, publicat( în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 19 ianuarie
2013, Legea nr. 76 din 24 mai 2012, publicat) în Monitorul
Oficial nr. 365 din 30 mai 2012, care determin* modific+ri ,i
asupra altor acte normative, intr- în vigoare la data de 15
februarie 2013, cu câteva excep.ii.
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Prin DECIZIA CURCII CONSTITUDIONALE nr. 351 din 7 mai 2015,
publicatE în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015, a fost
admisF excepGia de neconstituHionalitate cu privire la
dispoziIiile OrdonanJei de urgenKL a Guvernului nr. 82/2013
pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul
funcMionarilor publici, constatându-se cN acestea sunt
neconstituOionale.
Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUPIA ROMÂNIEI
republicatQ în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003
dispoziRiile din legile Si ordonanTele în vigoare, precum Ui
cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituVionale, îWi
înceteazX efectele juridice la 45 de zile de la publicarea
deciziei CurYii ConstituZionale dac[, în acest interval,
Parlamentul sau Guvernul, dup\ caz, nu pun de acord prevederile
neconstitu]ionale cu dispozi^iile Constitu_iei. Pe durata

acestui termen, dispoziiile constatate ca fiind
neconstitu ionale sunt suspendate de drept.
Prin urmare, în intervalul 17 iunie 2015-1 august 2015,
prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 82/2013
pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul
funcionarilor publici (inclusiv toate modificrile determinate
de acest act normativ asupra Legii nr. 188/1999 republicat cu
modificrile i complet rile ulterioare) au fost suspendate de
drept, încetându- i efectele juridice, începând cu data de 2
august 2015, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru
modificarea prevederilor atacate.



CAP. I
Dispoziii generale
ART. 1
(1) Prezenta lege reglementeaz regimul general al
raporturilor juridice dintre funcionarii publici i stat sau
administraia public local, prin autoritile administrative
autonome ori prin autorit ile !i institu"iile publice ale
administra#iei publice centrale $i locale, denumite în
continuare raporturi de serviciu.
(2) Scopul prezentei legi îl constituie asigurarea, în
conformitate cu dispozi%iile legale, a unui serviciu public
stabil, profesionist, transparent, eficient &i impar'ial, în
interesul cet()enilor, precum *i al autorit+,ilor -i
institu.iilor publice din administra/ia public0 central1 2i
local3.
ART. 2
(1) Func4ia public5 reprezint6 ansamblul atribu7iilor 8i
responsabilit9:ilor, stabilite în temeiul legii, în scopul
realiz;rii prerogativelor de putere public< de c=tre
administra>ia public? central@, administraAia publicB localC Di
autoritEFile administrative autonome.
(2) FuncGionarul public este persoana numitH, în condiIiile
legii, într-o funcJie publicK. Persoana care a fost eliberatL
din funcMia publicN Oi se aflP în corpul de rezervQ al
funcRionarilor publici îSi pTstreazU calitatea de funcVionar
public.
(3) ActivitWXile desfYZurate de func[ionarii publici, care
implic\ exercitarea prerogativelor de putere public], sunt
urm^toarele:
a) punerea în executare a legilor _i a celorlalte acte
normative;
b) elaborarea proiectelor de acte normative `i a altor
reglementari specifice autoritbcii sau institudiei publice,
precum ei asigurarea avizfrii acestora;

c) elaborarea proiectelor politicilor i strategiilor, a
programelor, a studiilor, analizelor i statisticilor necesare
realizrii i implementrii politicilor publice, precum i a
documentaiei necesare executrii legilor, în vederea realizrii
competen ei autorit ii sau institu iei publice;
d) consilierea, controlul i auditul public intern;
e) gestionarea resurselor umane i a resurselor financiare;
f) colectarea creanelor bugetare;
g) reprezentarea intereselor autoritii sau instituiei
publice în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice
de drept public sau privat, din ar i strintate, în limita
competenelor stabilite de conductorul autoritii sau
instituiei publice, precum i reprezentarea în justiie a
autorit ii sau institu!iei publice în care î"i desf#$oar%
activitatea;
h) realizarea de activit&'i în conformitate cu strategia de
informatizare a administra(iei publice.
(4) Func)iile publice sunt prev*zute în anexa la prezenta
lege.
(5) În sensul prezentei legi, totalitatea func+ionarilor
publici din cadrul autorit,-ilor administrative autonome .i din
cadrul autorit/0ilor 1i institu2iilor publice din administra3ia
public4 central5 6i local7 constituie corpul func8ionarilor
publici.
ART. 3
Principiile care stau la baza exercit9rii func:iei publice
sunt:
a) legalitate, impar;ialitate <i obiectivitate;
b) transparen=>;
c) eficien?@ Ai eficacitate;
d) responsabilitate, în conformitate cu prevederile legale;
e) orientare cBtre cetCDean;
f) stabilitate în exercitarea funcEiei publice;
g) subordonare ierarhicF.
ART. 4
(1) Raporturile de serviciu se nasc Gi se exercitH pe baza
actului administrativ de numire, emis în condiIiile legii.
(2) Exercitarea raporturilor de serviciu se realizeazJ pe
perioadK nedeterminatL.
(3) Prin excepMie de la prevederile alin. (2), funcNiile
publice de execuOie temporar vacante pe o perioadP de cel puQin
o lunR pot fi ocupate pe perioadS determinatT, astfel:

a) prin redistribuirea funcionarilor publici din corpul de
rezerv care îndeplinesc condi iile specifice pentru ocuparea
funciei publice respective;
b) prin numire pe perioad determinat, prin concurs în
condiiile legii, în situaia în care în corpul de rezerv nu
exist func ionari publici care s îndeplineasc cerin ele
specifice pentru a fi redistribuii în conformitate cu
dispoziiile prevzute la lit. a). Persoana numit în aceste
condiii dobândete calitatea de funcionar public numai pe
aceast perioad i nu beneficiaz la încetarea raportului de
serviciu de dreptul de a intra în corpul de rezerv al
funcionarilor publici.
ART. 5
(1) Pot beneficia de statute speciale funcionarii publici
care îi desfoar activitatea în cadrul urm toarelor servicii
publice:
a) structurile de specialitate ale Parlamentului României;
b) structurile de specialitate ale Administra!iei
Preziden"iale;
c) structurile de specialitate ale Consiliului Legislativ;
d) serviciile diplomatice #i consulare;
e) autoritatea vamal$;
f) poli%ia &i alte structuri ale Ministerului Internelor 'i
Reformei Administrative;
g) alte servicii publice stabilite prin lege.
(2) Prin statutele speciale prev(zute la alin. (1) se pot
reglementa:
a) drepturi, îndatoriri )i incompatibilit*+i specifice,
altele decât cele prev,zute de prezenta lege;
b) func-ii publice specifice.
(3) În cazul statutelor speciale aplicabile serviciilor
diplomatice .i consulare, precum /i poli0i1tilor 2i altor
structuri ale Ministerului Internelor 3i Reformei
Administrative, dispozi4iile speciale pot reglementa prevederi
de natura celor prev5zute la alin. (2), precum 6i cu privire la
carier7.
ART. 6
Prevederile prezentei legi nu se aplic8:
a) personalului contractual salariat din aparatul propriu al
autorit9:ilor ;i institu<iilor publice, care desf=>oar?
activit@Ai de secretariat, administrative, protocol,
gospodBrire, întreCinere-reparaDii Ei de deservire, pazF, precum

i altor categorii de personal care nu exercit prerogative de
putere public . Persoanele care ocup aceste funcii nu au
calitatea de funcionar public i li se aplic legislaia
muncii;
b) personalului salariat încadrat, pe baza încrederii
personale, la cabinetul demnitarului;
c) corpului magistra ilor;
d) cadrelor didactice;
e) persoanelor numite sau alese în func ii de demnitate
public .

CAP. II
Clasificarea func iilor publice.
Categorii de func ionari publici
ART. 7
(1) Funciile publice se clasific dup cum urmeaz:
a) funcii publice generale i funcii publice specifice;
b) funcii publice din clasa I, funcii publice din clasa a
II-a, funcii publice din clasa a III-a;
c) funcii publice de stat, funcii publice teritoriale i
funcii publice locale.
(2) Funciile publice generale reprezint ansamblul
atribuiilor i responsabilit !ilor cu caracter general "i comun
tuturor autorit#$ilor %i institu&iilor publice, în vederea
realiz'rii competen(elor lor generale.
(3) Func)iile publice specifice reprezint* ansamblul
atribu+iilor ,i responsabilit-.ilor cu caracter specific unor
autorit/0i 1i institu2ii publice, stabilite în vederea
realiz3rii competen4elor lor specifice, sau care necesit5
competen6e 7i responsabilit89i specifice.
(4) Echivalarea func:iilor publice specifice cu func;iile
publice generale, în condi<iile legii, se face prin statutele
speciale prev=zute la art. 5 alin. (1) sau, la propunerea
autorit>?ilor @i instituAiilor publice, de AgenBia NaCionalD a
FuncEionarilor Publici.
ART. 8
(1) FuncFiile publice de stat sunt funcGiile publice
stabilite Hi avizate, potrivit legii, în cadrul ministerelor,
organelor de specialitate ale administraIiei publice centrale,
precum Ji în cadrul autoritKLilor administrative autonome.
(2) FuncMiile publice teritoriale sunt funcNiile publice
stabilite Oi avizate, potrivit legii, în cadrul instituPiei
prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor

i ale celorlalte organe ale administraiei publice centrale din
unit ile administrativ-teritoriale.
(3) Funciile publice locale sunt funciile publice
stabilite i avizate, potrivit legii, în cadrul aparatului
propriu al autoritilor administra iei publice locale i al
institu iilor publice subordonate acestora.

ART. 9
Func iile publice se împart în 3 clase, definite în raport
cu nivelul studiilor necesare ocup rii funciei publice, dup
cum urmeaz:
a) clasa I cuprinde funciile publice pentru a cror ocupare
se cer studii universitare de licen absolvite cu diplom,
respectiv studii superioare de lung durat, absolvite cu
diplom de licen sau echivalent;
b) clasa a II-a cuprinde funciile publice pentru a cror
ocupare se cer studii superioare de scurt durat, absolvite cu
diplom ;
c) clasa a III-a cuprinde func!iile publice pentru a c"ror
ocupare se cer studii liceale, respectiv studii medii liceale,
finalizate cu diplom# de bacalaureat.
ART. 10
(1) Dup$ nivelul atribu%iilor titularului func&iei publice,
func'iile publice se împart în trei categorii dup( cum urmeaz):
a) func*ii publice corespunz+toare categoriei înal,ilor
func-ionari publici;
b) func.ii publice corespunz/toare categoriei func0ionarilor
publici de conducere;
c) func1ii publice corespunz2toare categoriei func3ionarilor
publici de execu4ie.
(2) Func5ionarii publici numi6i în func7iile publice din
clasele a II-a 8i a III-a pot ocupa numai func9ii publice de
execu:ie.
ART. 11
(1) Func;ionarii publici sunt debutan<i sau definitivi.
(2) Pot fi numite func=ionari publici debutan>i persoanele
care au promovat concursul pentru ocuparea unei func?ii publice
de grad profesional debutant.
(3) Pot fi numi@i funcAionari publici definitivi:
a) funcBionarii publici debutanCi care au efectuat perioada
de stagiu prevDzutE de lege Fi au obGinut rezultat corespunzHtor
la evaluare;

b) persoanele care intr în corpul funcionarilor publici
prin concurs i care au vechimea în specialitatea studiilor
necesare ocup rii funciei publice de minimum 12 luni, 8 luni
i, respectiv, 6 luni, în funcie de nivelul studiilor
absolvite.
ART. 12
Categoria înalilor funcionari publici cuprinde persoanele
care sunt numite în una dintre urm toarele func ii publice:
a) secretar general al Guvernului i secretar general
adjunct al Guvernului;
---------Lit. a) a art. 12 a fost repus în vigoare prin respingerea
ORDONAN EI DE URGEN nr. 3 din 11 februarie 2009, publicate în
MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 11 februarie 2009 de ctre LEGEA
nr. 379 din 10 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 870 din 14 decembrie 2009.
b) secretar general din ministere i alte organe de
specialitate ale administraiei publice centrale;
c) prefect;
d) secretar general adjunct din ministere i alte organe de
specialitate ale administraiei publice centrale;
e) subprefect;
f) inspector guvernamental.
ART. 13
(1) Categoria funcionarilor publici de conducere cuprinde
persoanele numite în una dintre urmtoarele funcii publice:
a) director general i director general adjunct din aparatul
autoritilor administrative autonome, al ministerelor i al
celorlalte organe de specialitate ale administraiei publice
centrale, precum i în funciile publice specifice asimilate
acestora;
b) director i director adjunct din aparatul autorit!"ilor
administrative autonome, al ministerelor #i al celorlalte organe
de specialitate ale administra$iei publice centrale, precum %i
în func&iile publice specifice asimilate acestora;
c) secretar al unit'(ii administrativ-teritoriale*);
d) director executiv )i director executiv adjunct ai
serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor *i ale
celorlalte organe de specialitate ale administra+iei publice
centrale din unit,-ile administrativ-teritoriale, în cadrul
institu.iei prefectului, în cadrul aparatului propriu al
autorit/0ilor administra1iei publice locale 2i al institu3iilor

publice subordonate acestora, precum i în funciile publice
specifice asimilate acestora;
---------Lit. d) a alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 1
al art. I din ORDONANA DE URGEN  nr. 105 din 6 octombrie 2009,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009.
Pct. 1 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 105 din 6
octombrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6
octombrie 2009 i-a încetat efectele juridice conform DECIZIEI
CUR II CONSTITU IONALE nr. 1.629 din 3 decembrie 2009, publicate
în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2010. Pct. 1 al art.
I din ORDONANA DE URGEN nr. 105 din 6 octombrie 2009,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009 a
fost abrogat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 264 din 22
decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 28
decembrie 2010.
Lit. d) a alin. (1) al art. 13 a revenit la forma oficial.


*) Not CTCE:

**) Conform Opiniei Ageniei Na ionale a Func!ionarilor
Publici formulate în data de 27 mai 2013, prin Decizia Cur"ii
Constitu#ionale nr. 414/2010 s-a constatat c$, dispozi%iile art.
I pct. 1, art. I pct. 6, art. I pct. 27 &i ale art. I pct. 28
din Legea pentru modificarea 'i completarea Legii nr. 188/1999
privind Statutul func(ionarilor publici, sunt neconstitu)ionale.
În aceea*i situa+ie, Curtea Constitu,ional- a re.inut c/,
începând cu data de 28 februarie 2010, continu0 s1 î2i produc3
efectele juridice Legea nr. 188/1999 cu con4inutul s5u normativ
de dinainte de modific6rile neconstitu7ionale ce i-au fost aduse
prin Ordonan8a de urgen9: nr. 37/2009 ;i prin art. I pct. 1-5 <i
26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII =i anexa nr. 1 la
Ordonan>a de urgen?@ nr. 105/2009.
TotodatA, în aceastB opinie se reCine cD, referitor la
prevederile art. 13 lit. d) Ei anexa din Legea nr. 188/1999,
astfel cum au fost modificate prin OrdonanFa de urgenGH nr.
37/2009, precizIm cJ, urmare respingerii OrdonanKei de urgenLM
nr. 37/2009 prin Legea nr. 41/2010, acest articol a revenit la
forma iniNialO.
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e) Zef serviciu, precum [i în func\iile publice specifice
asimilate acesteia;
f) ]ef birou, precum ^i în func_iile publice specifice
asimilate acesteia.
(2) În cadrul autorit`ailor administrative autonome pot fi
stabilite bi funcciile publice prevdzute la alin. (1) lit. e) ei

f), precum i alte funcii publice prevzute în reglement rile
specifice.
(3) Funciile publice prevzute la alin. (1) lit. a) se pot
stabili i în cadrul autoritilor i institu iilor publice din
administra ia public local care au un numr de minimum 150 de
posturi.


*) Not CTCE:

Conform art. V din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006, astfel
cum a fost modificat de art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 90
din 30 iunie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 1
iulie 2009, secretarii de comune care, la data intrrii în
vigoare a prezentei legi, nu au studii superioare juridice sau
administrative î i pot p!stra func"ia public#, cu obliga$ia ca
pân% la data de 31 decembrie 2010 s& îndeplineasc' condi(ia de a
avea studii universitare de licen)* absolvite cu diplom+,
respectiv studii superioare de lung, durat-, absolvite cu
diplom. de licen/0 sau echivalent1, în specialitatea juridic2
sau administrativ3, sub sanc4iunea eliber5rii din func6ia
public7.
(2) Prin derogare de la prevederile art. IV alin. (5),
secretarii de comune sunt obliga8i s9 îndeplineasc: condi;ia
prev<zut= la art. 57 alin. (7) din Legea nr. 188/1999,
republicat>, cu modific?rile @i completArile ulterioare, pânB la
data de 31 decembrie 2012, sub sancCiunea eliberDrii din funcEia
publicF.
(3) În cazul în care la concursurile organizate pentru
ocuparea funcGiei publice de conducere de secretar al comunei nu
se prezintH persoane care îndeplinesc condiIiile de studii
prevJzute la alin. (1) Ki condiLia de vechime în specialitatea
studiilor de minimum 2 ani, pot candida Mi persoane care nu
îndeplinesc aceste condiNii, în urmOtoarea ordine:
a) persoane care au studii universitare de licenPQ,
absolvite cu diplomR, respectiv studii superioare de lungS
duratT, absolvite cu diplomU de licenVW sau echivalentX, în
specialitate juridicY sau administrativZ;
b) persoane care au studii universitare de licen[\,
absolvite cu diplom], respectiv studii superioare de lung^
durat_, absolvite cu diplom` de licenab sau echivalentc, în altd
specialitate;
c) persoane care au studii medii, absolvite cu diplome.
(4) În situafia prevgzuth la alin. (3), ocuparea funciiei
publice de conducere de secretar al comunei se face pe perioadj
determinatk, cu obligalia organizmrii anuale a concursului
pentru ocuparea acesteia."

Art. II-V din acelai act normativ prevd:
"Articolul II
(1) În mod excepional, perioada pentru care secretarii de
comune au fost numi i, prin concurs, pe perioad determinat, în
condiiile legii, se prelungete pân la data ocup rii acestei
func ii publice prin concurs organizat în condi iile legii.
(2) În situa ia prev zut la alin. (1), concursul de ocupare
a funciilor publice de secretar al comunei se organizeaz în
termen de maximum 60 de zile de la data încetrii msurii de
suspendare a concursului sau examenului pentru ocuparea
funciilor publice de conducere vacante.
Articolul III
(1) În situaia în care funcia public de conducere de
secretar al comunei este vacant sau temporar vacant i în
cadrul autoritii sau instituiei publice nu exist persoane
care îndeplinesc condiiile prevzute la art. V alin. (1) din
Legea nr. 251/2006, astfel cum a fost modificat prin prezenta
ordonan!" de urgen#$, %i la art. 57 alin. (6) lit. a) din Legea
nr. 188/1999 privind Statutul func&ionarilor publici,
republicat', cu modific(rile )i complet*rile ulterioare, func+ia
poate fi exercitat, cu caracter temporar -i de persoane care nu
îndeplinesc ambele sau niciuna dintre aceste condi.ii, cu
aplicarea corespunz/toare a prevederilor art. 92 alin. (2) lit.
b), alin. (3), (4) 0i (5) din Legea nr. 188/1999, republicat1,
cu modific2rile 3i complet4rile ulterioare.
(2) Prevederile art. IV alin. (1) 5i (3) se aplic6 în mod
corespunz7tor.
Articolul IV
(1) În mod excep8ional, prin derogare de la prevederile art.
92 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicat9, cu
modific:rile ;i complet<rile ulterioare, perioada prev=zut> la
art. 92 alin. (2) poate fi prelungit? cu maximum 6 luni într-un
an calendaristic cu avizul Agen@iei NaAionale a FuncBionarilor
Publici.
(2) Prevederile alin. (1) se aplicC în mod corespunzDtor Ei
în situaFia în care, în mod excepGional, s-a dispus exercitarea
cu caracter temporar a unei funcHii publice vacante
corespunzItoare categoriei înalJilor funcKionari publici.
Prevederile prezentului alineat se aplicL pânM la data de 30
octombrie 2009.
(3) Prevederile alin. (1) se aplicN pânO la data de 31
decembrie 2010.
Articolul V

(1) În mod excepional, în cazul în care la concursul
organizat potrivit legii pentru intrarea în categoria înal ilor
funcionari publici nu se înscriu candidai care îndeplinesc
condiia prevzut la art. 16 alin. (2) lit. d) din Legea nr.
188/1999, republicat, cu modificrile i complet rile
ulterioare, pot candida i persoane care nu îndeplinesc aceast
condi ie.
(2) În situaia prevzut la alin. (1), persoana declarat
admis îi poate pstra calitatea de înalt funcionar public
dac, în termen de maximum 2 ani de la data numirii în funcia
public în urma concursului, absolv programele de formare
specializat pentru ocuparea unei funcii publice
corespunztoare categoriei înalilor funcionari publici,
organizate în condiiile legii, sub sanc iunea eliber!rii din
func"ie în cazul neîndeplinirii acestei condi#ii în termenul
prev$zut."
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ART. 14
(1) Sunt func/ionari publici de execu0ie din clasa I
persoanele numite în urm1toarele func2ii publice generale:
consilier, consilier juridic, auditor, expert, inspector, precum
3i în func4iile publice specifice asimilate acestora.
(2) Sunt func5ionari publici de execu6ie din clasa a II-a
persoanele numite în func7ia public8 general9 de referent de
specialitate, precum :i în func;iile publice specifice asimilate
acesteia.
(3) Sunt func<ionari publici de execu=ie din clasa a III-a
persoanele numite în func>ia public? general@ de referent,
precum Ai în funcBiile publice specifice asimilate acesteia.
ART. 15
FuncCiile publice de execuDie sunt structurate pe grade
profesionale, dupE cum urmeazF:
a) superior, ca nivel maxim;
b) principal;
c) asistent;
d) debutant.
CAP. III
Categoria înalGilor funcHionari publici
ART. 16
(1) ÎnalIii funcJionari publici realizeazK managementul de
nivel superior în administraLia publicM centralN Oi în
autoritPQile administrative autonome.

(2) Pentru a ocupa o funcie public corespunz toare
categoriei înalilor funcionari publici persoana trebuie s
îndeplineasc cumulativ urmtoarele condiii:
a) cele prev zute la art. 54;
b) studii universitare de licen
absolvite cu diplom ,
respectiv studii superioare de lung durat, absolvite cu
diplom de licen sau echivalent;
c) cel puin 5 ani vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitrii funciei publice;
d) a absolvit programele de formare specializat pentru
ocuparea unei funcii publice corespunztoare categoriei
înalilor funcionari publici ori a exercitat un mandat complet
de parlamentar*);
e) a promovat concursul naional pentru intrarea în
categoria înalilor funcionari publici.
(3) Pentru ocuparea funciilor publice prevzute la art. 12
lit. a), b) i d) se pot stabili condi!ii specifice sau
proceduri specifice, în condi"iile legii.#$%&'()*+,
*) Not- CTCE:
Art. V din ORDONAN.A DE URGEN/0 nr. 90 din 30 iunie 2009,
publicat1 în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 1 iulie 2009 prevede:
Articolul V
(1) În mod excep2ional, în cazul în care la concursul
organizat potrivit legii pentru intrarea în categoria înal3ilor
func4ionari publici nu se înscriu candida5i care îndeplinesc
condi6ia prev7zut8 la art. 16 alin. (2) lit. d) din Legea nr.
188/1999, republicat9, cu modific:rile ;i complet<rile
ulterioare, pot candida =i persoane care nu îndeplinesc aceast>
condi?ie.
(2) În situa@ia prevAzutB la alin. (1), persoana declaratC
admisD îEi poate pFstra calitatea de înalt funcGionar public
dacH, în termen de maximum 2 ani de la data numirii în funcIia
publicJ în urma concursului, absolvK programele de formare
specializatL pentru ocuparea unei funcMii publice
corespunzNtoare categoriei înalOilor funcPionari publici,
organizate în condiQiile legii, sub sancRiunea eliberSrii din
funcTie în cazul neîndeplinirii acestei condiUii în termenul
prevVzut.
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ART. 17

Programele de formare specializat pentru ocuparea unei
funcii publice corespunz toare categoriei înalilor funcionari
publici se organizeaz în condiiile legii.
ART. 18
(1) Intrarea în categoria înalilor funcionari publici se
face prin concurs na ional. Recrutarea se face de c tre o
comisie permanent , independent , format din 7 membri, numii
prin decizie a primului-ministru. Membrii comisiei au mandate
fixe de 10 ani i jumtate i sunt numii prin rotaie.
(2) Persoanele care au promovat concursul naional prevzut
la alin. (1) pot fi numite în funciile publice corespunztoare
categoriei înalilor funcionari publici.
(3) Structura, criteriile de desemnare a membrilor,
atribuiile i modul de organizare i funcionare ale comisiei
prevzute la alin. (1) se stabilesc prin hotrâre a Guvernului,
la propunerea Agen iei Na!ionale a Func"ionarilor Publici.
ART. 19
(1) Numirea, modificarea, suspendarea, încetarea
raporturilor de serviciu, precum #i sanc$ionarea disciplinar% a
înal&ilor func'ionari publici se fac, în condi(iile legii, de
c)tre:
a) Guvern, pentru func*iile publice prev+zute la art. 12
lit. a), c) ,i e);
b) primul-ministru, pentru func-iile publice prev.zute la
art. 12 lit. b), d) /i f).
---------Alin. (1) al art. 19 a revenit la forma anterioar0
ORDONAN1EI DE URGEN23 nr. 3 din 11 februarie 2009, publicate în
MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 11 februarie 2009 prin respingerea
acestui act normativ de c4tre LEGEA nr. 379 din 10 decembrie
2009, publicat5 în MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 14 decembrie
2009.
(2) Numirea într-o func6ie public7 prev8zut9 la art. 12 lit.
a), b) :i d) se face dintre persoanele care îndeplinesc
condi;iile prev<zute la art. 16 alin. (2) =i (3).
---------Alin. (2) al art. 19 a revenit la forma anterioar>
ORDONAN?EI DE URGEN@A nr. 3 din 11 februarie 2009, publicate în
MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 11 februarie 2009 prin respingerea
acestui act normativ de cBtre LEGEA nr. 379 din 10 decembrie
2009, publicatC în MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 14 decembrie
2009.

(3) La eliberarea din funcia public, înal ii funcionari
publici au dreptul la compensaii materiale, stabilite potrivit
legii privind sistemul unitar de salarizare a funcionarilor
publici.
ART. 20
(1) Evaluarea performanelor profesionale individuale ale
înalilor funcionari publici se face anual, în condi iile
legii.
(2) Evaluarea general a înal ilor func ionari publici se
face o dat la 2 ani, în scopul confirmrii cunotinelor
profesionale, aptitudinilor i abilitilor necesare exercitrii
funciei publice.
(3) Înalii funcionari publici au obligaia de a urma anual
cursuri de perfecionare profesional, în condiiile legii.
(4) Evaluarea anual prevzut la alin. (1) i evaluarea
general prev!zut" la alin. (2) se fac de c#tre o comisie de
evaluare, ai c$rei membri sunt numi%i prin decizie a primuluiministru, la propunerea ministrului internelor &i reformei
administrative.
CAP. IV
Managementul func'iilor publice (i al func)ionarilor publici
SEC*IUNEA 1
Agen+ia Na,ional- a Func.ionarilor Publici
ART. 21
(1) Pentru crearea /i dezvoltarea unui corp de func0ionari
publici profesionist, stabil 1i impar2ial se înfiin3eaz4, în
subordinea Ministerului Internelor 5i Reformei Administrative,
Agen6ia Na7ional8 a Func9ionarilor Publici, organ de
specialitate al administra:iei publice centrale, cu
personalitate juridic;.
(2) Agen<ia Na=ional> a Func?ionarilor Publici este condus@
de un preAedinte, cu rang de secretar de stat, numit de cBtre
primul-ministru, la propunerea ministrului internelor Ci
reformei administrative. În exercitarea atribuDiilor care îi
revin, preEedintele AgenFiei NaGionale a FuncHionarilor Publici
emite ordine cu caracter normativ Ii individual.
(3) AgenJia NaKionalL a FuncMionarilor Publici este
finanNatO de la bugetul de stat.
ART. 22
(1) AgenPia NaQionalR a FuncSionarilor Publici are
urmTtoarele atribuUii:
a) elaboreazV politicile Wi strategiile privind managementul
funcXiei publice Yi al funcZionarilor publici;

b) elaboreaz i avizeaz proiecte de acte normative privind
funcia public i funcionarii publici;
c) monitorizeaz i controleaz modul de aplicare a
legisla iei privind func ia public
i funcionarii publici în
cadrul autoritilor i instituiilor publice;
d) elaboreaz reglementri comune, aplicabile tuturor
autoritilor i instituiilor publice, privind funciile
publice, precum i instruciuni privind aplicarea unitar a
legislaiei în domeniul funciei publice i al func ionarilor
publici;
e) elaboreaz! proiectul legii privind stabilirea sistemului
unitar de salarizare pentru func"ionarii publici;
f) stabile#te criteriile pentru evaluarea activit$%ii
func&ionarilor publici;
g) centralizeaz' propunerile de instruire a func(ionarilor
publici, stabilite ca urmare a evalu)rii performan*elor
profesionale individuale ale func+ionarilor publici;
h) colaboreaz, cu Institutul Na-ional de Administra.ie*) la
stabilirea tematicii specifice programelor de formare
specializat/ în administra0ia public1 2i de perfec3ionare a
func4ionarilor publici;

56789:;<=>

*) A se vedea lit. b) a art. 57, Cap. IX din LEGEA nr. 329
din 5 noiembrie 2009, publicat? în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din
9 noiembrie 2009.
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i) întocmeJte Ki administreazL baza de date cuprinzând
evidenMa funcNiilor publice Oi a funcPionarilor publici;
j) realizeazQ recrutarea Ri promovarea pentru funcSiile
publice pentru care organizeazT concurs, monitorizeazU
recrutarea Vi promovarea pentru celelalte funcWii publice, în
condiXiile prezentei legi;
---------Lit. j) a alin. (1) al art. 22 a fost modificatY de pct. 1
al art. I din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicatZ în
MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.
j^1) organizeaz[ concursuri sau examene pentru ocuparea
func\iilor publice de conducere vacante, în condi]iile prev^zute
la art. 58;
---------Lit. j^1) a alin. (1) al art. 22 a fost introdus_ de pct. 2
al art. I din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicat` în
MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.

j^2) dispune suspendarea organizrii i desf urrii
concursurilor, în condiiile legii;
---------Lit. j^2) a alin. (1) al art. 22 a fost introdus de pct. 2
al art. I din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.
k) realizeaz redistribuirea func ionarilor publici c rora
le-au încetat raporturile de serviciu din motive neimputabile
lor;
---------Lit. k) a alin. (1) al art. 22 a revenit la forma oficial ,
datorit încet rii efectelor juridice ale ORDONANEI DE URGEN
nr. 82 din 27 august 2013, publicate în MONITORUL OFICIAL nr.
549 din 29 august 2013, în urma declarrii neconstituionale a
acestui act normativ prin DECIZIA CURII CONSTITUIONALE nr. 351
din 7 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17
iunie 2015.
ORDONANA DE URGEN nr. 82 din 27 august 2013, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013 a fost respins de
art. unic din LEGEA nr. 36 din 22 martie 2016, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 24 martie 2016. Prin urmare, lit.
k) a alin. (1) al art. 22 revine la forma avut anterior
modificrii aduse prin aceast ordonan de urgen!".
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Prin DECIZIA CUR-II CONSTITU.IONALE nr. 351 din 7 mai 2015,
publicat/ în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015, a fost
admis0 excep1ia de neconstitu2ionalitate cu privire la
dispozi3iile Ordonan4ei de urgen56 a Guvernului nr. 82/2013
pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul
func7ionarilor publici, constatându-se c8 acestea sunt
neconstitu9ionale.
Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITU:IA ROMÂNIEI
republicat; în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003
dispozi<iile din legile =i ordonan>ele în vigoare, precum ?i
cele din regulamente, constatate ca fiind neconstitu@ionale, îAi
înceteazB efectele juridice la 45 de zile de la publicarea
deciziei CurCii ConstituDionale dacE, în acest interval,
Parlamentul sau Guvernul, dupF caz, nu pun de acord prevederile
neconstituGionale cu dispoziHiile ConstituIiei. Pe durata
acestui termen, dispoziJiile constatate ca fiind
neconstituKionale sunt suspendate de drept.
Prin urmare, în intervalul 17 iunie 2015-1 august 2015,
prevederile OrdonanLei de urgenMN a Guvernului nr. 82/2013
pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul
funcOionarilor publici (inclusiv toate modificPrile determinate
de acest act normativ asupra Legii nr. 188/1999 republicatQ cu

modificrile i complet rile ulterioare) au fost suspendate de
drept, încetându-i efectele juridice, începând cu data de 2
august 2015, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru
modificarea prevederilor atacate.



l) acord asisten de specialitate i coordoneaz
metodologic compartimentele de resurse umane din cadrul
autoritilor i instituiilor administraiei publice centrale
i locale;
m) particip la negocierile dintre organizaiile sindicale
reprezentative ale funcionarilor publici i Ministerul
Internelor i Reformei Administrative;
n) colaboreaz cu organisme i cu organiza ii interna!ionale
din domeniul s"u de activitate;
o) elaboreaz# anual, cu consultarea autorit$%ilor &i
institu'iilor publice, Planul de ocupare a func(iilor publice,
pe care îl supune spre aprobare Guvernului*);
p) întocme)te raportul anual cu privire la managementul
func*iilor publice +i al func,ionarilor publici, pe care îl
prezint- Guvernului;
q) constat. contraven/ii 0i aplic1 sanc2iuni, în condi3iile
legii.
(2) Agen4ia Na5ional6 a Func7ionarilor Publici îndepline8te
orice alte atribu9ii stabilite prin lege.
(3) Agen:ia Na;ional< a Func=ionarilor Publici are
legitimare procesual> activ? @i poate sesiza instanAa de
contencios administrativ competentB cu privire la:
a) actele prin care autoritCDile sau instituEiile publice
încalcF legislaGia referitoare la funcHia publicI Ji
funcKionarii publici, constatate ca urmare a activitLMii proprii
de control;
b) refuzul autoritNOilor Pi instituQiilor publice de a
aplica prevederile legale în domeniul funcRiei publice Si al
funcTionarilor publici.
(4) Actul atacat potrivit alin. (3) este suspendat de drept.
(5) PreUedintele AgenViei NaWionale a FuncXionarilor Publici
poate sesiza Yi prefectul în legZtur[ cu actele ilegale emise de
autorit\]ile sau institu^iile publice locale.

_`abcdefgh
*) Noti CTCE:

Conform art. VI din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010,
publicatj în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010,
aplicarea prevederilor art. 22 alin. (1) lit. o), art. 65 alin.
(3) ki art. 70 alin. (1) lit. b), alin. (2) li (3) din Legea nr.

188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat,
cu modific rile i completrile ulterioare, precum i cu cele
aduse prin prezenta lege, se suspend pân la data de 31
decembrie 2010.





ART. 22^1*)
Abrogat
ART. 22^1
Agenia Naional a Funcionarilor Publici dispune
suspendarea organizrii i desfurrii concursului sau, dup
caz, a examenului, în urmtoarele cazuri:
a) în situaia în care este sesizat i se constat c! nu
sunt îndeplinite condi"iile legale privind organizarea #i
desf$%urarea concursurilor de recrutare &i de promovare în
func'ii publice din cadrul autorit()ilor *i institu+iilor
publice;
b) autoritatea sau institu,ia public- nu a transmis Agen.iei
Na/ionale a Func0ionarilor Publici planul de ocupare a
func1iilor publice, potrivit prevederilor art. 23 alin. (4) 2i
(5);
c) autoritatea sau institu3ia public4 care organizeaz5
concursul sau examenul nu a ob6inut avizul Agen7iei Na8ionale a
Func9ionarilor Publici, potrivit prevederilor art. 107.
---------Art. 22^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr.
140 din 7 iulie 2010, publicat: în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din
8 iulie 2010.
ART. 23
(1) Planul de ocupare a func;iilor publice stabile<te:
a) num=rul maxim al func>iilor publice rezervate promov?rii
func@ionarilor publici;
b) numArul maxim al funcBiilor publice care vor fi rezervate
în scopul promovCrii rapide;
c) numDrul maxim al funcEiilor publice care vor fi ocupate
prin recrutare;
d) numFrul maxim al funcGiilor publice care vor fi
înfiinHate;
e) numIrul maxim al funcJiilor publice care vor fi supuse
reorganizKrii;
f) numLrul maxim de funcMii publice pe fiecare clasN,
categorie Oi pe grade profesionale;

g) numrul maxim al funciilor publice de conducere
func iilor publice corespunztoare categoriei înalilor
funcionari publici.
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(2) Planul de ocupare a funciilor publice se elaboreaz
anual, cu consultarea sindicatelor reprezentative ale
func ionarilor publici, astfel:
a) de c tre Agen ia Na ional a Funcionarilor Publici, pe
baza propunerilor ordonatorilor principali de credite, pentru
autoritile i instituiile publice din administraia public
central;
b) de ctre primar sau, dup caz, de ctre preedintele
consiliului judeean, prin aparatul de specialitate, pentru
autoritile i instituiile publice din administraia public
local!.
(3) Planul de ocupare a func"iilor publice se întocme#te
centralizat, pe fiecare ordonator principal de credite $i pe
fiecare institu%ie din subordinea acesteia sau finan&at' prin
bugetul s(u.
(4) În situa)ia prev*zut+ la alin. (2) lit. a), planul de
ocupare a func,iilor publice se aprob- prin hot.râre a
Guvernului. În situa/ia prev0zut1 la alin. (2) lit. b), planul
de ocupare a func2iilor publice se aprob3 prin hot4râre a
consiliului local, respectiv a consiliului jude5ean.
(5) Pentru autorit67ile 8i institu9iile publice din
administra:ia public; local<, proiectul planului de ocupare a
func=iilor publice se transmite Agen>iei Na?ionale a
Func@ionarilor Publici cu 45 de zile înainte de data aprobArii.
În situaBia în care AgenCia NaDionalE a FuncFionarilor Publici
constatG neregularitHIi în structura acestuia, autoritJKile sau
instituLiile publice au obligaMia de a modifica proiectul
planului de ocupare a funcNiilor publice, pe baza observaOiilor
AgenPiei NaQionale a FuncRionarilor Publici, în conformitate cu
prevederile legale.
ART. 24
Gestiunea curentS a resurselor umane Ti a funcUiilor publice
este organizatV Wi realizatX, în cadrul fiecYrei autoritZ[i \i
institu]ii publice, de c^tre un compartiment specializat, care
colaboreaz_ direct cu Agen`ia Naaionalb a Funccionarilor
Publici.
SECdIUNEA a 2-a
Evidenea funcfiilor publice
ART. 25

gi a funchionarilor publici

(1) Agenia Na ional a Funcionarilor Publici administreaz
evidena naional a funciilor publice i a func ionarilor
publici, pe baza datelor transmise de autorit ile i
instituiile publice.
(2) Evidena funciilor publice i a funcionarilor publici
se ine în cadrul fiecrei autoriti sau instituii publice,
potrivit formatului stabilit de ctre Agenia Naional a
Funcionarilor Publici. Autoritile i institu iile publice au
obliga!ia de a transmite Agen"iei Na#ionale a Func$ionarilor
Publici toate informa%iile cuprinse în eviden&a func'iilor
publice (i a func)ionarilor publici din cadrul acestora.
(3) În scopul asigur*rii gestion+rii eficiente a resurselor
umane, precum ,i pentru urm-rirea carierei func.ionarului
public, autorit/0ile 1i institu2iile publice întocmesc dosarul
profesional pentru fiecare func3ionar public.
(4) Formatul standard al eviden4ei func5iilor publice 6i a
func7ionarilor publici, precum 8i con9inutul dosarului
profesional se stabilesc prin hot:râre a Guvernului, la
propunerea Agen;iei Na<ionale a Func=ionarilor Publici.
ART. 26
(1) Autorit>?ile @i instituAiile publice rBspund de
întocmirea Ci actualizarea dosarelor profesionale ale
funcDionarilor publici Ei asigurF pGstrarea acestora în condiHii
de siguranIJ.
(2) În cazurile de transfer sau de încetare a raporturilor
de serviciu, autoritatea sau instituKia publicL pMstreazN o
copie a dosarului profesional Oi înmâneazP originalul
funcQionarului public, pe bazR de semnSturT.
(3) AutoritUVile Wi instituXiile publice au obligaYia de a
comunica AgenZiei Na[ionale a Func\ionarilor Publici, în termen
de 10 zile lucr]toare, orice modificare intervenit^ în situa_ia
func`ionarilor publici.
(4) Persoanele care au acces la datele cuprinse în evidenaa
nabionalc a funcdiilor publice ei a funcfionarilor publici,
precum gi la dosarul profesional al funchionarului public au
obligaiia de a pjstra confidenkialitatea datelor cu caracter
personal, în condiliile legii.
(5) La solicitarea funcmionarului public, autoritatea sau
institunia publico este obligatp sq elibereze un document care
sr ateste activitatea desfsturatu de acesta, vechimea în muncv,
în specialitate wi în funcxia publicy.
CAP. V
Drepturi zi îndatoriri
SEC{IUNEA 1
Drepturile func|ionarilor publici

ART. 27
(1) Dreptul la opinie al funcionarilor publici este
garantat.
(2) Este interzis orice discriminare între func ionarii
publici pe criterii politice, de apartenen sindical,
convingeri religioase, etnice, de sex, orientare sexual, stare
material, origine social sau de orice alt asemenea natur .
ART. 28
Func ionarul public are dreptul de a fi informat cu privire
la deciziile care se iau în aplicarea prezentului statut i care
îl vizeaz în mod direct.
ART. 29
(1) Dreptul de asociere sindical este garantat
funcionarilor publici.
(2) Funcionarii publici pot, în mod liber, s înfiineze
organizaii sindicale, s adere la ele i s exercite orice
mandat în cadrul acestora.
(3) În situaia în care înalii funcionari publici sau
funcionarii publici care au calitatea de ordonatori de credite
sunt alei în organele de conducere a organizaiilor sindicale,
acetia au obligaia ca în termen de 15 zile de la alegerea în
organele de conducere ale organizaiilor sindicale s opteze
pentru una dintre cele dou! func"ii. În cazul în care
func#ionarul public opteaz$ pentru desf%&urarea activit'(ii în
func)ia de conducere în organiza*iile sindicale, raporturile de
serviciu ale acestuia se suspend+ pe o perioad, egal- cu cea a
mandatului în func.ia de conducere din organiza/ia sindical0.
---------Alin. (3) al art. 29 a fost modificat de pct. 1 al art. unic
din ORDONAN1A DE URGEN23 nr. 125 din 8 octombrie 2008, publicat4
în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 13 octombrie 2008.
(3^1) Func5ionarii publici, al6ii decât cei prev7zu8i la
alin. (3), pot de9ine simultan func:ia public; <i func=ia în
organele de conducere ale organiza>iilor sindicale, cu obliga?ia
respect@rii regimului incompatibilitABilor Ci al conflictelor de
interese care le este aplicabil.
---------Alin. (3^1) al art. 29 a fost introdus de pct. 2 al art.
unic din ORDONANDA DE URGENEF nr. 125 din 8 octombrie 2008,
publicatG în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 13 octombrie 2008.
(4) FuncHionarii publici se pot asocia în organizaIii
profesionale sau în alte organizaJii având ca scop protejarea
intereselor profesionale.

ART. 30
(1) Funcionarilor publici le este recunoscut dreptul la
grev, în condi iile legii.
(2) Funcionarii publici care se afl în grev nu
beneficiaz de salariu i alte drepturi salariale pe durata
grevei.
ART. 31
(1) Pentru activitatea desf urat , func ionarii publici au
dreptul la un salariu compus din:
a) salariul de baz ;
b) sporul pentru vechime în munc ;
c) abrogat;
---------Lit. c) a alin. (1) al art. 31 a fost abrogat de pct. 14 al
art. 49, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
d) abrogat.
---------Lit. d) a alin. (1) al art. 31 a fost abrogat de pct. 14 al
art. 49, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
(2) Funcionarii publici beneficiaz de prime i alte
drepturi salariale, în condiiile legii.
(3) Salarizarea funcionarilor publici se face în
conformitate cu prevederile legii privind stabilirea sistemului
unitar de salarizare pentru funcionarii publici.
ART. 32
Funcionarii publici care, potrivit legii, sunt obligai s
poarte uniform în timpul serviciului o primesc gratuit.
ART. 33
(1) Durata normal a timpului de lucru pentru funcionarii
publici este, de regul , de 8 ore pe zi !i de 40 de ore pe
s"pt#mân$.
(2) Pentru orele lucrate din dispozi%ia conduc&torului
autorit'(ii sau institu)iei publice peste durata normal* a
timpului de lucru sau în zilele de s+rb,tori legale ori
declarate zile nelucr-toare func.ionarii publici de execu/ie au
dreptul la recuperare sau la plata majorat0 cu un spor de 100%
din salariul de baz1. Num2rul orelor pl3tite cu sporul de 100%
nu poate dep45i 360 într-un an.*)

 

*) Pân la data de 31 decembrie 2005, prevederile
referitoare la acordarea orelor suplimentare au fost suspendate
prin Ordonan a de urgen
a Guvernului nr. 92/2004 privind
reglementarea drepturilor salariale i a altor drepturi ale
funcionarilor publici pentru anul 2005, aprobat cu modificri
i completri prin Legea nr. 76/2005.



ART. 34
(1) Funcionarii publici pot fi alei sau numi i într-o
func!ie de demnitate public", în condi#iile legii.
(2) Înal$ii func%ionari publici &i func'ionarii publici de
conducere pot fi numi(i în func)ii de demnitate public* numai
dup+ încetarea, în condi,iile legii, a raporturilor de serviciu.
(2^1) Prin excep-ie de la alin. (2), func.ionarii publici de
conducere pot fi numi/i în func0ii de demnitate public1 din
cadrul autorit23ilor sau institu4iilor publice din administra5ia
public6 central7 în care î8i desf9:oar; activitatea, precum <i
din cadrul autorit=>ilor sau institu?iilor publice aflate în
raporturi ierarhice cu aceasta.
---------Alin. (2^1) al art. 34 a fost introdus de pct. 5 al art. I
din LEGEA nr. 132 din 18 iulie 2012, publicat@ în MONITORUL
OFICIAL nr. 498 din 19 iulie 2012, care completeazA ORDONANBA DE
URGENCD nr. 16 din 8 mai 2012, publicatE în MONITORUL OFICIAL
nr. 314 din 10 mai 2012, cu art. XV.
(3) ÎnalFii funcGionari publici Hi funcIionarii publici de
conducere pot candida pentru funcJii de demnitate publicK numai
dupL încetarea, în condiMiile legii, a raporturilor de serviciu.
ART. 35
(1) FuncNionarii publici au dreptul, în condiOiile legii, la
concediu de odihnP, la concedii medicale Qi la alte concedii.
(2) Abrogat.
---------Alin. (2) al art. 35 a fost abrogat de lit. d) a art. 39 din
LEGEA-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 publicatR în MONITORUL
OFICIAL nr. 877 din 28 decembrie 2010.
ART. 36
În perioada concediilor de boalS, a concediilor de
maternitate Ti a celor pentru creUterea Vi îngrijirea copiilor,

raporturile de serviciu nu pot înceta i nu pot fi modificate
decât din iniiativa func ionarului public în cauz.
ART. 37
Autoritile i instituiile publice au obligaia s asigure
func ionarilor publici condi ii normale de munc
i igien, de
natur s le ocroteasc sntatea i integritatea fizic i
psihic.
ART. 38
Funcionarii publici beneficiaz de asisten medical,
proteze i medicamente, în condiiile legii.
ART. 39
Funcionarii publici beneficiaz de pensii, precum !i de
celelalte drepturi de asigur"ri sociale de stat, potrivit legii.
ART. 40
(1) În caz de deces al func#ionarului public, membrii
familiei, care au, potrivit legii, dreptul la pensie de urma$,
primesc pe o perioad% de 3 luni echivalentul salariului de baz&
din ultima lun' de activitate a func(ionarului public decedat.
(2) În cazul în care decizia pentru pensia de urma) nu a
fost emis* din vina autorit+,ii sau a institu-iei publice în
termen de 3 luni de la data decesului, aceasta va achita în
continuare drepturile prev.zute la alin. (1) pân/ la emiterea
deciziei pentru pensia de urma0.
ART. 41
(1) Func1ionarii publici beneficiaz2 în exercitarea
atribu3iilor lor de protec4ia legii.
(2) Autoritatea sau institu5ia public6 este obligat7 s8
asigure protec9ia func:ionarului public împotriva amenin;<rilor,
violen=elor, faptelor de ultraj c>rora le-ar putea fi victim? în
exercitarea func@iei publice sau în legAturB cu aceasta. Pentru
garantarea acestui drept, autoritatea sau instituCia publicD va
solicita sprijinul organelor abilitate, potrivit legii.
(3) MEsurile speciale de protecFie pentru funcGionarii
publici cu atribuHii de control Ii inspecJie, executare silitK a
creanLelor bugetare, precum Mi pentru alte categorii de
funcNionari publici care desfOPoarQ activitRSi cu grad ridicat
de risc profesional se stabilesc prin acte normative, la
propunerea AgenTiei NaUionale a FuncVionarilor Publici sau de
cWtre autoritXYi Zi institu[ii publice, cu avizul Agen\iei
Na]ionale a Func^ionarilor Publici.
ART. 42

Autoritatea sau instituia public este obligat s îl
despgubeasc pe funcionarul public în situaia în care acesta
a suferit, din culpa autorit ii sau institu iei publice, un
prejudiciu material în timpul îndeplinirii atribu iilor de
serviciu.
SEC IUNEA a 2-a
Îndatoririle func ionarilor publici
ART. 43
(1) Funcionarii publici au obligaia s îi îndeplineasc
cu profesionalism, imparialitate i în conformitate cu legea
îndatoririle de serviciu i s se abin de la orice fapt care
ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori
prestigiului corpului funcionarilor publici.
(2) Funcionarii publici de conducere sunt obligai s
sprijine propunerile i iniiativele motivate ale personalului
din subordine, în vederea îmbun t!"irii activit#$ii autorit%&ii
sau institu'iei publice în care î(i desf)*oar+ activitatea,
precum ,i a calit-.ii serviciilor publice oferite cet/0enilor.
(3) Func1ionarii publici au îndatorirea de a respecta
normele de conduit2 profesional3 4i civic5 prev6zute de lege.
ART. 44
(1) Func7ionarilor publici le este interzis s8 ocupe func9ii
de conducere în structurile sau organele de conducere, alese sau
numite, ale partidelor politice, definite conform statutului
acestora, ale organiza:iilor c;rora le este aplicabil acela<i
regim juridic ca =i partidelor politice sau ale funda>iilor ori
asocia?iilor care func@ioneazA pe lângB partidele politice.
(2) ÎnalCilor funcDionari publici le este interzis sE facF
parte din partide politice, organizaGii cHrora le este aplicabil
acelaIi regim juridic ca Ji partidelor politice sau din
fundaKiile ori asociaLiile care funcMioneazN pe lângO partidele
politice.
(3) FuncPionarii publici au obligaQia ca, în exercitarea
atribuRiilor ce le revin, sS se abTinU de la exprimarea sau
manifestarea publicV a convingerilor Wi preferinXelor lor
politice, sY nu favorizeze vreun partid politic sau vreo
organizaZie c[reia îi este aplicabil acela\i regim juridic ca ]i
partidelor politice.
ART. 45
(1) Func^ionarii publici r_spund, potrivit legii, de
îndeplinirea atribu`iilor ce le revin din funcaia publicb pe
care o decin, precum di a atribueiilor ce le sunt delegate.
(2) Funcfionarul public este obligat sg se conformeze
dispozihiilor primite de la superiorii ierarhici.

(3) Funcionarul public are dreptul s refuze, în scris i
motivat, îndeplinirea dispozi iilor primite de la superiorul
ierarhic, dac le consider ilegale. Dac cel care a emis
dispoziia o formuleaz în scris, func ionarul public este
obligat s o execute, cu excep ia cazului în care aceasta este
v dit ilegal . Funcionarul public are îndatorirea s aduc la
cunotin superiorului ierarhic al persoanei care a emis
dispoziia astfel de situaii.
ART. 46
Funcionarii publici au obligaia s pstreze secretul de
stat, secretul de serviciu, precum i confidenialitatea în
legtur cu faptele, informaiile sau documentele de care iau
cunotin ! în exercitarea func"iei publice, în condi#iile legii,
cu excep$ia informa%iilor de interes public.
ART. 47
(1) Func&ionarilor publici le este interzis s' solicite sau
s( accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru al)ii, în
considerarea func*iei lor publice, daruri sau alte avantaje.
(2) La numirea într-o func+ie public,, precum -i la
încetarea raportului de serviciu, func.ionarii publici sunt
obliga/i s0 prezinte, în condi1iile legii, conduc2torului
autorit34ii sau institu5iei publice declara6ia de avere.
Declara7ia de avere se actualizeaz8 anual, potrivit legii.
ART. 48
(1) Func9ionarii publici au obliga:ia de a rezolva, în
termenele stabilite de c;tre superiorii ierarhici, lucr<rile
repartizate.
(2) Func=ionarilor publici le este interzis s> primeasc?
direct cereri a c@ror rezolvare intrA în competenBa lor sau sC
discute direct cu petenDii, cu excepEia celor cFrora le sunt
stabilite asemenea atribuGii, precum Hi sI intervinJ pentru
soluKionarea acestor cereri.
ART. 49
FuncLionarii publici au obligaMia sN respecte întocmai
regimul juridic al conflictului de interese Oi al
incompatibilitPQilor, stabilite potrivit legii.
SECRIUNEA a 3-a
PerfecSionarea profesionalT a funcUionarilor publici
ART. 50
FuncVionarii publici au dreptul Wi obligaXia de a-Yi
îmbunZt[\i în mod continuu abilit]^ile _i preg`tirea
profesionala.

ART. 51
(1) Autorit ile i instituiile publice au obligaia s
prevad în bugetul anual propriu sumele necesare pentru
acoperirea cheltuielilor de perfecionare profesional a
func ionarilor publici organizat la ini iativa ori în interesul
autorit ii sau instituiei publice.
(2) Pe perioada în care funcionarii publici urmeaz forme
de perfecionare profesional, beneficiaz de drepturile
salariale cuvenite, în situaia în care acestea sunt:
a) organizate la iniiativa ori în interesul autoritii sau
instituiei publice;
b) urmate la iniiativa funcionarului public, cu acordul
conductorului autoritii sau instituiei publice.
(3) Funcionarii publici care urmeaz forme de perfec!ionare
profesional", a c#ror durat$ este mai mare de 90 de zile într-un
an calendaristic, organizate în %ar& sau în str'in(tate,
finan)ate din bugetul de stat sau bugetul local, sunt obliga*i
s+ se angajeze în scris c, vor lucra în administra-ia public.
între 2 /i 5 ani de la terminarea programelor, propor0ional cu
num1rul zilelor de perfec2ionare profesional3, dac4 pentru
programul respectiv nu este prev5zut6 o alt7 perioad8.
(4) Func9ionarii publici care au urmat forme de
perfec:ionare profesional;, în condi<iile alin. (3), ale c=ror
raporturi de serviciu înceteaz>, potrivit dispozi?iilor art. 97
lit. b), d) @i e), ale art. 98 alin. (1) lit. f) Ai g) sau ale
art. 99 alin. (1) lit. d), înainte de împlinirea termenului
prevBzut sunt obligaCi sD restituie contravaloarea cheltuielilor
efectuate pentru perfecEionare, precum Fi, dupG caz, drepturile
salariale primite pe perioada perfecHionIrii, calculate în
condiJiile legii proporKional cu perioada rLmasM pânN la
împlinirea termenului.
(5) Prevederile alin. (4) nu se aplicO în cazul în care
funcPionarul public nu mai deQine funcRia publicS din motive
neimputabile acestuia.
(6) În cazul în care persoanele care au urmat o formT de
perfecUionare, dar nu au absolvit-o din vina lor, sunt obligate
sV restituie instituWiei sau autoritXYii publice contravaloarea
cheltuielilor efectuate pentru perfecZionare, precum [i
drepturile salariale primite în perioada perfec\ion]rii,
calculate în condi^iile legii, dac_ acestea au fost suportate de
autoritatea sau institu`ia publica.
ART. 52

Nu constituie forme de perfecionare profesional i nu pot
fi finan ate din bugetul de stat sau din bugetul local studiile
universitare sau studiile de doctorat.
ART. 53
Autoritile i instituiile publice au obligaia s
comunice anual Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici, în
condi iile legii, planul de perfecionare profesional a
funcionarilor publici, precum i fondurile prevzute în bugetul
anual propriu pentru acoperirea cheltuielilor de perfecionare
profesional a funcionarilor publici, organizate la iniiativa
ori în interesul autoritii sau instituiei publice.
CAP. VI
Cariera funcionarilor publici
SECIUNEA 1
Recrutarea funcionarilor publici
ART. 54
Poate ocupa o funcie public persoana care îndeplinete
urm toarele condi!ii:
a) are cet"#enia român$ %i domiciliul în România;
b) cunoa&te limba român', scris (i vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împlini)i;
d) are capacitate deplin* de exerci+iu;
e) are o stare de s,n-tate corespunz.toare func/iei publice
pentru care candideaz0, atestat1 pe baz2 de examen medical de
specialitate;
f) îndepline3te condi4iile de studii prev5zute de lege
pentru func6ia public7;
g) îndepline8te condi9iile specifice pentru ocuparea
func:iei publice;
h) nu a fost condamnat; pentru s<vâr=irea unei infrac>iuni
contra umanit?@ii, contra statului sau contra autoritABii,
infracCiuni de corupDie Ei de serviciu, infracFiuni care
împiedicG înfHptuirea justiIiei, infracJiuni de fals ori a unei
infracKiuni sLvârMite cu intenNie care ar face-o incompatibilO
cu exercitarea funcPiei publice;
---------Lit. h) a art. 54 a fost modificatQ de art. 72, Titlul II
din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicatR în MONITORUL
OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.
i) nu a fost destituitS dintr-o funcTie publicU sau nu i-a
încetat contractul individual de muncV pentru motive
disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfWXurat activitate de poliYie politicZ, astfel
cum este definit[ prin lege.

ART. 55
Ocuparea funciilor publice vacante i a func iilor publice
temporar vacante se poate face numai în condiiile prezentei
legi.
ART. 56
Ocuparea funciilor publice se face prin:
a) promovare;
b) transfer;
c) redistribuire;
---------Lit. c) a art. 56 a revenit la forma oficial, datorit
încetrii efectelor juridice ale ORDONANEI DE URGEN
nr. 82
din 27 august 2013, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din
29 august 2013, în urma declar rii neconstitu ionale a acestui
act normativ prin DECIZIA CUR II CONSTITUIONALE nr. 351 din 7
mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie
2015.
ORDONANA DE URGEN nr. 82 din 27 august 2013, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013 a fost respins de
art. unic din LEGEA nr. 36 din 22 martie 2016, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 24 martie 2016. Prin urmare, lit.
c) a art. 56 revine la forma avut anterior modificrii aduse
prin aceast ordonan de urgen.

 !"#$%&

Prin DECIZIA CUR'II CONSTITU(IONALE nr. 351 din 7 mai 2015,
publicat) în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015, a fost
admis* excep+ia de neconstitu,ionalitate cu privire la
dispozi-iile Ordonan.ei de urgen/0 a Guvernului nr. 82/2013
pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul
func1ionarilor publici, constatându-se c2 acestea sunt
neconstitu3ionale.
Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITU4IA ROMÂNIEI
republicat5 în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003
dispozi6iile din legile 7i ordonan8ele în vigoare, precum 9i
cele din regulamente, constatate ca fiind neconstitu:ionale, î;i
înceteaz< efectele juridice la 45 de zile de la publicarea
deciziei Cur=ii Constitu>ionale dac?, în acest interval,
Parlamentul sau Guvernul, dup@ caz, nu pun de acord prevederile
neconstituAionale cu dispoziBiile ConstituCiei. Pe durata
acestui termen, dispoziDiile constatate ca fiind
neconstituEionale sunt suspendate de drept.
Prin urmare, în intervalul 17 iunie 2015-1 august 2015,
prevederile OrdonanFei de urgenGH a Guvernului nr. 82/2013
pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul

funcionarilor publici (inclusiv toate modificrile determinate
de acest act normativ asupra Legii nr. 188/1999 republicat cu
modificrile i completrile ulterioare) au fost suspendate de
drept, încetându-i efectele juridice, începând cu data de 2
august 2015, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru
modificarea prevederilor atacate.





d) recrutare;
e) alte modaliti prevzute expres de prezenta lege.
ART. 57
(1) Recrutarea în vederea intrrii în corpul funcionarilor
publici se face prin concurs, în limita funciilor publice
vacante rezervate în acest scop prin planul de ocupare a
funciilor publice.
(2) Condiiile de participare i procedura de organizare a
concursului se stabilesc potrivit legii.
(3) Concursul are la baz principiile competiiei deschise,
transparenei, meritelor profesionale i competenei, precum i
cel al egalit !ii accesului la func"iile publice pentru fiecare
cet#$ean care îndepline%te condi&iile legale.
(4) Anun'ul privind concursul se public( în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a, )i într-un cotidian de
larg* circula+ie, cu cel pu,in 30 de zile înainte de data
desf-.ur/rii concursului. În mod excep0ional, termenul de 30 de
zile poate fi redus, în condi1iile legii, pentru concursul
organizat în vederea ocup2rii func3iilor publice de execu4ie
temporar vacante.
(5) Condi5iile minime de vechime în specialitatea studiilor
necesare particip6rii la concursul de recrutare organizat pentru
ocuparea func7iilor publice de execu8ie se stabilesc astfel:
a) un an în specialitatea studiilor necesare exercit9rii
func:iei publice, pentru ocuparea func;iilor publice de execu<ie
de grad profesional asistent din clasa I, 8 luni pentru ocuparea
func=iilor publice de execu>ie de grad profesional asistent din
clasa a II-a sau 6 luni pentru ocuparea func?iilor publice de
execu@ie de grad profesional asistent din clasa a III-a;
b) 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitArii
funcBiei publice, pentru ocuparea funcCiilor publice de execuDie
de grad profesional principal;
c) 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitErii
funcFiei publice, pentru ocuparea funcGiilor publice de execuHie
de grad profesional superior.

(6) Condiiile minime de vechime în specialitatea studiilor
necesare participrii la concursul de recrutare organizat pentru
ocuparea func iilor publice de conducere se stabilesc astfel:
a) 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitrii
funciei publice, pentru ocuparea funciilor publice de
conducere de: ef birou, ef serviciu i secretar al comunei*),
precum i a func iilor publice specifice asimilate acestora;
b) 3 ani în specialitatea studiilor necesare exercit rii
func iei publice, pentru ocuparea func iilor publice de
conducere, altele decât cele prevzute la lit. a).
---------Lit. b) a alin. (6) al art. 57 a fost modificat de pct. 4
al art. I din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.
(7) Pentru participarea la concursul de recrutare organizat
pentru ocuparea funciilor publice de conducere, candidaii
trebuie s fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare
în domeniul administraiei publice, management ori în
specialitatea studiilor necesare exercitrii funciei
publice**).



*) Not! CTCE:
Conform art. III din ORDONAN"A DE URGEN#$ nr. 90 din 30
iunie 2009, publicat% în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 1 iulie
2009, în situa&ia în care func'ia public( de conducere de
secretar al comunei este vacant) sau temporar vacant* +i în
cadrul autorit,-ii sau institu.iei publice nu exist/ persoane
care îndeplinesc condi0iile prev1zute la art. V alin. (1) din
Legea nr. 251/2006, astfel cum a fost modificat2 prin prezenta
ordonan34 de urgen56, 7i la art. 57 alin. (6) lit. a) din Legea
nr. 188/1999 privind Statutul func8ionarilor publici,
republicat9, cu modific:rile ;i complet<rile ulterioare, func=ia
poate fi exercitat> cu caracter temporar ?i de persoane care nu
îndeplinesc ambele sau niciuna dintre aceste condi@ii, cu
aplicarea corespunzAtoare a prevederilor art. 92 alin. (2) lit.
b), alin. (3), (4) Bi (5) din Legea nr. 188/1999, republicatC,
cu modificDrile Ei completFrile ulterioare.
Prevederile art. IV alin. (1) Gi (3) se aplicH în mod
corespunzItor.
Art. IV din acelaJi act normativ prevede cK, în mod
excepLional, prin derogare de la prevederile art. 92 alin. (3)
din Legea nr. 188/1999, republicatM, cu modificNrile Oi
completPrile ulterioare, perioada prevQzutR la art. 92 alin. (2)
poate fi prelungitS cu maximum 6 luni într-un an calendaristic
cu avizul AgenTiei NaUionale a FuncVionarilor Publici.

Prevederile alin. (1) se aplic în mod corespunz tor i în
situaia în care, în mod excepional, s-a dispus exercitarea cu
caracter temporar a unei funcii publice vacante corespunztoare
categoriei înalilor funcionari publici. Prevederile
prezentului alineat se aplic pân la data de 30 octombrie 2009.
Prevederile alin. (1) se aplic pân la data de 31 decembrie
2010.
A se vedea i Nota de la art. 13.
Conform art. 37, Cap. IV din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5
noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9
noiembrie 2009, condiia prevzut la art. 57 alin. (7) din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, nu este
obligatorie pentru recrutarea funcionarilor publici de
conducere, în cazul exercitrii cu caracter temporar a unei
funcii publice de conducere, precum i pentru funcionarii
publici care ocup o funcie public de conducere, pe o perioad
de 5 ani de la data intr rii în vigoare a prezentei legi.
Func!ionarii publici prev"zu#i la alin. (1) sunt obliga$i s%
îndeplineasc& condi'ia prev(zut) la art. 57 alin. (7) din Legea
nr. 188/1999, republicat*, cu modific+rile ,i complet-rile
ulterioare, în termenul prev.zut, sub sanc/iunea eliber0rii din
func1ia public2.
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ART. 58*)
Abrogat
ART. 58
(1) Concursul de recrutare pentru func=iile publice vacante
din autorit>?ile @i instituAiile publice centrale este
organizat, în condiBiile legii, astfel:
a) de cCtre comisia prevDzutE la art. 18 alin. (1) pentru
înalFii funcGionari publici. Secretariatul tehnic al comisiei se
asigurH de AgenIia NaJionalK a FuncLionarilor Publici;
b) de cMtre AgenNia NaOionalP a FuncQionarilor Publici,
pentru ocuparea funcRiilor publice de conducere generale Si
specifice;
c) de cTtre autoritUVi Wi instituXii publice, cu avizul
AgenYiei NaZionale a Func[ionarilor Publici, pentru ocuparea
func\iilor publice de execu]ie generale ^i specifice.
(2) Concursul de recrutare pentru func_iile publice vacante
din autorit`aile bi instituciile publice din administradia
publice localf este organizat, în condigiile legii, astfel:

a) de ctre Agenia Na ional a Funcionarilor Publici,
pentru funciile publice de conducere din urmtoarele domenii:
protecia copilului, evidena informatizat a persoanei, audit
public intern, financiar-contabilitate, urbanism i arhitectur ,
resurse umane, integrare european , pentru secretarii unit ilor
administrativ-teritoriale, precum i pentru funciile publice de
execuie din domeniul auditului public intern;
b) de ctre autoriti i instituii publice, pentru
ocuparea funciilor publice vacante, altele decât cele prevzute
la lit. a).
(3) În situaia prevzut la alin. (2) lit. b), autoritile
i instituiile publice din administra ia public! local" au
obliga#ia de a informa Agen$ia Na%ional& a Func'ionarilor
Publici înainte cu 10 zile de demararea procedurii de organizare
(i desf)*urare a concursurilor. În situa+ia în care Agen,ia
Na-ional. a Func/ionarilor Publici constat0 c1 nu sunt
îndeplinite condi2iile legale privind organizarea 3i
desf45urarea concursurilor dispune amânarea sau suspendarea
organiz6rii 7i desf89ur:rii concursului.
(4) Agen;ia Na<ional= a Func>ionarilor Publici poate delega
autorit?@ilor sau instituAiilor publice, în condiBiile legii,
competenCa de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea
funcDiilor publice de conducere generale Ei specifice.
----------Art. 58 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANFA
DE URGENGH nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicatI în MONITORUL
OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009. Pct. 4 al art. I din
ORDONANJA DE URGENKL nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicatM în
MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009 Ni-a încetat
efectele juridice conform DECIZIEI CUROII CONSTITUPIONALE nr.
1.629 din 3 decembrie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr.
28 din 14 ianuarie 2010. Pct. 4 al art. I din ORDONANQA DE
URGENRS nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicatT în MONITORUL
OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009 a fost abrogat de pct. 1 al
art. unic din LEGEA nr. 264 din 22 decembrie 2010, publicatU în
MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 28 decembrie 2010.
Art. 58 a revenit la forma oficialV.
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*) Nota CTCE:

Conform Opiniei Agenbiei Nacionale a Funcdionarilor Publici
formulate în data de 27 mai 2013, prin Decizia Cureii
Constitufionale nr. 414/2010 s-a constatat cg, dispozihiile art.
I pct. 1, art. I pct. 6, art. I pct. 27 ii ale art. I pct. 28
din Legea pentru modificarea ji completarea Legii nr. 188/1999
privind Statutul funckionarilor publici, sunt neconstitulionale.

În aceeai situaie, Curtea Constitu ional a reinut c,
începând cu data de 28 februarie 2010, continu s îi produc
efectele juridice Legea nr. 188/1999 cu con inutul s u normativ
de dinainte de modific rile neconstitu ionale ce i-au fost aduse
prin Ordonana de urgen nr. 37/2009 i prin art. I pct. 1-5 i
26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII i anexa nr. 1 la
Ordonana de urgen nr. 105/2009.



(4) În!tiin"area va cuprinde în mod obligatoriu urm#toarele:
a) identificarea func$iilor publice vacante prin denumire,
categorie, clas% &i, dup' caz, grad profesional, precum (i
compartimentul din care fac parte;
b) condi)iile de studii de specialitate *i, dup+ caz, alte
condi,ii specifice prev-zute în fi.a postului pentru fiecare
func/ie public0 vacant1;
c) data propus2 pentru organizarea concursului.
(5) În termen de 10 zile, Agen3ia Na4ional5 a Func6ionarilor
Publici verific7 în baza de date privind eviden8a func9iilor
publice :i a func;ionarilor publici dac< exist= func>ionari
publici care îndeplinesc condi?iile pentru a fi redistribui@i.
---------Alin. (5) al art. 58 a revenit la forma introdusA prin LEGEA
nr. 140 din 7 iulie 2010, publicatB în MONITORUL OFICIAL nr. 471
din 8 iulie 2010, datoritC încetDrii efectelor juridice ale
ORDONANEEI DE URGENFG nr. 82 din 27 august 2013, publicate în
MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013, în urma declarHrii
neconstituIionale a acestui act normativ prin DECIZIA CURJII
CONSTITUKIONALE nr. 351 din 7 mai 2015, publicatL în MONITORUL
OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015.
ORDONANMA DE URGENNO nr. 82 din 27 august 2013, publicatP în
MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013 a fost respinsQ de
art. unic din LEGEA nr. 36 din 22 martie 2016, publicatR în
MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 24 martie 2016. Prin urmare, alin.
(5) al art. 58 revine la forma avutS anterior modificTrii aduse
prin aceastU ordonanVW de urgenXY.
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Prin DECIZIA CURdII CONSTITUeIONALE nr. 351 din 7 mai 2015,
publicatf în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015, a fost
admisg excephia de neconstituiionalitate cu privire la
dispozijiile Ordonankei de urgenlm a Guvernului nr. 82/2013
pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul
funcnionarilor publici, constatându-se co acestea sunt
neconstitupionale.

Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUIA ROMÂNIEI
republicat în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003
dispoziiile din legile i ordonan ele în vigoare, precum i
cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituionale, îi
înceteaz efectele juridice la 45 de zile de la publicarea
deciziei Cur ii Constitu ionale dac , în acest interval,
Parlamentul sau Guvernul, dup caz, nu pun de acord prevederile
neconstitu ionale cu dispoziiile Constituiei. Pe durata
acestui termen, dispoziiile constatate ca fiind
neconstituionale sunt suspendate de drept.
Prin urmare, în intervalul 17 iunie 2015-1 august 2015,
prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 82/2013
pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul
funcionarilor publici (inclusiv toate modificrile determinate
de acest act normativ asupra Legii nr. 188/1999 republicat cu
modificrile i completrile ulterioare) au fost suspendate de
drept, încetându-i efectele juridice, începând cu data de 2
august 2015, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru
modificarea prevederilor atacate.

 !"#$%

(6) În condi&iile în care nu exist' func(ionari publici care
s) poat* fi redistribui+i, Agen,ia Na-ional. a Func/ionarilor
Publici comunic0 autorit12ilor 3i institu4iilor publice
desemnarea unui responsabil de procedur5, func6ionar public,
reprezentant al acesteia în comisia de concurs. Responsabilul de
procedur7 verific8 îndeplinirea condi9iilor legale de organizare
:i desf;<urare a concursurilor =i îndepline>te ?i celelalte
activit@Ai corespunzBtoare calitCDii de membru în comisia de
concurs.
---------Alin. (6) al art. 58 a revenit la forma introdusE prin LEGEA
nr. 140 din 7 iulie 2010, publicatF în MONITORUL OFICIAL nr. 471
din 8 iulie 2010, datoritG încetHrii efectelor juridice ale
ORDONANIEI DE URGENJK nr. 82 din 27 august 2013, publicate în
MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013, în urma declarLrii
neconstituMionale a acestui act normativ prin DECIZIA CURNII
CONSTITUOIONALE nr. 351 din 7 mai 2015, publicatP în MONITORUL
OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015.
ORDONANQA DE URGENRS nr. 82 din 27 august 2013, publicatT în
MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013 a fost respinsU de
art. unic din LEGEA nr. 36 din 22 martie 2016, publicatV în
MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 24 martie 2016. Prin urmare, alin.
(6) al art. 58 revine la forma avutW anterior modificXrii aduse
prin aceastY ordonanZ[ de urgen\].
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Prin DECIZIA CURII CONSTITU IONALE nr. 351 din 7 mai 2015,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015, a fost
admis excepia de neconstituionalitate cu privire la
dispoziiile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 82/2013
pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul
func ionarilor publici, constatându-se c acestea sunt
neconstitu ionale.
Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITU IA ROMÂNIEI
republicat în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003
dispoziiile din legile i ordonanele în vigoare, precum i
cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituionale, îi
înceteaz efectele juridice la 45 de zile de la publicarea
deciziei Curii Constituionale dac, în acest interval,
Parlamentul sau Guvernul, dup caz, nu pun de acord prevederile
neconstituionale cu dispoziiile Constituiei. Pe durata
acestui termen, dispoziiile constatate ca fiind
neconstituionale sunt suspendate de drept.
Prin urmare, în intervalul 17 iunie 2015-1 august 2015,
prevederile Ordonanei de urgen ! a Guvernului nr. 82/2013
pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul
func"ionarilor publici (inclusiv toate modific#rile determinate
de acest act normativ asupra Legii nr. 188/1999 republicat$ cu
modific%rile &i complet'rile ulterioare) au fost suspendate de
drept, încetându-(i efectele juridice, începând cu data de 2
august 2015, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru
modificarea prevederilor atacate.
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(7) Responsabilul de procedur3 sesizeaz4 cu celeritate
Agen5ia Na6ional7 a Func8ionarilor Publici în situa9ia
nerespect:rii de c;tre autorit<=ile >i institu?iile publice a
procedurii de organizare @i desfABurare a concursurilor. Pe baza
analizei sesizCrii formulate de responsabilul de procedurD,
AgenEia NaFionalG a FuncHionarilor Publici dispune suspendarea
organizIrii Ji desfKLurMrii concursului.
(8) Responsabilul de procedurN poate fi desemnat din cadrul
AgenOiei NaPionale a FuncQionarilor Publici sau din cadrul
instituRiei prefectului, pe baza propunerilor prefecSilor.
---------Alin. (4)-(8) ale art. 58 au fost introduse de pct. 5 al
art. I din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicatT în
MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.

UVWXYZ[\]^
*) Not_ CTCE:

*) Conform Opiniei Agen`iei Naaionale a Funcbionarilor
Publici formulate în data de 27 iulie 2010, organizarea
concursului de recrutare este reglementatc de prevederile art.

58 alin. (1)-(3) din Legea nr. 188/1999 (rep 2), republicat în
MONITORUL OFICIAL Partea I nr. 365/29.05.2007 i de alin. (4)(8) din Legea nr. 140/2010 (MONITORUL OFICIAL nr.
471/08.07.2010).
**) De asemenea, conform Opiniei Ageniei Na ionale a
Funcionarilor Publici formulate în data de 27 mai 2013, cu
privire la art. 58 din Legea nr. 188/1999, precizm c prin
Decizia nr. 414/2010 a Curii Constituionale, aceasta a
constatat c dispozi iile art. I pct. 1, art. I pct. 6, art. I
pct. 27 i ale art. I pct. 28 din Legea pentru modificarea i
completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul func ionarilor
publici sunt neconstituionale, sens în care, art. 58 a revenit
la forma existent anterior Ordonanei de urgen nr. 105/2009
i a fost completat prin Legea nr. 140/2010.



ART. 59
Concursul pentru admiterea la programele organizate în
condiiile legii pentru ob inerea statutului de manager public
se organizeaz! "i se gestioneaz# de institu$iile abilitate
potrivit legii s% organizeze astfel de programe, cu avizul
Agen&iei Na'ionale a Func(ionarilor Publici.
SEC)IUNEA a 2-a
Perioada de stagiu
ART. 60
(1) Perioada de stagiu are ca obiect verificarea
aptitudinilor profesionale în îndeplinirea atribu*iilor +i
responsabilit,-ilor unei func.ii publice, formarea practic/ a
func0ionarilor publici debutan1i, precum 2i cunoa3terea de c4tre
ace5tia a specificului administra6iei publice 7i a exigen8elor
acesteia.
(2) Durata perioadei de stagiu este de 12 luni pentru
func9ionarii publici de execu:ie din clasa I, 8 luni pentru cei
din clasa a II-a ;i 6 luni pentru cei din clasa a III-a.
ART. 61
(1) La terminarea perioadei de stagiu, pe baza rezultatului
evalu<rii realizate, func=ionarul public debutant va fi:
a) numit func>ionar public de execu?ie definitiv în clasa
corespunz@toare studiilor absolvite, în funcAiile publice
prevBzute la art. 14, în gradul profesional asistent;
b) eliberat din funcCia publicD, în cazul în care a obEinut
la evaluarea activitFGii calificativul "necorespunzHtor".

(2) În cazul prevzut la alin. (1) lit. b) perioada de
stagiu nu constituie vechime necesar pentru ocuparea unei
funcii publice.
SECIUNEA a 3-a
Numirea funcionarilor publici
ART. 62
(1) Numirea în funciile publice din categoria înalilor
funcionari publici se face în conformitate cu dispoziiile art.
19 alin. (1).
(2) Numirea în func iile publice de conducere pentru care se
organizeaz concurs în condi iile art. 58 alin. (1) lit. b) se
face prin actul administrativ emis de conduc torii autorit ilor
sau instituiilor publice din administraia public central i
local, la propunerea Ageniei Naionale a Funcionarilor
Publici.
---------Alin. (2) al art. 62 a fost modificat de pct. 6 al art. I
din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.
(3) Numirea în funciile publice pentru care se organizeaz
concurs în condiiile art. 58 alin. (1) lit. c) se face prin
actul administrativ emis de conductorii autoritilor i
institu iilor publice din administra!ia public" central# $i
local% care au organizat concursul.
---------Alin. (3) al art. 62 a fost modificat de pct. 6 al art. I
din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicat& în MONITORUL
OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.
(4) Actul administrativ de numire are form' scris( )i
trebuie s* con+in, temeiul legal al numirii, numele
func-ionarului public, denumirea func.iei publice, data de la
care urmeaz/ s0 exercite func1ia public2, drepturile salariale,
precum 3i locul de desf45urare a activit67ii.
(5) Fi8a postului aferent9 func:iei publice se anexeaz; la
actul administrativ de numire, iar o copie a acesteia se
înmâneaz< func=ionarului public.
(6) La intrarea în corpul func>ionarilor publici,
func?ionarul public depune jur@mântul de credinAB în termen de 3
zile de la emiterea actului de numire în funcCia publicD
definitivE. JurFmântul are urmGtoarea formulH: "Jur sI respect
ConstituJia, drepturile Ki libertLMile fundamentale ale omului,
sN aplic în mod corect Oi fPrQ pRrtinire legile STrii, sU
îndeplinesc conVtiincios îndatoririle ce îmi revin în funcWia
publicX în care am fost numit, sY pZstrez secretul profesional

i s respect normele de conduit profesional i civic. Aa
s-mi ajute Dumnezeu." Formula religioas de încheiere va

respecta libertatea convingerilor religioase.
(7) Depunerea jur mântului prev zut la alin. (6) se
consemneaz în scris. Refuzul depunerii jur mântului se
consemneaz în scris i atrage revocarea actului administrativ
de numire în funcia public. Obligaia de organizare a
depunerii jurmântului aparine persoanei care are competena
legal de numire.

SECIUNEA a 4-a
Promovarea funcionarilor publici i evaluarea
performanelor profesionale
ART. 63
În carier, funcionarul public poate promova în funcia
public, în condiiile legii. Promovarea în clas i promovarea
în grade profesionale nu sunt condi!ionate de existen"a unui
post vacant.
---------Art. 63 a fost modificat de pct. 1 al art. 41 din LEGEACADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010, publicat# în MONITORUL
OFICIAL nr. 877 din 28 decembrie 2010.
ART. 64
(1) Promovarea este modalitatea de dezvoltare a carierei
prin ocuparea unei func$ii publice superioare.
(2) Promovarea în func%ia public& de execu'ie în gradul
profesional imediat superior celui de(inut de func)ionarul
public se face prin concurs sau examen, organizat semestrial de
c*tre autorit+,ile -i institu.iile publice, prin transformarea
postului ocupat de func/ionarul public ca urmare a promov0rii
concursului sau examenului. Fi1a postului func2ionarului public
care a promovat în func3ia public4 se completeaz5 cu noi
atribu6ii 7i responsabilit89i sau, dup: caz, prin cre;terea
gradului de complexitate a atribu<iilor exercitate.
---------Alin. (2) al art. 64 a fost modificat de pct. 7 al art. I
din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicat= în MONITORUL
OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.
ART. 65
(1) Concursul sau examenul de promovare în gradul
profesional se organizeaz> de autoritatea sau institu?ia
public@, în limita funcAiilor publice rezervate promovBrii, cu
încadrarea în fondurile bugetare alocate.

---------Alin. (1) al art. 65 a fost modificat de pct. 8 al art. I
din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.
(2) Pentru a participa la concursul sau examenul de
promovare în gradul profesional imediat superior celui deinut,
func ionarul public trebuie s îndeplineasc cumulativ
urmtoarele condiii:
a) s aib cel pu in 3 ani vechime în gradul profesional al
func iei publice din care promoveaz ;
b) abrogat ;
---------Lit. b) a alin. (2) al art. 65 a fost abrogat de pct. 2 al
art. 41 din LEGEA-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 28 decembrie 2010.
c) s fi obinut cel puin calificativul "bine" la evaluarea
anual a performanelor individuale în ultimii 2 ani
calendaristici;
d) s nu aib în cazierul administrativ o sanciune
disciplinar neradiat în condiiile prezentei legi.
---------Alin. (2) al art. 65 a fost modificat de pct. 8 al art. I
din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.
(3) Funcionarii publici care nu îndeplinesc condiiile de
vechime prevzute pentru promovarea în gradul profesional
imediat superior celui deinut pot participa la concursul
organizat, în condiiile legii, în vederea promov rii rapide în
func!ia public"*).
(4) Prevederile art. 58 alin. (2) #i (3) se aplic$ în mod
corespunz%tor.
---------Alin. (4) al art. 65 a fost introdus de pct. 9 al art. I din
LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicat& în MONITORUL OFICIAL
nr. 471 din 8 iulie 2010.
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*) Not1 CTCE:

Conform art. VI din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010,
publicat2 în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010,
aplicarea prevederilor art. 22 alin. (1) lit. o), art. 65 alin.
(3) 3i art. 70 alin. (1) lit. b), alin. (2) 4i (3) din Legea nr.
188/1999 privind Statutul func5ionarilor publici, republicat6,

cu modificrile i complet rile ulterioare, precum i cu cele
aduse prin prezenta lege, se suspend pân la data de 31
decembrie 2010.





ART. 66
Pentru a participa la concursul de promovare într-o funcie
public de conducere, funcionarii publici trebuie s
îndeplineasc cumulativ urmtoarele condiii:
a) s fie absolveni de masterat sau de studii
postuniversitare în domeniul administraiei publice, management
sau în specialitatea studiilor necesare exercitrii funciei
publice;
b) s fie numii într-o funcie public din clasa I;
c) s îndeplineasc! cerin"ele specifice prev#zute în fi$a
postului;
d) s% îndeplineasc& condi'iile prev(zute la art. 57 alin.
(6);
e) s) nu aib* în cazierul administrativ o sanc+iune
disciplinar, neradiat- în condi.iile prezentei legi.
ART. 67
Abrogat.
---------Art. 67 a fost abrogat de pct. 3 al art. 41 din LEGEA-CADRU
nr. 284 din 28 decembrie 2010, publicat/ în MONITORUL OFICIAL
nr. 877 din 28 decembrie 2010.
ART. 68
(1) În urma dobândirii unei diplome de studii de nivel
superior, func0ionarii publici de execu1ie au dreptul de a
participa la examenul organizat pentru ocuparea unei func2ii
publice într-o clas3 superioar4 celei în care sunt încadra5i,
dac6 studiile absolvite sunt în specialitatea în care î7i
desf89oar: activitatea sau dac; autoritatea ori institu<ia
public= apreciaz> c? studiile absolvite sunt utile pentru
desf@Aurarea activitBCii.
---------Alin. (1) al art. 68 a fost modificat de pct. 10 al art. I
din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicatD în MONITORUL
OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.

(2) Promovarea în condiiile alin. (1) se face prin
transformarea postului ocupat de func ionarul public ca urmare a
promovrii examenului.
(3) Promovarea în clas nu se poate face pe o funcie
public de auditor sau de consilier juridic.
---------Alin. (3) al art. 68 a fost introdus de pct. 11 al art. I
din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.
ART. 69
(1) Evaluarea performanelor profesionale individuale ale
funcionarilor publici se face anual.
(2) În urma evalu rii performan elor profesionale
individuale, func ionarului public i se acord unul dintre
urm toarele calificative: "foarte bine", "bine", "satisfctor",
"nesatisfctor".
(3) Calificativele obinute la evaluarea profesional sunt
avute în vedere la:
a) abrogat;
---------Lit. a) a alin. (3) al art. 69 a fost abrogat de pct. 4 al
art. 41 din LEGEA-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 28 decembrie 2010.
b) promovarea într-o funcie public superioar;
c) eliberarea din funcia public.
(4) În cadrul procesului de evaluare a performanelor
profesionale ale funcionarilor publici se stabilesc cerinele
de formare profesional a func ionarilor publici.
(5) Metodologia de evaluare a performan!elor profesionale
individuale ale func"ionarilor publici se aprob# prin hot$râre a
Guvernului, la propunerea Agen%iei Na&ionale a Func'ionarilor
Publici, dup( consultarea organiza)iilor sindicale ale
func*ionarilor publici, reprezentative la nivel na+ional*).

,-./012345

Prin DECIZIA CUR6II CONSTITU7IONALE nr. 818 din 7 decembrie
2017, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 10 aprilie 2018
s-a admis excep8ia de neconstitu9ionalitate referitoare la art.
69 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
func:ionarilor publici, constatându-se c; aceste prevederi sunt
neconstitu<ionale.
Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITU=IA ROMÂNIEI
republicat> în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003
dispozi?iile din legile @i ordonanAele în vigoare, precum Bi

cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituionale, îi
înceteaz efectele juridice la 45 de zile de la publicarea
deciziei Cur ii Constituionale dac, în acest interval,
Parlamentul sau Guvernul, dup caz, nu pun de acord prevederile
neconstituionale cu dispoziiile Constitu iei. Pe durata
acestui termen, dispozi iile constatate ca fiind
neconstitu ionale sunt suspendate de drept.
Prin urmare, începând cu data de 10 aprilie 2018,
dispozi iile art. 69 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul func ionarilor publici se suspend de drept, urmând si înceteze efectele juridice începând cu data de 25 mai 2018,
dac legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor
declarate neconstituionale.



SECIUNEA a 5-a
Sistemul de promovare rapid în funcia public
ART. 70
(1) Pot beneficia de sistemul de promovare rapid! în func"ia
public#:
a) persoanele care au absolvit programe organizate, în
condi$iile legii, pentru ob%inerea statutului de manager public;
b) func&ionarii publici care au promovat concursul prev'zut
la art. 65 alin. (3)*).
(2) Pot participa la concursul prev(zut la alin. (1) lit. b)
func)ionarii publici care îndeplinesc cumulativ urm*toarele
condi+ii:
a) au cel pu,in 1 an vechime în gradul profesional al
func-iei publice din care promoveaz.;
b) au ob/inut calificativul "foarte bine" la evaluarea
performan0elor profesionale individuale din ultimul an;
c) nu au în cazierul administrativ o sanc1iune disciplinar2
neradiat3 în condi4iile prezentei legi;
d) au urmat cel pu5in o form6 de perfec7ionare profesional8
în ultimul an*).
(3) Concursul pentru promovarea rapid9 prev:zut la art. 65
alin. (3) se organizeaz; anual, de c<tre Agen=ia Na>ional? a
Func@ionarilor Publici, în limita numArului de funcBii publice
rezervate promovCrii rapide*).DEFGHIJKLM
*) NotN CTCE:
Conform art. VI din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010,
publicatO în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010,
aplicarea prevederilor art. 22 alin. (1) lit. o), art. 65 alin.
(3) Pi art. 70 alin. (1) lit. b), alin. (2) Qi (3) din Legea nr.
188/1999 privind Statutul funcRionarilor publici, republicatS,

cu modificrile i complet rile ulterioare, precum i cu cele
aduse prin prezenta lege, se suspend pân la data de 31
decembrie 2010.





ART. 71
(1) Perioada în care o persoan a urmat programe organizate,
în condiiile legii, pentru obinerea statutului de manager
public este asimilat perioadei de stagiu.
(2) În cazul nepromovrii programelor prevzute la alin.
(1), perioada de stagiu nu constituie vechime în specialitatea
studiilor necesare ocuprii funciilor publice i nici vechime
în funcia public.
CAP. VII
Acorduri colective. Comisii paritare
ART. 72
(1) Autoritile i instituiile publice pot încheia anual,
în condiiile legii, acorduri cu sindicatele reprezentative ale
func ionarilor publici sau cu reprezentan!ii func"ionarilor
publici, care s# cuprind$ numai m%suri referitoare la:
a) constituirea &i folosirea fondurilor destinate
îmbun't()irii condi*iilor la locul de munc+;
b) s,n-tatea .i securitatea în munc/;
c) programul zilnic de lucru;
d) perfec0ionarea profesional1;
e) alte m2suri decât cele prev3zute de lege, referitoare la
protec4ia celor ale5i în organele de conducere ale
organiza6iilor sindicale.
(2) În cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau
func7ionarii publici nu sunt organiza8i în sindicat, acordul se
încheie cu reprezentan9ii func:ionarilor publici din respectiva
autoritate sau institu;ie public<, desemna=i în condi>iile
legii.
(3) Autoritatea sau institu?ia public@ va furniza
sindicatelor reprezentative sau reprezentanAilor funcBionarilor
publici informaCiile necesare pentru încheierea acordurilor
privind raporturile de serviciu, în condiDiile legii.
ART. 73
(1) În cadrul autoritEFilor Gi instituHiilor publice se
constituie comisii paritare.
(2) În alcItuirea comisiei paritare intrJ un numKr egal de
reprezentanLi desemnaMi de conducNtorul autoritOPii sau
instituQiei publice Ri de sindicatul reprezentativ al

funcionarilor publici. În cazul în care sindicatul nu este
reprezentativ sau func ionarii publici nu sunt organizai în
sindicat, reprezentanii lor vor fi desemnai prin votul
majoritii funcionarilor publici din respectiva autoritate sau
instituie public .
(3) Modul de constituire, organizare i func ionare a
comisiilor paritare, precum i componen a, atribuiile i
procedura de lucru ale acestora se stabilesc prin hotrâre a
Guvernului, la propunerea Ageniei Naionale a Funcionarilor
Publici.
ART. 74
(1) Comisiile paritare sunt consultate în urmtoarele
situaii:
a) la stabilirea msurilor de îmbuntire a activitii
autoritilor i instituiilor publice pentru care sunt
constituite;
b) la stabilirea oric ror m!suri privind preg"tirea
profesional# a func$ionarilor publici, dac% costurile acestora
sunt suportate din fonduri bugetare;
c) la stabilirea programului de lucru de c&tre conduc'torul
autorit()ii sau institu*iei publice;
d) alte situa+ii prev,zute de lege.
(2) În exercitarea atribu-iilor, comisiile paritare emit
avize consultative.
(3) Comisiile paritare urm.resc permanent realizarea
acordurilor stabilite între sindicatele reprezentative sau
reprezentan/ii func0ionarilor publici cu autorit12ile sau
institu3iile publice.
(4) Comisia paritar4 întocme5te rapoarte trimestriale cu
privire la respectarea prevederilor acordurilor încheiate în
condi6iile legii, pe care le comunic7 conducerii autorit89ii sau
institu:iei publice, precum ;i conducerii sindicatelor
reprezentative ale func<ionarilor publici.
CAP. VIII
Sanc=iunile disciplinare >i r?spunderea func@ionarilor
publici
ART. 75
ÎncAlcarea de cBtre funcCionarii publici, cu vinovDEie, a
îndatoririlor de serviciu atrage rFspunderea disciplinarG,
contravenHionalI, civilJ sau penalK, dupL caz.
ART. 76
(1) Orice persoanM care se considerN vOtPmatQ într-un drept
al sRu sau într-un interes legitim se poate adresa instanSei

judectoreti, în condiiile legii, împotriva autorit ii sau
instituiei publice care a emis actul sau care a refuzat s
rezolve cererea referitoare la un drept subiectiv sau la un
interes legitim.
(2) În cazul în care aciunea se admite i se constat
vinov ia func ionarului public, persoana respectiv va fi
obligat la plata daunelor, solidar cu autoritatea sau
instituia public.
(3) Rspunderea juridic a funcionarului public nu se poate
angaja dac acesta a respectat prevederile legale i procedurile
administrative aplicabile autoritii sau instituiei publice în
care îi desfoar activitatea.
ART. 77
(1) Înclcarea cu vinovie de c tre func!ionarii publici a
îndatoririlor corespunz"toare func#iei publice pe care o de$in
%i a normelor de conduit& profesional' (i civic) prev*zute de
lege constituie abatere disciplinar+ ,i atrage r-spunderea
disciplinar. a acestora.
(2) Constituie abateri disciplinare urm/toarele fapte:
a) întârzierea sistematic0 în efectuarea lucr1rilor;
b) neglijen2a repetat3 în rezolvarea lucr4rilor;
c) absen5e nemotivate de la serviciu;
d) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;
e) interven6iile sau st7ruin8ele pentru solu9ionarea unor
cereri în afara cadrului legal;
f) nerespectarea secretului profesional sau a
confiden:ialit;<ii lucr=rilor cu acest caracter;
g) manifest>ri care aduc atingere prestigiului autorit?@ii
sau instituAiei publice în care îBi desfCDoarE activitatea;
h) desfFGurarea în timpul programului de lucru a unor
activitHIi cu caracter politic;
i) refuzul de a îndeplini atribuJiile de serviciu;
j) încKlcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri,
incompatibilitLMi, conflicte de interese Ni interdicOii
stabilite prin lege pentru funcPionarii publici;
k) alte fapte prevQzute ca abateri disciplinare în actele
normative din domeniul funcRiei publice Si funcTionarilor
publici.
(3) SancUiunile disciplinare sunt:
a) mustrare scrisV;
b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadW
de pânX la 3 luni;
c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de
salarizare sau, dupY caz, de promovare în funcZia public[ pe o
perioad\ de la 1 la 3 ani;

d) retrogradarea în funcia public pe o perioad de pân la
un an.
---------Lit. d) a alin. (3) al art. 77 a fost modificat de pct. 5
al art. 41 din LEGEA-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 28 decembrie 2010.
e) destituirea din funcia public.
(4) La individualizarea sanciunii disciplinare se va ine
seama de cauzele i gravitatea abaterii disciplinare,
împrejur rile în care aceasta a fost s vâr it, gradul de
vinovie i consecinele abaterii, comportarea general în
timpul serviciului a funcionarului public, precum i de
existena în antecedentele acestuia a altor sanciuni
disciplinare care nu au fost radiate în condiiile prezentei
legi.
(5) Sanciunile disciplinare se aplic în termen de cel mult
1 an de la data sesizrii comisiei de disciplin cu privire la
svârirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 2 ani de
la data svâr irii abaterii disciplinare.
(6) În cazul în care fapta func!ionarului public a fost
sesizat" ca abatere disciplinar# $i ca infrac%iune, procedura
angaj&rii r'spunderii disciplinare se suspend( pân) la
dispunerea clas*rii ori renun+,rii la urm-rirea penal. sau pân/
la data la care instan0a judec1toreasc2 dispune achitarea,
renun3area la aplicarea pedepsei, amânarea aplic4rii pedepsei
sau încetarea procesului penal.
---------Alin. (6) al art. 77 a fost modificat de pct. 1 al art. 40,
Titlul II din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicat5 în
MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.
(7) Pe perioada cercet6rii administrative, în situa7ia în
care func8ionarul public care a s9vâr:it o abatere disciplinar;
poate influen<a cercetarea administrativ=, conduc>torul
autorit?@ii sau instituAiei publice are obligaBia de a interzice
accesul acestuia la documentele care pot influenCa cercetarea
sau, dupD caz, de a dispune mutarea temporarE a funcFionarului
public în cadrul altui compartiment sau altei structuri a
autoritGHii ori instituIiei publice.
ART. 78
(1) SancJiunea disciplinarK prevLzutM la art. 77 alin. (3)
lit. a) se poate aplica direct de cNtre persoana care are
competenOa legalP de numire în funcQia publicR.

(2) Sanciunile disciplinare prevzute la art. 77 alin. (3)
lit. b)-e) se aplic de persoana care are competena legal de
numire în funcia public, la propunerea comisiei de disciplin.
(3) Sanciunile disciplinare nu pot fi aplicate decât dup
cercetarea prealabil a faptei s vâr ite i dup audierea
funcionarului public. Audierea funcionarului public trebuie
consemnat în scris, sub sanciunea nulitii. Refuzul
funcionarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna
o declaraie privitoare la abaterile disciplinare care i se
imput se consemneaz într-un proces-verbal.
ART. 79
(1) Pentru analizarea faptelor sesizate ca abateri
disciplinare i propunerea sanciunii disciplinare aplicabile
funcionarilor publici din autoritile sau instituiile publice
se constituie comisii de disciplin.
(2) Din comisia de disciplin face parte !i un reprezentant
al organiza"iei sindicale reprezentative sau, dup# caz, un
reprezentant desemnat prin votul majorit$%ii func&ionarilor
publici pentru care este organizat' comisia de disciplin(, în
cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau func)ionarii
publici nu sunt organiza*i în sindicat.
(3) Comisia de disciplin+ poate desemna unul sau mai mul,i
membri -i, dup. caz, poate solicita compartimentelor de control
din cadrul autorit/0ilor sau institu1iilor publice s2 cerceteze
faptele sesizate 3i s4 prezinte rezultatele activit56ii de
cercetare.
(4) Comisia de disciplin7 pentru înal8ii func9ionari publici
este compus: din 5 înal;i func<ionari publici, numi=i prin
decizia primului-ministru, la propunerea ministrului internelor
>i reformei administrative.
(5) Modul de constituire, organizare ?i func@ionare a
comisiilor de disciplinA, precum Bi componenCa, atribuDiile,
modul de sesizare Ei procedura de lucru ale acestora se
stabilesc prin hotFrâre a Guvernului, la propunerea AgenGiei
NaHionale a FuncIionarilor Publici.
ART. 80
FuncJionarul public nemulKumit de sancLiunea aplicatM se
poate adresa instanNei de contencios administrativ, solicitând
anularea sau modificarea, dupO caz, a ordinului sau dispoziPiei
de sancQionare.
ART. 81
(1) Pentru evidenRierea situaSiei disciplinare a
funcTionarului public, AgenUia NaVionalW a FuncXionarilor

Publici va elibera un cazier administrativ, conform bazei de
date pe care o administreaz.
(2) Cazierul administrativ este un act care cuprinde
sanciunile disciplinare aplicate func ionarului public i care
nu au fost radiate în condiiile legii.
(3) Cazierul administrativ este necesar în urmtoarele
cazuri:
a) desemnarea unui funcionar public ca membru în comisia de
concurs pentru recrutarea funcionarilor publici;
b) desemnarea unui funcionar public în calitate de
pre edinte i membru în comisia de disciplin ;
c) desemnarea unui func ionar public ca membru în comisia
paritar ;
d) ocuparea unei funcii publice corespunztoare categoriei
înalilor funcionari publici sau categoriei funcionarilor
publici de conducere;
e) în orice alte situaii prevzute de lege.
(4) Cazierul administrativ este eliberat la solicitarea:
a) funcionarului public interesat;
b) conductorului autoritii sau instituiei publice în
care îi desfoar activitatea;
c) preedintelui comisiei de disciplin;
d) altor persoane prev zute de lege.
ART. 82
(1) Sanc!iunile disciplinare se radiaz" de drept, dup# cum
urmeaz$:
a) în termen de 6 luni de la aplicare, sanc%iunea
disciplinar& prev'zut( la art. 77 alin. (3) lit. a);
b) în termen de un an de la expirarea termenului pentru care
au fost aplicate, sanc)iunile disciplinare prev*zute la art. 77
alin. (3) lit. b)-d);
c) în termen de 7 ani de la aplicare, sanc+iunea prev,zutla art. 77 alin. (3) lit. e).
(2) Radierea sanc.iunilor disciplinare prev/zute la alin.
(1) lit. a) 0i b) se constat1 prin act administrativ al
conduc2torului autorit34ii sau institu5iei publice.
ART. 83
(1) R6spunderea contraven7ional8 a func9ionarilor publici se
angajeaz: în cazul în care ace;tia au s<vâr=it o contraven>ie în
timpul ?i în leg@turA cu sarcinile de serviciu.
(2) Împotriva procesului-verbal de constatare a
contravenBiei Ci de aplicare a sancDiunii funcEionarul public se

poate adresa cu plângere la judectoria în a c rei
circumscripie îi are sediul autoritatea sau instituia public
în care este numit funcionarul public sancionat.
ART. 84
Rspunderea civil a func ionarului public se angajeaz :
a) pentru pagubele produse cu vinov ie patrimoniului
autoritii sau instituiei publice în care funcioneaz;
b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i sau acordat necuvenit;
c) pentru daunele pltite de autoritatea sau instituia
public, în calitate de comitent, unor tere persoane, în
temeiul unei hotrâri judectoreti definitive i irevocabile.
ART. 85
(1) Repararea pagubelor aduse autoritii sau instituiei
publice în situaiile prevzute la art. 84 lit. a) i b) se
dispune prin emiterea de c!tre conduc"torul autorit#$ii sau
institu%iei publice a unui ordin sau a unei dispozi&ii de
imputare, în termen de 30 de zile de la constatarea pagubei,
sau, dup' caz, prin asumarea unui angajament de plat(, iar în
situa)ia prev*zut+ la lit. c) a aceluia,i articol, pe baza
hot-rârii judec.tore/ti definitive 0i irevocabile.
(2) Împotriva ordinului sau dispozi1iei de imputare
func2ionarul public în cauz3 se poate adresa instan4ei de
contencios administrativ.
(2^1) Ordinul sau dispozi5ia de imputare r6mas7 definitiv8
ca urmare a neintroducerii ori respingerii ac9iunii la instan:a
de contencios administrativ constituie titlu executoriu.
---------Alin. (2^1) al art. 85 a fost introdus de art. 34 din LEGEA
nr. 76 din 24 mai 2012, publicat; în MONITORUL OFICIAL nr. 365
din 30 mai 2012.
(3) Dreptul conduc<torului autorit=>ii sau institu?iei
publice de a emite ordinul sau dispozi@ia de imputare se
prescrie în termen de 3 ani de la data producerii pagubei.
ART. 86
(1) RAspunderea funcBionarului public pentru infracCiunile
sDvârEite în timpul serviciului sau în legFturG cu atribuHiile
funcIiei publice pe care o ocupJ se angajeazK potrivit legii
penale.
(2) În cazul în care funcLionarul public este trimis în
judecatM pentru sNvârOirea unei infracPiuni de natura celor
prevQzute la art. 54 lit. h), persoana care are competenRa

legal de numire în funcia public va dispune suspendarea
funcionarului public din funcia public pe care o deine.
(3) În cazul în care s-a dispus clasarea sau renunarea la
urmrirea penal ori achitarea sau renun area la aplicarea
pedepsei ori amânarea aplic rii pedepsei, precum i în cazul
încet rii procesului penal, suspendarea din funcia public
înceteaz, iar funcionarul public respectiv îi va relua
activitatea în funcia public deinut anterior i îi vor fi
achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare.
---------Alin. (3) al art. 86 a fost modificat de pct. 2 al art. 40,
Titlul II din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.
(4) În situaia în care nu sunt întrunite condiiile pentru
angajarea rspunderii penale, iar fapta funcionarului public
poate fi considerat abatere disciplinar, va fi sesizat
comisia de disciplin competent!.
(5) De la momentul punerii în mi"care a ac#iunii penale, în
situa$ia în care func%ionarul public poate influen&a cercetarea,
persoana care are competen'a numirii în func(ia public) are
obliga*ia s+ dispun, mutarea temporar- a func.ionarului public
în cadrul altui compartiment sau altei structuri f/r0
personalitate juridic1 a autorit23ii ori institu4iei publice.
---------Alin. (5) al art. 86 a fost modificat de pct. 2 al art. 40,
Titlul II din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicat5 în
MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.
CAP. IX
Modificarea, suspendarea 6i încetarea raportului de serviciu
SEC7IUNEA 1
Modificarea raportului de serviciu
ART. 87
(1) Mobilitatea în cadrul corpului func8ionarilor publici se
realizeaz9 prin modificarea raporturilor de serviciu, astfel:
a) pentru eficientizarea activit:;ii autorit<=ilor >i
institu?iilor publice;
b) abrogat@;
---------Lit. b) a alin. (1) al art. 87 a fost abrogatA de pct. 12 al
art. I din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicatB în
MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.
c) în interesul funcCionarului public, pentru dezvoltarea
carierei în funcDia publicE.

(2) Modificarea raporturilor de serviciu ale funcionarilor
publici de execu ie i funcionarilor publici de conducere are
loc prin:
a) delegare;
b) detaare;
c) transfer;
d) mutarea în cadrul autoritii sau instituiei publice ori
în cadrul altei structuri fr personalitate juridic a
autorit ii sau institu iei publice, în condiiile prezentei
legi;
---------Lit. d) a alin. (2) al art. 87 a fost modificat de pct. 13
al art. I din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.
e) exercitarea cu caracter temporar a unei funcii publice
de conducere.
(3) Abrogat.
---------Alin. (3) al art. 87 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din
LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 471 din 8 iulie 2010.
ART. 88
(1) Delegarea se dispune în interesul autoritii sau
instituiei publice în care este încadrat funcionarul public,
pe o perioad de cel mult 60 de zile calendaristice într-un an.
(2) Funcionarul public poate refuza delegarea dac se afl
în una dintre urmtoarele situaii:
a) graviditate;
b) îi crete singur copilul minor;
c) starea sn t!"ii, dovedit# cu certificat medical, face
contraindicat$ delegarea.
(3) Delegarea pe o perioad% mai mare de 60 de zile
calendaristice în cursul unui an calendaristic se poate dispune
numai cu acordul scris al func&ionarului public.
(4) Pe timpul deleg'rii func(ionarul public î)i p*streaz+
func,ia public- .i salariul, iar autoritatea sau institu/ia
public0 care îl deleag1 este obligat2 s3 suporte costul integral
al transportului, caz4rii 5i al indemniza6iei de delegare.
ART. 89

(1) Detaarea se dispune în interesul autorit ii sau
instituiei publice în care urmeaz s îi desfoare
activitatea func ionarul public, pentru o perioad de cel mult 6
luni. În cursul unui an calendaristic un func ionar public poate
fi deta at mai mult de 6 luni numai cu acordul s u scris.
(2) Detaarea se poate dispune dac pregtirea profesional
a funcionarului public corespunde atribuiilor i
responsabilitilor funciei publice, cu respectarea categoriei,
clasei i gradului profesional al funcionarului public.
Detaarea se poate dispune i pe o funcie public de conducere,
cu aplicarea dispoziiilor art. 92 alin. (2), dac func ionarul
public îndepline!te condi"iile de studii #i vechime în
specialitatea studiilor $i dac% nu exist& în cadrul autorit'(ii
sau institu)iei publice func*ionari publici care s+ exercite cu
caracter temporar func,ia public-. Func.ionarul public poate fi
deta/at pe o func0ie public1 inferioar2, numai cu acordul s3u
scris.
(2^1) În mod excep4ional, deta5area se poate dispune 6i pe o
func7ie public8 din categoria înal9ilor func:ionari publici, cu
aplicarea prevederilor art. 92 alin. (1^1), dac; func<ionarul
public îndepline=te condi>iile de studii ?i de vechime în
specialitatea studiilor necesare exercit@rii funcAiei publice în
condiBiile prezentei legi. În acest caz, detaCarea se dispune
prin act administrativ al persoanei care are competenDa legalE
de numire a funcFionarilor publici care ocupG funcHii publice
din categoria înalIilor funcJionari publici, la propunerea
conducKtorului autoritLMii sau instituNiei publice în care
urmeazO sP îQi desfRSoare activitatea funcTionarul public
detaUat.
---------Alin. (2^1) al art. 89 a fost introdus de pct. 15 al art. I
din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicatV în MONITORUL
OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.
(2^2) FuncWionarii publici cu statut special pot fi detaXaYi
pe funcZii publice generale echivalente func[iilor publice
specifice ocupate, cu avizul Agen\iei Na]ionale a Func^ionarilor
Publici, cu aplicarea corespunz_toare a prevederilor alin. (1)(2^1) `i cu respectarea prevederilor art. 110.
---------Alin. (2^2) al art. 89 a fost introdus de pct. 15 al art. I
din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicata în MONITORUL
OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.
(2^3) Funcbionarii publici pot fi detacadi ei pe funcfii
publice cu statut special, cu avizul Agengiei Nahionale a
Funciionarilor Publici, cu respectarea prevederilor art. 110.

---------Alin. (2^3) al art. 89 a fost introdus de pct. 15 al art. I
din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.
(3) Funcionarul public poate refuza detaarea dac se afl
în una dintre urmtoarele situaii:
a) graviditate;
b) îi crete singur copilul minor;
c) starea s n t ii, dovedit cu certificat medical, face
contraindicat detaarea;
d) detaarea se face într-o localitate în care nu i se
asigur condiii corespunztoare de cazare;
e) este singurul întreintor de familie;
f) motive familiale temeinice justific refuzul de a da curs
detarii.
(4) Pe perioada detarii funcionarul public îi pstreaz
funcia public !i salariul. Dac" salariul corespunz#tor
func$iei publice pe care este deta%at este mai mare, el are
dreptul la acest salariu. Pe timpul deta&'rii în alt( localitate
autoritatea sau institu)ia public* beneficiar+ este obligat, s-i suporte costul integral al transportului, dus .i întors, cel
pu/in o dat0 pe lun1, al caz2rii 3i al indemniza4iei de
deta5are.
ART. 90
(1) Transferul poate avea loc dup6 cum urmeaz7:
a) în interesul serviciului;
b) la cererea func8ionarului public.
(2) Transferul se poate face într-o func9ie public: pentru
care sunt îndeplinite condi;iile specifice prev<zute în fi=a
postului.
(3) Transferul în interesul serviciului se poate face numai
cu acordul scris al func>ionarului public transferat. În cazul
transferului în interesul serviciului în alt? localitate,
func@ionarul public transferat are dreptul la o indemnizaAie
egalB cu salariul net calculat la nivelul salariului din luna
anterioarC celei în care se transferD, la acoperirea tuturor
cheltuielilor de transport Ei la un concediu plFtit de 5 zile.
Plata acestor drepturi se suportG de autoritatea sau instituHia
publicI la care se face transferul, în termen de cel mult 15
zile de la data aprobJrii transferului.
(4) Transferul în interesul serviciului se face într-o
funcKie publicL de aceeaMi categorie, clasN Oi grad profesional

cu funcia public de inut de funcionarul public sau într-o
funcie public de nivel inferior.
(5) Transferul la cerere se face într-o funcie public de
aceea i categorie, clas
i grad profesional sau într-o func ie
public de nivel inferior, în urma aprobrii cererii de transfer
a funcionarului public de ctre conductorul autoritii sau
instituiei publice la care se solicit transferul. În acest
caz, transferul poate avea loc numai între autoriti sau
instituii publice din administraia public central, între
autoriti administrative autonome ori, dup caz, între
autorit i sau institu!ii publice din administra"ia public#
local$.
(6) În cazul func%ionarilor publici de conducere, transferul
se poate realiza pe func&ii publice de conducere de acela'i
nivel sau, dup( caz, de nivel inferior, ale c)ror condi*ii de
ocupare +i experien,- profesional. necesar/ în vederea ocup0rii
sunt similare cu cele ale func1iei de pe care se efectueaz2
transferul, cu respectarea prevederilor alin. (2), (4) 3i (5).
Autorit45ile sau institu6iile publice între care se realizeaz7
transferul sunt obligate s8 verifice îndeplinirea condi9iei de
similaritate a condi:iilor de ocupare ;i a experien<ei
profesionale.
---------Alin. (6) al art. 90 a fost modificat de pct. 16 al art. I
din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicat= în MONITORUL
OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.
(7) Autorit>?ile sau institu@iile publice au obligaAia de a
asigura publicitatea funcBiilor publice vacante care pot fi
ocupate prin transfer la cerere. În situaCia în care doi sau mai
mulDi funcEionari publici solicitF ocuparea unei funcGii publice
vacante prin transfer la cerere, selecHia se face pe bazI de
interviu.
(8) Prin excepJie de la prevederile alin. (5), în cazul
înalKilor funcLionari publici, transferul la cerere se poate
dispune de persoana care are competenMa legalN de numire în
funcOia publicP, la solicitarea motivatQ a înaltului funcRionar
public Si cu aprobarea conducTtorului autoritUVii sau
instituWiei publice în a cXrei structurY se gZse[te func\ia
public] vacant^ pe care urmeaz_ a fi transferat, cu îndeplinirea
condi`iilor specifice prevazute pentru funcbia publicc de
conducere sau de execudie respective fi cu respectarea
prevederilor alin. (7).
---------Alin. (8) al art. 90 a fost introdus de pct. 17 al art. I
din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicatg în MONITORUL
OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.

(9) Dispoziiile alin. (1)-(7) se aplic i personalului
contractual din cadrul autorit ilor sau instituiilor publice.
(la 11-06-2017 Articolul 90 din Sectiunea 1 , Capitolul IX
fost completat de Punctul VIII, Punctul 7, ARTICOL UNIC din
LEGEA nr. 129 din 31 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 422 din 08 iunie 2017)

a

ART. 91
(1) Mutarea în cadrul autoritii sau institu iei publice
ori în cadrul altei structuri f r personalitate juridic a
autorit ii sau instituiei publice poate fi definitiv ori
temporar.
(2) Mutarea definitiv poate avea loc în urmtoarele
situaii:
a) când se dispune de ctre conductorul autoritii sau
instituiei publice în care îi desfoar activitatea
funcionarul public pe o funcie public vacant! echivalent", de
aceea#i categorie, clas$ %i, dup& caz, de acela'i grad
profesional, sau pe o func(ie public) vacant* de nivel inferior
pentru care sunt îndeplinite condi+iile specifice prev,zute în
fi-a postului. În cazuri temeinic justificate, mutarea se poate
dispune motivat de conduc.torul autorit/0ii sau institu1iei
publice, cu repartizarea postului corespunz2tor func3iei
de4inute de func5ionarul public. În oricare dintre situa6ii este
necesar acordul scris al func7ionarului public;
b) la solicitarea justificat8 a func9ionarului public, cu
aprobarea conduc:torului autorit;<ii sau institu=iei publice, pe
o func>ie public? vacant@ echivalentA, de aceeaBi categorie,
clasC Di, dupE caz, la acelaFi grad profesional, sau pe o
funcGie publicH vacantI de nivel inferior pentru care sunt
îndeplinite condiJiile specifice prevKzute în fiLa postului;
c) în alte situaMii prevNzute de dispoziOiile legale.
(3) În cazul înalPilor funcQionari publici, mutarea
definitivR se poate dispune de persoana care are competenSa
legalT de numire în funcUia publicV, la solicitarea motivatW a
înaltului funcXionar public Yi cu aprobarea conducZtorului
autorit[\ii sau institu]iei publice în care se g^se_te func`ia
publica de conducere ori de execubie vacantc pe care urmeazd a
fi mutat definitiv, cu îndeplinirea condieiilor specifice
prevfzute pentru funcgia publich respectivi.
(4) Mutarea temporarj pe o altk funclie publicm se dispune
motivat, în interesul autoritnoii sau institupiei publice, de

ctre conduc torul autoritii ori instituiei publice, pe o
funcie public vacant echivalent, de aceea i categorie, clas
i, dup caz, de acela i grad profesional, pentru care sunt
îndeplinite condiiile specifice prevzute în fia postului sau,
dup caz, cu repartizarea postului corespunztor funciei
deinute de funcionarul public, pentru o perioad de maximum 6
luni într-un an calendaristic.
(5) În mod excepional, mutarea temporar sau definitiv
poate fi solicitat de funcionarul public în cazul în care
starea sntii, dovedit pe baza unui examen de specialitate,
nu îi mai permite desf!"urarea activit#$ii în acel compartiment.
Mutarea temporar% sau definitiv& se face în condi'iile prezentei
legi, dac( func)ionarul public în cauz* este apt profesional s+
îndeplineasc, atribu-iile care îi revin.
(6) Dac. mutarea se dispune în alt/ localitate, func0ionarul
public beneficiaz1 de drepturile prev2zute la art. 90 alin. (3).
(7) Func3ionarul public poate refuza mutarea în cadrul altei
structuri a autorit45ii sau institu6iei publice în alt7
localitate, dac8 se afl9 în una dintre situa:iile prev;zute la
art. 89 alin. (3). Refuzul nejustificat constituie abatere
disciplinar<.
---------Art. 91 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr.
140 din 7 iulie 2010, publicat= în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din
8 iulie 2010.
ART. 92
(1) Exercitarea cu caracter temporar a unei func>ii publice
de conducere vacante sau temporar vacante se realizeaz? prin
promovarea temporar@ a unui funcAionar public care îndeplineBte
condiCiile de studii Di de vechime în specialitatea studiilor
pentru ocuparea funcEiei publice Fi care nu are o sancGiune
disciplinarH aplicatI, care nu a fost radiatJ, în condiKiile
prezentei legi.
---------Alin. (1) al art. 92 a fost modificat de pct. 19 al art. I
din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicatL în MONITORUL
OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.
(1^1) În mod excepMional, la propunerea justificatN a
conducOtorului autoritPQii sau instituRiei publice în al cSrei
stat de funcTii existU funcVia publicW corespunzXtoare
categoriei înalYilor funcZionari publici vacant[ sau temporar
vacant\, exercitarea cu caracter temporar a acesteia poate fi
realizat] de func^ionari publici sau, dup_ caz, de func`ionari
publici cu statut special care îndeplinesc condiaiile prevbzute

la alin. (1), cu avizul Ageniei Na ionale a Funcionarilor
Publici. Aceast msur se dispune prin act administrativ al
persoanei care are competena legal de numire în funcia
public corespunz toare categoriei înal ilor func ionari
publici, în condi iile în care, din motive obiective, funcia
public nu a putut fi ocupat prin mobilitate.
---------Alin. (1^1) al art. 92 a fost introdus de pct. 20 al art. I
din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.
(2) Dac funcia public este vacant, msura prevzut la
alin. (1) se dispune de ctre persoana care are competena
numirii în funcia public, pe o perioad de maximum 6 luni
într-un an calendaristic, cu avizul Ageniei Naionale a
Func ionarilor Publici.
---------Alin. (2) al art. 92 a fost modificat de pct. 21 al art. I
din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicat! în MONITORUL
OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.
(3) În mod excep"ional, perioada prev#zut$ la alin. (2)
poate fi prelungit% cu maximum 3 luni, cu avizul Agen&iei
Na'ionale a Func(ionarilor Publici, dac) autoritatea sau
institu*ia public+ a organizat concurs de recrutare sau
promovare ,i func-ia public. nu a fost ocupat/, în condi0iile
legii.
(4) Dac1 func2ia public3 este temporar vacant4, m5sura
prev6zut7 la alin. (1) se dispune de c8tre persoana care are
competen9a legal: de numire în func;ia public<, pân= la data
încet>rii suspend?rii din func@ia publicA, a detaBCrii
titularului funcDiei publice, pânE la radierea de drept a
sancFiunii disciplinare prevGzute la art. 77 alin. (3) lit. c)
sau, dupH caz, în situaIia în care funcJionarul public de
conducere exercitK cu caracter temporar o altL funcMie publicN
de conducere vacantO sau temporar vacantP ori din categoria
înalQilor funcRionari publici, pânS la expirarea perioadei
pentru care s-a dispus exercitarea cu caracter temporar, în
condiTiile legii.
---------Alin. (4) al art. 92 a fost modificat de pct. 21 al art. I
din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicatU în MONITORUL
OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.
(5) DacV salariul corespunzWtor funcXiei publice pe care o
exercitY cu caracter temporar este mai mare, funcZionarul public
are dreptul la acest salariu.

 

*) Not CTCE:
Art. III i IV din ORDONAN A DE URGEN  nr. 90 din 30 iunie
2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 1 iulie 2009,
cu modificrile aduse de art. II din ORDONANA DE URGEN nr.
105 din 6 octombrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 668
din 6 octombrie 2009. prevd:
Articolul III
(1) În situaia în care funcia public de conducere de
secretar al comunei este vacant sau temporar vacant i în
cadrul autoritii sau instituiei publice nu exist persoane
care îndeplinesc condi iile prev!zute la art. V alin. (1) din
Legea nr. 251/2006, astfel cum a fost modificat" prin prezenta
ordonan#$ de urgen%&, 'i la art. 57 alin. (6) lit. a) din Legea
nr. 188/1999 privind Statutul func(ionarilor publici,
republicat), cu modific*rile +i complet,rile ulterioare, func-ia
poate fi exercitat. cu caracter temporar /i de persoane care nu
îndeplinesc ambele sau niciuna dintre aceste condi0ii, cu
aplicarea corespunz1toare a prevederilor art. 92 alin. (2) lit.
b), alin. (3), (4) 2i (5) din Legea nr. 188/1999, republicat3,
cu modific4rile 5i complet6rile ulterioare.
(2) Prevederile art. IV alin. (1) 7i (3) se aplic8 în mod
corespunz9tor.
Articolul IV
(1) În mod excep:ional, prin derogare de la prevederile art.
92 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicat;, cu
modific<rile =i complet>rile ulterioare, perioada prev?zut@ la
art. 92 alin. (2) poate fi prelungitA cu maximum 6 luni într-un
an calendaristic cu avizul AgenBiei NaCionale a FuncDionarilor
Publici.
(2) Prevederile alin. (1) se aplicE în mod corespunzFtor Gi
în situaHia în care, în mod excepIional, s-a dispus exercitarea
cu caracter temporar a unei funcJii publice vacante
corespunzKtoare categoriei înalLilor funcMionari publici.
(3) Prevederile alin. (1) Ni (2) se aplicO pânP la data de
31 decembrie 2010.

QRSTUVWXYZ
ART. 93
(1) Înal[ii func\ionari publici sunt supu]i mobilit^_ii în
func`ie ai prezintb disponibilitate la numirile în funcciile
publice prevdzute la art. 12, cu respectarea prevederilor art.
16 alin. (3).

(2) Refuzul neîntemeiat al numirilor prevzute la alin. (1)
atrage eliberarea din funcia public . În aceast situaie,
înaltul funcionar public intr în corpul de rezerv al
funcionarilor publici, beneficiind de dreptul de a fi
redistribuit pe o func ie public de conducere sau de execu ie
vacant , în condi iile prezentei legi.
---------Alin. (2) al art. 93 a fost modificat de pct. 22 al art. I
din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.
(3) Autoritile i instituiile publice au obligaia de a
asigura decontarea cheltuielilor ocazionate de mobilitate,
precum i locuine de serviciu, în condiiile legii.
SECIUNEA a 2-a
Suspendarea raportului de serviciu
ART. 94
(1) Raportul de serviciu se suspend de drept atunci când
funcionarul public se afl în una dintre urmtoarele situaii:
a) este numit sau ales într-o funcie de demnitate public,
pentru perioada respectiv, cu excep iile prev!zute la art.
34;*)
---------Lit. a) a alin. (1) al art. 94 a fost modificat" de pct. 19
al art. I din ORDONAN#A DE URGEN$% nr. 105 din 6 octombrie 2009,
publicat& în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009.
Pct. 19 al art. I din ORDONAN'A DE URGEN() nr. 105 din 6
octombrie 2009, publicat* în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6
octombrie 2009 a fost abrogat de art. V din LEGEA nr. 140 din 7
iulie 2010, publicat+ în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie
2010.
Prin urmare, lit. a) a alin. (1) al art. 94 ar trebui s,
revin- la forma anterioar. modific/rii aduse prin ORDONAN0A DE
URGEN12 nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicat3 în MONITORUL
OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009. A se vedea 4i Opinia ANFP
reprodus5 mai jos.

6789:;<=>?
*) Not@ CTCE:

A se vedea Nota de la art. 95 în care este reprodusA opinia
AgenBiei NaCionale a FuncDionarilor Publici din data de 2
septembrie 2011.
Conform Opiniei AgenEiei NaFionale a FuncGionarilor Publici
formulate în data de 27 mai 2013, art. 94 alin. (1) lit. a), b)
Hi h) au fost abrogate prin art. V din Legea nr. 140/2010,
pentru modificarea Ii completarea Legii nr. 140/2010.

Prin Legea nr. 132/2012 au fost introduse dou litere noi în
cuprinsul art. 94, respectiv lit. a^1) i a^2), care conin
prevederi privind suspendarea raporturilor de serviciu în cazul
în care func ionarul public este numit sau ales într-o funcie
de demnitate public, pentru perioada respectiv, cu excepiile
prevzute la art. 34, precum i în cazul în care este încadrat
la cabinetul unui demnitar.



a^1) este numit sau ales într-o funcie de demnitate
public, pentru perioada respectiv, cu excepiile prevzute la
art. 34;
---------Lit. a^1) a alin. (1) al art. 94 a fost introdus de pct. 5
al art. I din LEGEA nr. 132 din 18 iulie 2012, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 19 iulie 2012, care completeaz
ORDONANA DE URGEN nr. 16 din 8 mai 2012, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 10 mai 2012, cu art. XV.
a^2) este încadrat la cabinetul unui demnitar;
---------Lit. a^2) a alin. (1) al art. 94 a fost introdus de pct. 5
al art. I din LEGEA nr. 132 din 18 iulie 2012, publicat! în
MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 19 iulie 2012, care completeaz"
ORDONAN#A DE URGEN$% nr. 16 din 8 mai 2012, publicat& în
MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 10 mai 2012, cu art. XV.
b) este încadrat la cabinetul unui demnitar;*)
---------Lit. b) a alin. (1) al art. 94 a fost modificat' de pct. 19
al art. I din ORDONAN(A DE URGEN)* nr. 105 din 6 octombrie 2009,
publicat+ în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009.
Pct. 19 al art. I din ORDONAN,A DE URGEN-. nr. 105 din 6
octombrie 2009, publicat/ în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6
octombrie 2009 a fost abrogat de art. V din LEGEA nr. 140 din 7
iulie 2010, publicat0 în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie
2010.
Prin urmare, lit. b) a alin. (1) al art. 94 ar trebui s1
revin2 la forma anterioar3 modific4rii aduse prin ORDONAN5A DE
URGEN67 nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicat8 în MONITORUL
OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009. A se vedea 9i Opinia ANFP
reprodus: mai jos.
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*) NotE CTCE:

A se vedea Nota de la art. 95 în care este reprodusF opinia
AgenGiei NaHionale a FuncIionarilor Publici din data de 2
septembrie 2011.

Conform Opiniei Ageniei Na ionale a Funcionarilor Publici
formulate în data de 27 mai 2013, art. 94 alin. (1) lit. a), b)
i h) au fost abrogate prin art. V din Legea nr. 140/2010,
pentru modificarea i completarea Legii nr. 140/2010.
Prin Legea nr. 132/2012 au fost introduse dou litere noi în
cuprinsul art. 94, respectiv lit. a^1) i a^2), care conin
prevederi privind suspendarea raporturilor de serviciu în cazul
în care funcionarul public este numit sau ales într-o func ie
de demnitate public , pentru perioada respectiv , cu excep iile
prev zute la art. 34, precum i în cazul în care este încadrat
la cabinetul unui demnitar.



c) este desemnat de ctre autoritatea sau instituia public
s desfoare activit i în cadrul unor misiuni diplomatice ale
României ori în cadrul unor organisme sau institu!ii
interna"ionale, pentru perioada respectiv#;
d) desf$%oar& activitate sindical' pentru care este
prev(zut) suspendarea în condi*iile legii;
e) efectueaz+ stagiul militar*), serviciul militar
alternativ, este concentrat sau mobilizat;

,-./012345

*) A se vedea Legea nr. 446/2006 privind preg6tirea
popula7iei pentru ap8rare, publicat9 în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 990 din 12 decembrie 2006, lege care a
abrogat Legea nr. 46/1996 privind preg:tirea popula;iei pentru
ap<rare.
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f) este arestat preventiv sau se aflG în arest la domiciliu;
----------Lit. f) a alin. (1) al art. 94 a fost modificatH de pct. 3
al art. 40, Titlul II din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013,
publicatI în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.
g) efectueazJ tratament medical în strKinLtate, dacM
funcNionarul public nu se aflO în concediu medical pentru
incapacitate temporarP de muncQ, precum Ri pentru însoSirea
soTului sau, dupU caz, a soViei ori a unei rude pânW la gradul I
inclusiv, în condiXiile legii;
h) se aflY în concediu pentru incapacitate temporarZ de
munc[, pe o perioad\ mai mare de o lun], în condi^iile legii;*)
---------Lit. h) a alin. (1) al art. 94 a fost modificat_ de pct. 19
al art. I din ORDONAN`A DE URGENab nr. 105 din 6 octombrie 2009,
publicatc în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009.
Pct. 19 al art. I din ORDONANdA DE URGENef nr. 105 din 6

octombrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6
octombrie 2009 a fost abrogat de art. V din LEGEA nr. 140 din 7
iulie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie
2010.
Prin urmare, lit. h) a alin. (1) al art. 94 ar trebui s
revin la forma anterioar modificrii aduse prin ORDONANA DE
URGEN nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009. A se vedea i Opinia ANFP
reprodus mai jos.


*) Not CTCE:

A se vedea Nota de la art. 95 în care este reprodus opinia
Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici din data de 2
septembrie 2011.
Conform Opiniei Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici
formulate în data de 27 mai 2013, art. 94 alin. (1) lit. a), b)
i h) au fost abrogate prin art. V din Legea nr. 140/2010,
pentru modificarea i completarea Legii nr. 140/2010.
Prin Legea nr. 132/2012 au fost introduse dou litere noi în
cuprinsul art. 94, respectiv lit. a^1) !i a^2), care con"in
prevederi privind suspendarea raporturilor de serviciu în cazul
în care func#ionarul public este numit sau ales într-o func$ie
de demnitate public%, pentru perioada respectiv&, cu excep'iile
prev(zute la art. 34, precum )i în cazul în care este încadrat
la cabinetul unui demnitar.
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i) carantin4, în condi5iile legii;
j) concediu de maternitate, în condi6iile legii;
k) este disp7rut, iar dispari8ia a fost constatat9 prin
hot:râre judec;toreasc< irevocabil=;
l) for>a major?;
m) în cazul în care s-a dispus trimiterea în judecat@ pentru
sAvârBirea unei infracCiuni de natura celor prevDzute la art. 54
lit. h);
n) pe perioada cercetErii administrative, în situaFia în
care funcGionarul public care a sHvârIit o abatere disciplinarJ
poate influenKa cercetarea administrativL, la propunerea
motivatM a comisiei de disciplinN;
o) în alte cazuri expres prevOzute de lege.
(2) În termen de 15 zile calendaristice înainte de data
încetPrii motivului de suspendare de drept, dar nu mai târziu de
data luQrii la cunoRtinST de motivul încetUrii suspendVrii de
drept, funcWionarul public este obligat sX informeze în scris
persoana care are competenYa legalZ de numire în func[ia public\
despre acest fapt. Neinformarea persoanei care are competen]a

legal de numire în funcia public atrage încetarea de drept a
raportului de serviciu al funcionarului public, cu excepia
cazurilor prevzute la alin. (1) lit. f), h), i), k) i l).
(3) Persoana care are competena legal de numire în func ia
public are obliga ia s asigure, în termen de 5 zile de la
expirarea termenului prev zut la alin. (2), condiiile necesare
relurii activitii de ctre funcionarul public.
ART. 95
(1) Raportul de serviciu se suspend la iniiativa
funcionarului public în urmtoarele situaii:
a) concediu pentru creterea copilului în vârst de pân la
2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pân la împlinirea
vârstei de 3 ani, în condiiile legii;
b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârst de
pân la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap pentru
afec iunile intercurente, pân! la împlinirea vârstei de 18 ani;
b^1) concediu de acomodare;
---------Lit. b^1) a alin. (1) al art. 95 a fost introdus" de art.
XIII din LEGEA nr. 57 din 11 aprilie 2016 publicat# în MONITORUL
OFICIAL nr. 283 din 14 aprilie 2016.
c) desf$%urarea unei activit&'i în cadrul unor organisme sau
institu(ii interna)ionale, în alte situa*ii decât cele prev+zute
la art. 94 alin. (1) lit. c);
d) pentru participare la campania electoral,;
e) pentru participarea la grev-, în condi.iile legii.
(2) Raportul de serviciu se poate suspend/ la cererea
motivat0 a func1ionarului public, pentru un interes personal
legitim, în alte cazuri decât cele prev2zute la alin. (1) 3i la
art. 94 alin. (1), pe o perioad4 cuprins5 între o lun6 7i 3
ani.*^1), ^2)
---------Alin. (2) al art. 95 a fost modificat de pct. 20 al art. I
din ORDONAN8A DE URGEN9: nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicat;
în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009. Pct. 20 al
art. I din ORDONAN<A DE URGEN=> nr. 105 din 6 octombrie 2009,
publicat? în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009 a
fost abrogat de art. V din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010,
publicat@ în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.
Prin urmare, alin. (2) al art. 95 ar trebui sA revinB la
forma anterioarC modificDrii aduse prin ORDONANEA DE URGENFG nr.
105 din 6 octombrie 2009, publicatH în MONITORUL OFICIAL nr. 668
din 6 octombrie 2009. A se vedea Ii Opinia ANFP reprodusJ mai
jos.

(2^1) Abrogat.*^1), ^2)
---------Alin. (2^1) al art. 95 a fost introdus de pct. 21 al art. I
din ORDONANA DE URGEN  nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009. Pct. 21 al
art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 105 din 6 octombrie 2009,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009 a
fost abrogat de art. V din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.
Prin urmare, alin. (2^1) al art. 95 a fost eliminat ca
urmare a abrog rii pct. 21 al art. I din ORDONAN A DE URGEN
nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
668 din 6 octombrie 2009 de ctre art. V din LEGEA nr. 140 din 7
iulie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie
2010.
(3) Cererea de suspendare a raportului de serviciu se face
în scris, cu cel puin 15 zile calendaristice înainte de data
când se solicit suspendarea, cu excepia situaiei prevzute la
alin. (1) lit. e), când cererea de suspendare se face cu 48 de
ore înainte de declanarea grevei.
(4) Suspendarea raportului de serviciu se constat în
cazurile prevzute la alin. (1) i la art. 94 alin. (1), precum
i în alte cazuri reglementate prin legi speciale, respectiv se
aprob în cazul prevzut la alin. (2), prin act administrativ al
persoanei care are competena numirii în funcia public.
(5) Dispoziiile art. 94 alin. (2) se aplic în mod
corespunz!tor "i pentru cazurile prev#zute la alin. (1) $i
(2).%&'()*+,-.
*) Not/ CTCE:
^1) Conform Opiniei Agen0iei Na1ionale a Func2ionarilor
Publici formulate în data de 2 septembrie 2011, cu referire la
forma aplicabil3 la momentul actual a alin. (2) al art. 95 din
Legea nr. 188/1999 republicat4, cu modific5rile 6i complet7rile
ulterioare, la momentul modific8rii de c9tre ORDONAN:A DE
URGEN;< nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicat= în MONITORUL
OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009, în conformitate cu art. 62
teza I din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic>
legislativ? pentru elaborarea actelor normative, republicat@
(R2), cu modificArile Bi completCrile ulterioare, dispoziDiile
de modificare au fost încorporate în actul de bazE,
identificându-se cu acesta, vechea formF a art. 95 alin. (2)
încetându-Gi activitatea.
Art. I pct. 20 din OUG nr. 105/1999 a fost abrogat expres
prin art. V din Legea nr. 140/2010 pentru modificarea Hi
completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcIionarilor

publici, act normativ ce a intrat în vigoare în data de
11.07.2010. La acel moment de timp, forma modificat prin OUG
nr. 105/1999 a art. 95 alin. (2) a fost eliminat din Legea nr.
188/1999 (R2) cu modificrile i completrile ulterioare i nu a
fost înlocuit cu vreo alt formulare, fiind aadar abrogat
expres. În aceste condi ii, începând cu data de 11.07.2010, nu
se mai poate dispune m sura suspend rii raportului de serviciu
la cererea motivat a funcionarului public, pentru un interes
personal legitim.
Art. 117 din Legea nr. 188/1999 (R2) cu modificrile i
completrile ulterioare prevede faptul c:
Dispoziiile prezentei legi se completeaz cu prevederile
legislaiei muncii, precum i cu reglementrile de drept comun
civile, administrative sau penale, dup caz, în msura în care
nu contravin legislaiei specifice funciei publice.
Având în vedere faptul c Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii,
cu modificrile i completrile ulterioare prevede, la art. 54
posibilitatea suspend rii contractelor de munc! (contractul
individual de munc" poate fi suspendat [...] pentru studii sau
pentru interese personale), apreciem c#, în baza dispozi$iilor
acestui articol coroborate cu dispozi%iile art. 117 din Legea
nr. 188/1999 &i având în vedere faptul c' Legea nr. 188 nu
prevede dispozi(ii exprese care s) interzic* suspendarea
raportului de serviciu la ini+iativa func,ionarului public,
pentru studii sau pentru interese personale, cu acordul
autorit-.ii sau institu/iei publice angajatoare, se poate
proceda în consecin01.
^2) Conform Opiniei Agen2iei Na3ionale a Func4ionarilor
Publici formulate în data de 27 mai 2013, art. 95 alin. (2) 5i
alin. (2^1) din Legea nr. 188/1999, astfel cum a fost modificat6
7i completat8 prin Ordonan9a de urgen:; nr. 105/2009, acestea au
fost abrogate prin art. V din Legea nr. 140/2010, pentru
modificarea <i completarea Legii nr. 188/1999.
În prezent, temeiul juridic pentru suspendarea raporturilor
de serviciu ale func=ionarilor pentru interese personale este
art. 117 din Legea nr. 188/1999 (r2), cu modific>rile ?i
complet@rile ulterioare coroborat cu art. 54 din Codul muncii.
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ART. 96
(1) Reluarea activitKLii se dispune prin act administrativ
al persoanei care are competenMa legalN de numire în funcOia
publicP.
(2) Actul administrativ prin care se constatQ, respectiv se
aprobR suspendarea raportului de serviciu, precum Si cel prin

care se dispune reluarea activit ii de ctre funcionarul
public se comunic Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici,
în termen de 10 zile lucrtoare de la data emiterii.
(3) Pe perioada suspend rii raportului de serviciu
autorit ile i institu iile publice au obligaia s rezerve
postul aferent funciei publice. Ocuparea acestuia se face, pe o
perioad determinat, în condiiile legii. Pe perioada
suspendrii, raporturile de serviciu ale funcionarilor publici
nu pot înceta i nu pot fi modificate decât din iniiativa sau
cu acordul funcionarului public în cauz.
(4) Perioada suspendrii raporturilor de serviciu în
condiiile art. 94 alin. (1) lit. c) i art. 95 alin. (1) lit.
c) se consider vechime în funcia public.
SEC IUNEA a 3-a
Încetarea raportului de serviciu
ART. 97
Încetarea raporturilor de serviciu ale func!ionarilor
publici se face prin act administrativ al persoanei care are
competen"a legal# de numire în func$ia public% &i are loc în
urm'toarele condi(ii:
a) de drept;
b) prin acordul p)r*ilor, consemnat în scris;
c) prin eliberare din func+ia public,;
d) prin destituire din func-ia public.;
e) prin demisie.
ART. 98
(1) Raportul de serviciu existent înceteaz/ de drept:
---------Partea introductiv0 a alin. (1) al art. 98 a fost modificat1
de art. III din LEGEA nr. 49 din 19 martie 2010, publicat2 în
MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 29 martie 2010.
a) la data decesului func3ionarului public;
b) la data r4mânerii irevocabile a hot5rârii judec6tore7ti
de declarare a mor8ii func9ionarului public;
c) dac: func;ionarul public nu mai îndepline<te una dintre
condi=iile prev>zute la art. 54 lit. a), d) ?i f);
d) la data îndeplinirii cumulative a condi@iilor de vârstA
standard Bi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare;
---------Lit. d) a alin. (1) al art. 98 a fost modificatC de art. III
din LEGEA nr. 49 din 19 martie 2010, publicatD în MONITORUL
OFICIAL nr. 195 din 29 martie 2010.

e) ca urmare a constatrii nulit ii absolute a actului
administrativ de numire în funcia public, de la data la care
nulitatea a fost constatat prin hotrâre judectoreasc
definitiv
i irevocabil ;
f) când prin hot râre judec toreasc definitiv s-a dispus
condamnarea pentru o fapt prevzut la art. 54 lit. h) ori s-a
dispus aplicarea unei pedepse privative de libertate, la data
rmânerii definitive a hotrârii;
---------Lit. f) a alin. (1) al art. 98 a fost modificat de pct. 4
al art. 40, Titlul II din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.
g) ca urmare a interzicerii exercitrii dreptului de a ocupa
o funcie public sau de a exercita profesia ori activitatea în
executarea creia a svârit fapta, ca pedepse complementare,
sau ca urmare a interzicerii ocuprii unei funcii sau a
exercitrii unei profesii, ca m sur! de siguran"#, de la data
r$mânerii definitive a hot%rârii judec&tore'ti prin care s-a
dispus interdic(ia;
---------Lit. g) a alin. (1) al art. 98 a fost modificat) de pct. 4
al art. 40, Titlul II din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013,
publicat* în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.
h) la data expir+rii termenului în care a fost ocupat, pe
perioad- determinat. func/ia public0.
i) Eliminat1;
---------Lit. i) a alin. (1) al art. 98 a fost eliminat2 ca urmare a
respingerii ORDONAN3EI DE URGEN45 nr. 77 din 26 iunie 2013,
publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 29 iunie 2013 de
c6tre art. unic din LEGEA nr. 92 din 1 iulie 2014, publicat7 în
MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 4 iulie 2014.
(2) Constatarea cazului de încetare de drept a raportului de
serviciu se face, în termen de 5 zile lucr8toare de la
intervenirea lui, prin act administrativ al persoanei care are
competen9a legal: de numire în func;ia public<. Actul
administrativ prin care s-a constatat încetarea de drept a
raporturilor de serviciu se comunic= Agen>iei Na?ionale a
Func@ionarilor Publici, în termen de 10 zile lucrAtoare de la
emiterea lui.
ART. 99
(1) Persoana care are competenBa legalC de numire în funcDia
publicE va dispune eliberarea din funcFia publicG prin act

administrativ, care se comunic funcionarului public în termen
de 5 zile lucr toare de la emitere, în urmtoarele cazuri:
a) autoritatea sau instituia public i-a încetat
activitatea ori a fost mutat într-o alt localitate, iar
func ionarul public nu este de acord s o urmeze;
b) autoritatea sau institu ia public î i reduce personalul
ca urmare a reorganizrii activitii, prin reducerea postului
ocupat de funcionarul public;
c) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcia
public ocupat de ctre funcionarul public a unui funcionar
public eliberat sau destituit nelegal ori pentru motive
neîntemeiate, de la data rmânerii definitive i irevocabile a
hotrârii judectoreti prin care s-a dispus reintegrarea;
d) pentru incompetena profesional, în cazul obinerii
calificativului "nesatisf c!tor" la evaluarea performan"elor
profesionale individuale;
e) func#ionarul public nu mai îndepline$te condi%ia
prev&zut' la art. 54 lit. g);
f) starea s(n)t*+ii fizice sau/,i psihice a func-ionarului
public, constatat. prin decizie a organelor competente de
expertiz/ medical0, nu îi mai permite acestuia s1 î2i
îndeplineasc3 atribu4iile corespunz5toare func6iei publice
de7inute;
g) ca urmare a refuzului neîntemeiat al înaltului func8ionar
public de acceptare a numirii în condi9iile art. 93.
(2) Situa:iile prev;zute la alin. (1) lit. a)-c) <i e)-g)
reprezint= motive neimputabile func>ionarilor publici.
(3) În cazul eliber?rii din func@ia publicA, autoritatea sau
instituBia publicC este obligatD sE acorde funcFionarilor
publici un preaviz de 30 de zile calendaristice.
(4) În perioada de preaviz, persoana care are competenGa
legalH de numire în funcIia publicJ poate acorda celui în cauzK
reducerea programului de lucru, pânL la 4 ore zilnic, fMrN
afectarea drepturilor salariale cuvenite.
(5) În cazurile prevOzute la alin. (1) lit. b), c), Pi e),
în perioada de preaviz, dacQ în cadrul autoritRSii sau
instituTiei publice existU funcVii publice vacante
corespunzWtoare, aceasta are obligaXia de a le pune la
dispoziYie funcZionarilor publici.
---------Alin. (5) al art. 99 a revenit la forma oficial[, datorit\
încet]rii efectelor juridice ale ORDONAN^EI DE URGEN_` nr. 82
din 27 august 2013, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din
29 august 2013, în urma declararii neconstitubionale a acestui
act normativ prin DECIZIA CURcII CONSTITUdIONALE nr. 351 din 7

mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie
2015.
ORDONANA DE URGEN  nr. 82 din 27 august 2013, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013 a fost respins de
art. unic din LEGEA nr. 36 din 22 martie 2016, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 24 martie 2016. Prin urmare, alin.
(5) al art. 99 revine la forma avut anterior modificrii aduse
prin aceast ordonan
de urgen .



Prin DECIZIA CURII CONSTITUIONALE nr. 351 din 7 mai 2015,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015, a fost
admis excepia de neconstituionalitate cu privire la
dispoziiile Ordonanei de urgen ! a Guvernului nr. 82/2013
pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul
func"ionarilor publici, constatându-se c# acestea sunt
neconstitu$ionale.
Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITU%IA ROMÂNIEI
republicat& în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003
dispozi'iile din legile (i ordonan)ele în vigoare, precum *i
cele din regulamente, constatate ca fiind neconstitu+ionale, î,i
înceteaz- efectele juridice la 45 de zile de la publicarea
deciziei Cur.ii Constitu/ionale dac0, în acest interval,
Parlamentul sau Guvernul, dup1 caz, nu pun de acord prevederile
neconstitu2ionale cu dispozi3iile Constitu4iei. Pe durata
acestui termen, dispozi5iile constatate ca fiind
neconstitu6ionale sunt suspendate de drept.
Prin urmare, în intervalul 17 iunie 2015-1 august 2015,
prevederile Ordonan7ei de urgen89 a Guvernului nr. 82/2013
pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul
func:ionarilor publici (inclusiv toate modific;rile determinate
de acest act normativ asupra Legii nr. 188/1999 republicat< cu
modific=rile >i complet?rile ulterioare) au fost suspendate de
drept, încetându-@i efectele juridice, începând cu data de 2
august 2015, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru
modificarea prevederilor atacate.
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(6) În cazurile prevKzute la alin. (1) lit. a)-c) Li e),
dacM nu existN funcOii publice vacante corespunzPtoare în cadrul
autoritQRii sau instituSiei publice, autoritatea ori instituTia
publicU are obligaVia de a solicita AgenWiei NaXionale a
FuncYionarilor Publici, în perioada de preaviz, lista funcZiilor
publice vacante. În cazul în care exist[ o func\ie public]
vacant^ corespunz_toare, identificat` în perioada de preaviz,
funcaionarul public va fi transferat în interesul serviciului
sau la cerere.
----------

Alin. (6) al art. 99 a revenit la forma oficial, datorit
încetrii efectelor juridice ale ORDONANEI DE URGEN nr. 82
din 27 august 2013, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din
29 august 2013, în urma declarrii neconstituionale a acestui
act normativ prin DECIZIA CURII CONSTITU IONALE nr. 351 din 7
mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie
2015.
ORDONAN A DE URGEN
nr. 82 din 27 august 2013, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013 a fost respins de
art. unic din LEGEA nr. 36 din 22 martie 2016, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 24 martie 2016. Prin urmare, alin.
(6) al art. 58 revine la forma avut anterior modificrii aduse
prin aceast ordonan de urgen.

 !

Prin DECIZIA CUR"II CONSTITU#IONALE nr. 351 din 7 mai 2015,
publicat$ în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015, a fost
admis% excep&ia de neconstitu'ionalitate cu privire la
dispozi(iile Ordonan)ei de urgen*+ a Guvernului nr. 82/2013
pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul
func,ionarilor publici, constatându-se c- acestea sunt
neconstitu.ionale.
Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITU/IA ROMÂNIEI
republicat0 în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003
dispozi1iile din legile 2i ordonan3ele în vigoare, precum 4i
cele din regulamente, constatate ca fiind neconstitu5ionale, î6i
înceteaz7 efectele juridice la 45 de zile de la publicarea
deciziei Cur8ii Constitu9ionale dac:, în acest interval,
Parlamentul sau Guvernul, dup; caz, nu pun de acord prevederile
neconstitu<ionale cu dispozi=iile Constitu>iei. Pe durata
acestui termen, dispozi?iile constatate ca fiind
neconstitu@ionale sunt suspendate de drept.
Prin urmare, în intervalul 17 iunie 2015-1 august 2015,
prevederile OrdonanAei de urgenBC a Guvernului nr. 82/2013
pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul
funcDionarilor publici (inclusiv toate modificErile determinate
de acest act normativ asupra Legii nr. 188/1999 republicatF cu
modificGrile Hi completIrile ulterioare) au fost suspendate de
drept, încetându-Ji efectele juridice, începând cu data de 2
august 2015, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru
modificarea prevederilor atacate.
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(7) FuncUionarul public de conducere are prioritate la
ocuparea unei funcVii publice vacante la nivel inferior.
ART. 100

(1) În caz de reorganizare a autorit ii sau instituiei
publice, funcionarii publici vor fi numii în noile funcii
publice sau, dup caz, în noile compartimente în urmtoarele
cazuri:
a) se modific atribu iile aferente unei func ii publice mai
pu in de 50%;
b) sunt reduse atribu iile unui compartiment;
c) este schimbat denumirea fr modificarea în proporie de
peste 50% a atribuiilor aferente funciei publice;
d) este schimbat structura compartimentului.
(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se face cu respectarea
urmtoarelor criterii:
a) categoria, clasa i, dup caz, gradul profesional ale
funcionarului public;
b) îndeplinirea criteriilor specifice stabilite pentru
funcia public;
c) pregtirea profesional;
d) s fi desfurat activit i similare.
(3) În cazul în care exist! mai mul"i func#ionari publici,
se organizeaz$ examen de c%tre autoritatea sau institu&ia
public'.
(4) Reducerea unui post este justificat( dac) atribu*iile
aferente acestuia se modific+ în propor,ie de peste 50% sau dacsunt modificate condi.iile specifice de ocupare a postului
respectiv, referitoare la studii.
(5) În cazul reorganiz/rii activit01ii prin reducerea
posturilor, autoritatea sau institu2ia public3 nu poate înfiin4a
posturi similare celor desfiin5ate pentru o perioad6 de un an de
la data reorganiz7rii.
ART. 101
(1) Destituirea din func8ia public9 se dispune, în
condi:iile art. 78, prin act administrativ al persoanei care are
competen;a legal< de numire în func=ia public>, ca sanc?iune
disciplinar@ aplicatA pentru motive imputabile funcBionarului
public, în urmCtoarele cazuri:
a) pentru sDvârEirea repetatF a unor abateri disciplinare
sau a unei abateri disciplinare care a avut consecinGe grave;
b) dacH s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar
funcIionarul public nu acJioneazK pentru încetarea acestuia
într-un termen de 10 zile calendaristice de la data intervenirii
cazului de incompatibilitate.
(2) Actul administrativ prevLzut la alin. (1) se comunicM
funcNionarului public în termen de 5 zile lucrOtoare de la date

emiterii. Comunicarea actului administrativ trebuie s se fac
anterior datei destituirii din funcia public.
ART. 102
Funcionarul public poate s comunice încetarea raporturilor
de serviciu prin demisie, notificat în scris persoanei care are
competena legal de numire în func ia public . Demisia nu
trebuie motivat
i produce efecte dup 30 de zile
calendaristice de la înregistrare.
ART. 103
(1) La modificarea, la suspendarea i la încetarea
raportului de serviciu funcionarul public are îndatorirea s
predea lucrrile i bunurile care i-au fost încredinate în
vederea exercitrii atribuiilor de serviciu.
(2) La încetarea raportului de serviciu funcionarul public
îi pstreaz drepturile dobândite în cadrul carierei, cu
excepia cazului în care raportul de serviciu a încetat din
motive imputabile acestuia.
(3) Funcionarii publici beneficiaz de drepturi din bugetul
asigurrilor pentru omaj, în cazul în care raporturile de
serviciu le-au încetat în condiiile prev zute la:
a) art. 98 alin. (1) lit. c), cu excep!ia cazului în care
func"ionarul public nu mai îndepline#te condi$ia prev%zut& la
art. 54 lit. a);
b) art. 98 alin. (1) lit. e) 'i h);
c) art. 99 alin. (1).
ART. 104
(1) Redistribuirea func(ionarilor publici se face de c)tre
Agen*ia Na+ional, a Func-ionarilor Publici, astfel:
---------Partea introductiv. a alin. (1) al art. 104 a revenit la
forma oficial/, datorit0 încet1rii efectelor juridice ale
ORDONAN2EI DE URGEN34 nr. 82 din 27 august 2013, publicate în
MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013, în urma declar5rii
neconstitu6ionale a acestui act normativ prin DECIZIA CUR7II
CONSTITU8IONALE nr. 351 din 7 mai 2015, publicat9 în MONITORUL
OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015.
ORDONAN:A DE URGEN;< nr. 82 din 27 august 2013, publicat= în
MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013 a fost respins> de
art. unic din LEGEA nr. 36 din 22 martie 2016, publicat? în
MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 24 martie 2016. Prin urmare,
partea introductiv@ a alin. (1) al art. 104 revine la forma
avutA anterior modificBrii aduse prin aceastC ordonanDE de
urgenFG.

 

Prin DECIZIA CUR II CONSTITU IONALE nr. 351 din 7 mai 2015,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015, a fost
admis excepia de neconstituionalitate cu privire la
dispoziiile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 82/2013
pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul
funcionarilor publici, constatându-se c acestea sunt
neconstituionale.
Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUIA ROMÂNIEI
republicat în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003
dispoziiile din legile i ordonanele în vigoare, precum i
cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituionale, îi
înceteaz efectele juridice la 45 de zile de la publicarea
deciziei Cur ii Constitu!ionale dac", în acest interval,
Parlamentul sau Guvernul, dup# caz, nu pun de acord prevederile
neconstitu$ionale cu dispozi%iile Constitu&iei. Pe durata
acestui termen, dispozi'iile constatate ca fiind
neconstitu(ionale sunt suspendate de drept.
Prin urmare, în intervalul 17 iunie 2015-1 august 2015,
prevederile Ordonan)ei de urgen*+ a Guvernului nr. 82/2013
pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul
func,ionarilor publici (inclusiv toate modific-rile determinate
de acest act normativ asupra Legii nr. 188/1999 republicat. cu
modific/rile 0i complet1rile ulterioare) au fost suspendate de
drept, încetându-2i efectele juridice, începând cu data de 2
august 2015, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru
modificarea prevederilor atacate.
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a) în cadrul autorit=>ilor sau institu?iilor publice din
aceea@i localitate sau dintr-o localitate aflatA la o distanBC
de pânD la 50 km de localitatea de domiciliu;
b) în cadrul autoritEFilor sau instituGiilor publice din alt
judeH sau aflate la o distanIJ mai mare de 50 km de localitatea
de domiciliu, la cererea funcKionarului public.
(2) Redistribuirea funcLionarilor publici se face într-o
funcMie publicN de aceeaOi categorie, clasP Qi acelaRi grad
profesional cu funcSia publicT deUinutV de funcWionarul public.
---------Alin. (2) al art. 104 a revenit la forma oficialX, datoritY
încetZrii efectelor juridice ale ORDONAN[EI DE URGEN\] nr. 82
din 27 august 2013, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din
29 august 2013, în urma declar^rii neconstitu_ionale a acestui
act normativ prin DECIZIA CUR`II CONSTITUaIONALE nr. 351 din 7
mai 2015, publicatb în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie
2015.

ORDONANA DE URGEN  nr. 82 din 27 august 2013, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013 a fost respins de
art. unic din LEGEA nr. 36 din 22 martie 2016, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 24 martie 2016. Prin urmare, alin.
(2) al art. 104 revine la forma avut anterior modificrii aduse
prin aceast ordonan
de urgen .



Prin DECIZIA CURII CONSTITUIONALE nr. 351 din 7 mai 2015,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015, a fost
admis excepia de neconstituionalitate cu privire la
dispoziiile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 82/2013
pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul
func!ionarilor publici, constatându-se c" acestea sunt
neconstitu#ionale.
Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITU$IA ROMÂNIEI
republicat% în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003
dispozi&iile din legile 'i ordonan(ele în vigoare, precum )i
cele din regulamente, constatate ca fiind neconstitu*ionale, î+i
înceteaz, efectele juridice la 45 de zile de la publicarea
deciziei Cur-ii Constitu.ionale dac/, în acest interval,
Parlamentul sau Guvernul, dup0 caz, nu pun de acord prevederile
neconstitu1ionale cu dispozi2iile Constitu3iei. Pe durata
acestui termen, dispozi4iile constatate ca fiind
neconstitu5ionale sunt suspendate de drept.
Prin urmare, în intervalul 17 iunie 2015-1 august 2015,
prevederile Ordonan6ei de urgen78 a Guvernului nr. 82/2013
pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul
func9ionarilor publici (inclusiv toate modific:rile determinate
de acest act normativ asupra Legii nr. 188/1999 republicat; cu
modific<rile =i complet>rile ulterioare) au fost suspendate de
drept, încetându-?i efectele juridice, începând cu data de 2
august 2015, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru
modificarea prevederilor atacate.
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(3) Redistribuirea se poate face Ji într-o funcKie publicL
inferioarM vacantN, cu acordul scris al funcOionarului public.
(4) Redistribuirea într-o funcPie publicQ de conducere se
face cu respectarea alin. (2) sau, dupR caz, a alin. (3) numai
dacS funcTionarul public a îndeplinit atribuUii similare cu
atribuViile funcWiei publice de pe care se efectueazX
redistribuirea.
(5) AgenYia NaZional[ a Func\ionarilor Publici va asigura
redistribuirea pe func]ii publice temporar vacante, ca urmare a
suspend^rii titularului pe o perioad_ de cel pu`in o luna, a
funcbionarilor publici din corpul de rezervc care îndeplinesc
condidiile specifice pentru ocuparea funceiei publice

respective. În cazul în care exist mai muli func ionari
publici care îndeplinesc condiiile specifice pentru ocuparea
funciei publice respective, Agenia Naional a Funcionarilor
Publici organizeaz , în colaborare cu autoritatea sau institu ia
public în cadrul c reia se afl funcia public vacant, o
testare profesional pentru selectarea funcionarului public
care urmeaz s fie redistribuit.
(6) Redistribuirea funcionarilor publici din corpul de
rezerv se dispune prin ordin al preedintelui Ageniei
Naionale a Funcionarilor Publici.
---------Alin. (6) al art. 104 a revenit la forma oficial, datorit
încetrii efectelor juridice ale ORDONANEI DE URGEN nr. 82
din 27 august 2013, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din
29 august 2013, în urma declar!rii neconstitu"ionale a acestui
act normativ prin DECIZIA CUR#II CONSTITU$IONALE nr. 351 din 7
mai 2015, publicat% în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie
2015.
ORDONAN&A DE URGEN'( nr. 82 din 27 august 2013, publicat) în
MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013 a fost respins* de
art. unic din LEGEA nr. 36 din 22 martie 2016, publicat+ în
MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 24 martie 2016. Prin urmare, alin.
(6) al art. 104 revine la forma avut, anterior modific-rii aduse
prin aceast. ordonan/0 de urgen12.
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Prin DECIZIA CUR=II CONSTITU>IONALE nr. 351 din 7 mai 2015,
publicat? în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015, a fost
admis@ excepAia de neconstituBionalitate cu privire la
dispoziCiile OrdonanDei de urgenEF a Guvernului nr. 82/2013
pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul
funcGionarilor publici, constatându-se cH acestea sunt
neconstituIionale.
Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUJIA ROMÂNIEI
republicatK în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003
dispoziLiile din legile Mi ordonanNele în vigoare, precum Oi
cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituPionale, îQi
înceteazR efectele juridice la 45 de zile de la publicarea
deciziei CurSii ConstituTionale dacU, în acest interval,
Parlamentul sau Guvernul, dupV caz, nu pun de acord prevederile
neconstituWionale cu dispoziXiile ConstituYiei. Pe durata
acestui termen, dispoziZiile constatate ca fiind
neconstitu[ionale sunt suspendate de drept.
Prin urmare, în intervalul 17 iunie 2015-1 august 2015,
prevederile Ordonan\ei de urgen]^ a Guvernului nr. 82/2013
pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul
func_ionarilor publici (inclusiv toate modific`rile determinate
de acest act normativ asupra Legii nr. 188/1999 republicata cu

modificrile i complet rile ulterioare) au fost suspendate de
drept, încetându-i efectele juridice, începând cu data de 2
august 2015, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru
modificarea prevederilor atacate.



(7) Conductorii autoritilor i instituiilor publice au
obligaia de a numi funcionarii publici redistribuii cu
caracter permanent sau temporar.
---------Alin. (7) al art. 104 a revenit la forma oficial, datorit
încetrii efectelor juridice ale ORDONANEI DE URGEN nr. 82
din 27 august 2013, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din
29 august 2013, în urma declarrii neconstituionale a acestui
act normativ prin DECIZIA CURII CONSTITUIONALE nr. 351 din 7
mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie
2015.
ORDONAN!A DE URGEN"# nr. 82 din 27 august 2013, publicat$ în
MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013 a fost respins% de
art. unic din LEGEA nr. 36 din 22 martie 2016, publicat& în
MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 24 martie 2016. Prin urmare, alin.
(7) al art. 104 revine la forma avut' anterior modific(rii aduse
prin aceast) ordonan*+ de urgen,-.

./01234567

Prin DECIZIA CUR8II CONSTITU9IONALE nr. 351 din 7 mai 2015,
publicat: în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015, a fost
admis; excep<ia de neconstitu=ionalitate cu privire la
dispozi>iile Ordonan?ei de urgen@A a Guvernului nr. 82/2013
pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul
funcBionarilor publici, constatându-se cC acestea sunt
neconstituDionale.
Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUEIA ROMÂNIEI
republicatF în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003
dispoziGiile din legile Hi ordonanIele în vigoare, precum Ji
cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituKionale, îLi
înceteazM efectele juridice la 45 de zile de la publicarea
deciziei CurNii ConstituOionale dacP, în acest interval,
Parlamentul sau Guvernul, dupQ caz, nu pun de acord prevederile
neconstituRionale cu dispoziSiile ConstituTiei. Pe durata
acestui termen, dispoziUiile constatate ca fiind
neconstituVionale sunt suspendate de drept.
Prin urmare, în intervalul 17 iunie 2015-1 august 2015,
prevederile OrdonanWei de urgenXY a Guvernului nr. 82/2013
pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul
funcZionarilor publici (inclusiv toate modific[rile determinate
de acest act normativ asupra Legii nr. 188/1999 republicat\ cu
modific]rile ^i complet_rile ulterioare) au fost suspendate de

drept, încetându-i efectele juridice, începând cu data de 2
august 2015, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru
modificarea prevederilor atacate.

 

(8) În cazul în care conduc torii autorit ilor i
instituiilor publice refuz încadrarea funcionarilor publici
în condiiile alin. (7), funcionarul public se poate adresa
instanei de contencios administrativ competente.
---------Alin. (8) al art. 104 a revenit la forma oficial, datorit
încetrii efectelor juridice ale ORDONANEI DE URGEN nr. 82
din 27 august 2013, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din
29 august 2013, în urma declarrii neconstituionale a acestui
act normativ prin DECIZIA CURII CONSTITUIONALE nr. 351 din 7
mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie
2015.
ORDONAN A DE URGEN!" nr. 82 din 27 august 2013, publicat# în
MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013 a fost respins$ de
art. unic din LEGEA nr. 36 din 22 martie 2016, publicat% în
MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 24 martie 2016. Prin urmare, alin.
(8) al art. 104 revine la forma avut& anterior modific'rii aduse
prin aceast( ordonan)* de urgen+,.
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Prin DECIZIA CUR7II CONSTITU8IONALE nr. 351 din 7 mai 2015,
publicat9 în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015, a fost
admis: excep;ia de neconstitu<ionalitate cu privire la
dispozi=iile Ordonan>ei de urgen?@ a Guvernului nr. 82/2013
pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul
funcAionarilor publici, constatându-se cB acestea sunt
neconstituCionale.
Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUDIA ROMÂNIEI
republicatE în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003
dispoziFiile din legile Gi ordonanHele în vigoare, precum Ii
cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituJionale, îKi
înceteazL efectele juridice la 45 de zile de la publicarea
deciziei CurMii ConstituNionale dacO, în acest interval,
Parlamentul sau Guvernul, dupP caz, nu pun de acord prevederile
neconstituQionale cu dispoziRiile ConstituSiei. Pe durata
acestui termen, dispoziTiile constatate ca fiind
neconstituUionale sunt suspendate de drept.
Prin urmare, în intervalul 17 iunie 2015-1 august 2015,
prevederile OrdonanVei de urgenWX a Guvernului nr. 82/2013
pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul
funcYionarilor publici (inclusiv toate modificZrile determinate
de acest act normativ asupra Legii nr. 188/1999 republicat[ cu
modific\rile ]i complet^rile ulterioare) au fost suspendate de

drept, încetându-i efectele juridice, începând cu data de 2
august 2015, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru
modificarea prevederilor atacate.

 

ART. 105
(1) Corpul de rezerv este format din func ionarii publici
care au fost elibera i din funcia public în condiiile art. 99
alin. (1) lit. a)-c), e) i g) i este gestionat de Agenia
Naional a Funcionarilor Publici.
(2) Funcionarii publici prsesc corpul de rezerv i pierd
calitatea de funcionar public în urmtoarele situaii:
a) dup împlinirea termenului de 2 ani de la data trecerii
în corpul de rezerv ;
b) în cazul în care Agen!ia Na"ional# a Func$ionarilor
Publici îl redistribuie într-o func%ie public& vacant'
corespunz(toare studiilor absolvite )i preg*tirii profesionale,
iar func+ionarul public o refuz,;
---------Lit. b) a alin. (2) al art. 105 a revenit la forma oficial-,
datorit. încet/rii efectelor juridice ale ORDONAN0EI DE URGEN12
nr. 82 din 27 august 2013, publicate în MONITORUL OFICIAL nr.
549 din 29 august 2013, în urma declar3rii neconstitu4ionale a
acestui act normativ prin DECIZIA CUR5II CONSTITU6IONALE nr. 351
din 7 mai 2015, publicat7 în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17
iunie 2015.
ORDONAN8A DE URGEN9: nr. 82 din 27 august 2013, publicat; în
MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013 a fost respins< de
art. unic din LEGEA nr. 36 din 22 martie 2016, publicat= în
MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 24 martie 2016. Prin urmare, lit.
b) a alin. (2) al art. 105 revine la forma avut> anterior
modific?rii aduse prin aceast@ ordonanAB de urgenCD.
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Prin DECIZIA CUROII CONSTITUPIONALE nr. 351 din 7 mai 2015,
publicatQ în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015, a fost
admisR excepSia de neconstituTionalitate cu privire la
dispoziUiile OrdonanVei de urgenWX a Guvernului nr. 82/2013
pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul
funcYionarilor publici, constatându-se cZ acestea sunt
neconstitu[ionale.
Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITU\IA ROMÂNIEI
republicat] în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003
dispozi^iile din legile _i ordonan`ele în vigoare, precum ai
cele din regulamente, constatate ca fiind neconstitubionale, îci
înceteazd efectele juridice la 45 de zile de la publicarea
deciziei Cureii Constitufionale dacg, în acest interval,

Parlamentul sau Guvernul, dup caz, nu pun de acord prevederile
neconstituionale cu dispozi iile Constituiei. Pe durata
acestui termen, dispoziiile constatate ca fiind
neconstituionale sunt suspendate de drept.
Prin urmare, în intervalul 17 iunie 2015-1 august 2015,
prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 82/2013
pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul
func ionarilor publici (inclusiv toate modific rile determinate
de acest act normativ asupra Legii nr. 188/1999 republicat cu
modific rile i completrile ulterioare) au fost suspendate de
drept, încetându-i efectele juridice, începând cu data de 2
august 2015, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru
modificarea prevederilor atacate.



c) angajarea în baza unui contract de munc pe o perioad
mai mare de 12 luni;
d) la cererea funcionarului public.
ART. 106
(1) În cazul în care raportul de serviciu a încetat din
motive pe care funcionarul public le consider netemeinice sau
nelegale, acesta poate cere instanei de contencios
administrativ anularea actului administrativ prin care s-a
constatat sau s-a dispus încetarea raportului de serviciu, în
condi iile !i termenele prev"zute de Legea contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modific#rile ulterioare, precum
$i plata de c%tre autoritatea sau institu&ia public' emitent( a
actului administrativ a unei desp)gubiri egale cu salariile
indexate, majorate *i recalculate, +i cu celelalte drepturi de
care ar fi beneficiat func,ionarul public.
(2) La solicitarea func-ionarului public, instan.a care a
constatat nulitatea actului administrativ va dispune
reintegrarea acestuia în func/ia public0 de1inut2.
CAP. X
Dispozi3ii finale 4i tranzitorii
ART. 107
(1) Autorit56ile 7i institu8iile publice au obliga9ia de a
solicita Agen:iei Na;ionale a Func<ionarilor Publici avizul
privind func=iile publice în oricare dintre urm>toarele
situa?ii:
a) stabilirea sau modificarea structurii de func@ii publice
pentru fiecare autoritate Ai instituBie publicC, în parte, de
cDtre conducEtorul acesteia ori prin hotFrâre a consiliului

judeean sau, dup caz, a consiliului local, pe baza
activit ilor prevzute la art. 2 alin. (3);
b) modificarea calitii posturilor, potrivit art. 111 alin.
(1) sau (5);
c) reorganizarea activitii autorit ii sau institu iei
publice.
(2) Autorit ile i instituiile publice au obligaia de a
întiina, în termen de 10 zile lucrtoare, Agenia Naional a
Funcionarilor Publici, în oricare dintre urmtoarele situaii:
a) intervenirea unor modificri în structura funciilor
publice din cadrul autoritilor sau instituiilor publice, ca
urmare a promovrii în clas !i în grad profesional a
func"ionarilor publici;
b) transformarea unei func#ii publice vacante într-o func$ie
public% cu o alt& denumire sau într-o func'ie public( de nivel
inferior ori superior, cu încadrarea în num)rul maxim de posturi
aprobat pentru autoritatea sau institu*ia public+ ,i în
fondurile bugetare anuale alocate.
(3) Avizul Agen-iei Na.ionale a Func/ionarilor Publici este
prealabil 0i obligatoriu în toate situa1iile prev2zute la alin.
(1).
(4) În situa3ia în care, dup4 ob5inerea avizului Agen6iei
Na7ionale a Func8ionarilor Publici, actele administrative prin
care se stabilesc m9suri din categoria celor prev:zute la alin.
(1) se aprob; cu modific<ri sau complet=ri, ordonatorii
principali de credite din administra>ia public? local@ au
obligaAia de a comunica AgenBiei NaCionale a FuncDionarilor
Publici aceste acte administrative, în termen de maximum 5 zile
lucrEtoare de la data aprobFrii lor prin hotGrâre a consiliului
local sau, dupH caz, prin hotIrâre a consiliului judeJean.
(5) În situaKia prevLzutM la alin. (4), autoritNOile
administraPiei publice locale pot pune în aplicare dispoziQiile
hotRrârii consiliului local sau, dupS caz, a consiliului
judeTean, numai dupU obVinerea avizului AgenWiei NaXionale a
FuncYionarilor Publici. În acest caz, avizul AgenZiei Na[ionale
a Func\ionarilor Publici se emite în termen de maximum 10 zile
lucr]toare de la data primirii actelor administrative prev^zute
la alin. (4).
(6) Lista documentelor necesare pentru ob_inerea avizului
Agen`iei Naaionale a Funcbionarilor Publici, precum ci
modalitatea de transmitere a acestora de cdtre autoritefile gi
instituhiile publice se aprobi prin ordin al prejedintelui
Agenkiei Nalionale a Funcmionarilor Publici, care se publicn în
Monitorul Oficial al României, Partea I.

---------Art. 107 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr.
140 din 7 iulie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din
8 iulie 2010.
ART. 107^1
(1) Pentru respectarea drepturilor de carier ale
funcionarilor publici, în cuprinsul actelor normative sau
administrative privind modificri ale structurii organizatorice,
reorganizri sau desfiinri de structuri i funcii publice,
autorit ile i institu iile publice ini iatoare din
administraia public central i local sunt obligate s
prevad un termen de minimum 30 de zile, în vederea aplicrii
procedurilor legale prevzute de prezenta lege.
(2) Dup aprobarea actelor normative, în condiiile legii,
pentru structura de funcii publice care rezult în condiiile
alin. (1), autoritile i instituiile publice din
administra ia public! central" solicit# avizul Agen$iei
Na%ionale a Func&ionarilor Publici, în condi'iile prev(zute la
art. 107.
---------Art. 107^1 a fost introdus de pct. 24 al art. I din LEGEA
nr. 140 din 7 iulie 2010, publicat) în MONITORUL OFICIAL nr. 471
din 8 iulie 2010.
ART. 108
În unit*+ile administrativ-teritoriale în care persoanele
apar,inând unei minorit-.i na/ionale de0in o pondere de peste
20% unii func1ionari publici din serviciile care au contacte
direct cu cet23enii vor cunoa4te 5i limba minorit67ii na8ionale
respective.
ART. 109
Cauzele care au ca obiect raportul de serviciu al
func9ionarului public sunt de competen:a sec;iei de contencios
administrativ <i fiscal a tribunalului, cu excep=ia situa>iilor
pentru care este stabilit? expres prin lege competen@a altor
instanAe.
---------Art. 109 a fost modificat de art. IV din LEGEA nr. 2 din 1
februarie 2013, publicatB în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 12
februarie 2013.
ART. 110

Autorit ile i instituiile publice prevzute la art. 5
alin. (1) au obligaia de a armoniza statutele speciale cu
prevederile prezentei legi, cu consultarea i avizul Ageniei
Naionale a Func ionarilor Publici.
ART. 111
(1) Autorit ile i institu iile publice care au prevzute
în statele de funcii posturi de natur contractual, care
presupun exercitarea unor atribuii dintre cele prevzute la
art. 2 alin. (3), au obligaia de a stabili funcii publice în
condiiile art. 107*).
---------Alin. (1) al art. 111 a fost modificat de pct. 24 al art. I
din ORDONANA DE URGEN nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009. Pct. 24 al
art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 105 din 6 octombrie 2009,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009 a
fost abrogat de art. V din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.
Prin urmare, alin. (1) al art. 111 ar trebui s revin! la
forma anterioar" modific#rii aduse prin ORDONAN$A DE URGEN%& nr.
105 din 6 octombrie 2009, publicat' în MONITORUL OFICIAL nr. 668
din 6 octombrie 2009.
*) A se vedea Nota de la art. 95 în care este reprodus(
opinia Agen)iei Na*ionale a Func+ionarilor Publici din data de 2
septembrie 2011.

,-./012345
*) Not6 CTCE:

Conform Opiniei Agen7iei Na8ionale a Func9ionarilor Publici
formulate în data de 27 mai 2013, prin Decizia Cur:ii
Constitu;ionale nr. 414/2010 s-a constatat c<, dispozi=iile art.
I pct. 1, art. I pct. 6, art. I pct. 27 >i ale art. I pct. 28
din Legea pentru modificarea ?i completarea Legii nr. 188/1999
privind Statutul func@ionarilor publici, sunt neconstituAionale.
În aceeaBi situaCie, Curtea ConstituDionalE a reFinut cG,
începând cu data de 28 februarie 2010, continuH sI îJi producK
efectele juridice Legea nr. 188/1999 cu conLinutul sMu normativ
de dinainte de modificNrile neconstituOionale ce i-au fost aduse
prin OrdonanPa de urgenQR nr. 37/2009 Si prin art. I pct. 1-5 Ti
26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII Ui anexa nr. 1 la
OrdonanVa de urgenWX nr. 105/2009.
Cu privire la art. 111 alin. (1), (5) Yi (6) din Legea nr.
188/1999, astfel cum a fost modificatZ [i completat\ prin
Ordonan]a de urgen^_ nr. 105/2009, preciz`m ca, acestea au fost
abrogate prin art. V din Legea nr. 140/2010, pentru modificarea
bi completarea Legii nr. 188/1999.

Având în vedere aspectele reinute de Curtea Constitu ional
prin Decizia nr. 414/2010, rezult c art. 111 alin. (1) a
revenit la forma existent anterior acestor evenimente
legislative.





(2) Funciile publice vacante, funciile publice de
conducere, precum i funciile publice corespunztoare
categoriei înalilor funcionari publici, stabilite potrivit
alin. (1), se ocup în condiiile prezentei legi.
(3) Persoanele încadrate cu contract individual de munc pe
perioad nedeterminat în posturi de natur contractual care au
fost stabilite i avizate ca funcii publice vor fi numite în
func ii publice de execu!ie dac" îndeplinesc condi#iile
prev$zute la art. 54 %i condi&iile de vechime în specialitatea
studiilor corespunz'toare clasei (i gradului profesional ale
func)iei publice.
(4) Drepturile salariale ale persoanelor care ocup* func+ii
publice în condi,iile alin. (3) se stabilesc potrivit
salariz-rii func.iilor publice în care au fost numite.
(5) Abrogat.*)
----------Alin. (5) al art. 111 a fost introdus de pct. 25 al art. I
din ORDONAN/A DE URGEN01 nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicat2
în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009. Pct. 25 al
art. I din ORDONAN3A DE URGEN45 nr. 105 din 6 octombrie 2009,
publicat6 în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009 a
fost abrogat de art. V din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010,
publicat7 în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.
Prin urmare, alin. (5) al art. 111 a fost eliminat ca urmare
a abrog8rii pct. 25 al art. I din ORDONAN9A DE URGEN:; nr. 105
din 6 octombrie 2009, publicat< în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din
6 octombrie 2009 de c=tre art. V din LEGEA nr. 140 din 7 iulie
2010, publicat> în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.

?@ABCDEFGH
*) NotI CTCE:

A se vedea Nota de la art. 95 în care este reprodusJ opinia
AgenKiei NaLionale a FuncMionarilor Publici din data de 2
septembrie 2011.
Conform Opiniei AgenNiei NaOionale a FuncPionarilor Publici
formulate în data de 27 mai 2013, prin Decizia CurQii
ConstituRionale nr. 414/2010 s-a constatat cS, dispoziTiile art.
I pct. 1, art. I pct. 6, art. I pct. 27 Ui ale art. I pct. 28
din Legea pentru modificarea Vi completarea Legii nr. 188/1999
privind Statutul funcWionarilor publici, sunt neconstituXionale.
În aceeaYi situaZie, Curtea Constitu[ional\ a re]inut c^,
începând cu data de 28 februarie 2010, continu_ s` îai producb

efectele juridice Legea nr. 188/1999 cu coninutul su normativ
de dinainte de modific rile neconstituionale ce i-au fost aduse
prin Ordonana de urgen nr. 37/2009 i prin art. I pct. 1-5 i
26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII i anexa nr. 1 la
Ordonan a de urgen
nr. 105/2009.
Cu privire la art. 111 alin. (1), (5) i (6) din Legea nr.
188/1999, astfel cum a fost modificat i completat prin
Ordonana de urgen nr. 105/2009, precizm c, acestea au fost
abrogate prin art. V din Legea nr. 140/2010, pentru modificarea
i completarea Legii nr. 188/1999.
Având în vedere aspectele reinute de Curtea Constituional
prin Decizia nr. 414/2010, rezult c art. 111 a revenit la
forma existent anterior acestor evenimente legislative.

 !"#$%&

(6) Abrogat.*)
---------Alin. (6) al art. 111 a fost introdus de pct. 25 al art. I
din ORDONAN'A DE URGEN() nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicat*
în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009. Pct. 25 al
art. I din ORDONAN+A DE URGEN,- nr. 105 din 6 octombrie 2009,
publicat. în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009 a
fost abrogat de art. V din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010,
publicat/ în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.
Prin urmare, alin. (6) al art. 111 a fost eliminat ca urmare
a abrog0rii pct. 25 al art. I din ORDONAN1A DE URGEN23 nr. 105
din 6 octombrie 2009, publicat4 în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din
6 octombrie 2009 de c5tre art. V din LEGEA nr. 140 din 7 iulie
2010, publicat6 în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.

789:;<=>?@
*) NotA CTCE:

A se vedea Nota de la art. 95 în care este reprodusB opinia
AgenCiei NaDionale a FuncEionarilor Publici din data de 2
septembrie 2011.
Conform Opiniei AgenFiei NaGionale a FuncHionarilor Publici
formulate în data de 27 mai 2013, prin Decizia CurIii
ConstituJionale nr. 414/2010 s-a constatat cK, dispoziLiile art.
I pct. 1, art. I pct. 6, art. I pct. 27 Mi ale art. I pct. 28
din Legea pentru modificarea Ni completarea Legii nr. 188/1999
privind Statutul funcOionarilor publici, sunt neconstituPionale.
În aceeaQi situaRie, Curtea ConstituSionalT a reUinut cV,
începând cu data de 28 februarie 2010, continuW sX îYi producZ
efectele juridice Legea nr. 188/1999 cu con[inutul s\u normativ
de dinainte de modific]rile neconstitu^ionale ce i-au fost aduse
prin Ordonan_a de urgen`a nr. 37/2009 bi prin art. I pct. 1-5 ci
26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII di anexa nr. 1 la
Ordonanea de urgenfg nr. 105/2009.

Cu privire la art. 111 alin. (1), (5) i (6) din Legea nr.
188/1999, astfel cum a fost modificat i completat prin
Ordonana de urgen nr. 105/2009, precizm c, acestea au fost
abrogate prin art. V din Legea nr. 140/2010, pentru modificarea
i completarea Legii nr. 188/1999.
Având în vedere aspectele re inute de Curtea Constitu ional
prin Decizia nr. 414/2010, rezult c art. 111 a revenit la
forma existent anterior acestor evenimente legislative.



ART. 112
(1) Numrul total al funciilor publice de conducere din
cadrul fiecrei autoriti sau instituii publice, cu excep ia
func!iilor publice de secretar al unit"#ii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale, de $ef al oficiului prefectural,
precum %i a func&iilor publice de conducere a c'ror ocupare se
face prin deta(are cu personal din cadrul institu)iilor din
sectorul de ap*rare, ordine public+ ,i siguran-. na/ional0,
conform statelor de organizare «Anexa M», aprobat1 de Consiliul
Suprem de Ap2rare a 34rii, este de maximum 12% din num5rul total
al posturilor aprobate.
---------Alin. (1) al art. 112 a fost modificat de art. 19, Cap. IV
din ORDONAN6A DE URGEN78 nr. 18 din 16 aprilie 2014, publicat9
în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 24 aprilie 2014.
(2) Abrogat.
---------Alin. (2) al art. 112 a fost abrogat de art. II din
ORDONAN:A DE URGEN;< nr. 229 din 30 decembrie 2008, publicat= în
MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 5 ianuarie 2009.
(3) Abrogat.
---------Alin. (3) al art. 112 a fost abrogat de art. II din
ORDONAN>A DE URGEN?@ nr. 229 din 30 decembrie 2008, publicatA în
MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 5 ianuarie 2009.

BCDEFGHIJK

Prin DECIZIA CurLii ConstituMionale nr. 55 din 5 februarie
2014, publicatN în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 25 februarie
2014, a fost admisO obiecPia de neconstituQionalitate formulatR
Si s-a constatat cT dispoziUiile Legii privind aprobarea
OrdonanVei de urgenWX a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea
unor masuri privind asigurarea funcYionalitZ[ii administra\iei
publice locale, a num]rului de posturi ^i reducerea
cheltuielilor la institu_iile `i autoritabile publice din

subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a
ministerelor sunt neconstituionale fa  de criticile formulate,
raportate la art. 115 alin. (6) din Constituie.
De asemenea, conform pct. VIII. din Decizia susmenionat,
Curtea constat c, potrivit jurisprudenei sale, constatarea
neconstitu ionalit ii unei legi de aprobare a unei ordonan e a
Guvernului include i ordonana la care se refer, aceasta
încetând s mai produc efecte juridice, în condiiile prevzute
de dispoziiile art. 147 alin. (1) din Constituie (a se vedea,
în acest sens, Decizia Plenului Curii Constituionale nr. 1 din
17 ianuarie 1995, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 16 din 26 ianuarie 1995, Decizia nr. 95 din 8
februarie 2006 sau Decizia nr. 1.039 din 9 iulie 2009 sau
Decizia nr. 1.640 din 10 decembrie 2009, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 21 ianuarie 2010).
Aadar, neconstituionalitatea Legii de aprobare a Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor msuri
privind asigurarea func ionalit!"ii administra#iei publice
locale, a num$rului de posturi %i reducerea cheltuielilor la
institu&iile 'i autorit()ile publice din subordinea, sub
autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor
vizeaz* +i ordonan,a de urgen-., care urmeaz/ a-0i înceta
efectele juridice în condi1iile art. 147 alin. (1) din
Constitu2ie.
Prin urmare, conform art. 147 alin. (1) din CONSTITU3IA
ROMÂNIEI republicat4 în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31
octombrie 2003, dispozi5iile din legile 6i ordonan7ele în
vigoare, precum 8i cele din regulamente, constatate ca fiind
neconstitu9ionale, î:i înceteaz; efectele juridice la 45 de zile
de la publicarea deciziei Cur<ii Constitu=ionale dac>, în acest
interval, Parlamentul sau Guvernul, dup? caz, nu pun de acord
prevederile neconstitu@ionale cu dispoziAiile ConstituBiei. Pe
durata acestui termen, dispoziCiile constatate ca fiind
neconstituDionale sunt suspendate de drept.
În concluzie, pornind de la cele expuse mai sus, în
intervalul 25 februarie 2014 - 11 aprilie 2014, dispoziEiile
ORDONANFEI DE URGENGH nr. 77 din 26 iunie 2013, publicate în
MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 29 iunie 2013 au fost suspendate
de drept, încetându-Ii efectele juridice începând cu data de 12
aprilie 2014, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru
modificarea prevederilor atacate.
Prin încetarea efectelor juridice ale acestor dispoziJii de
modificare, art. 112 a revenit la forma anterioarK ORDONANLEI DE
URGENMN nr. 77 din 26 iunie 2013, publicate în MONITORUL OFICIAL
nr. 393 din 29 iunie 2013.
Art. 112 se aplicO la momentul actual în forma modificatP de
ORDONANQA DE URGENRS nr. 18 din 16 aprilie 2014, publicatT în

MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 24 aprilie 2014, întrucât forma
anterioar modificat de ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 26
iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 29 iunie
2013 nu mai este valabil, prin respingerea acestei ordonane de
urgen de c tre LEGEA nr. 92 din 1 iulie 2014, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 4 iulie 2014.
Practic la momentul actual, forma art. 112 se reduce doar la
alin. (1), celelalte alineate fiind abrogate.



ART. 113
Programele organizate pentru obinerea statutului de manager
public potrivit art. 70 alin. (1) lit. a) sunt programele
prevzute de Ordonana de urgen a Guvernului nr. 56/2004
privind crearea statutului special al funcionarului public
denumit manager public, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 452/2004, cu modific rile !i complet"rile
ulterioare, precum #i de Legea nr. 157/2004 privind instituirea
bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor
din sectorul public, cu modific$rile ulterioare.
ART. 114
Dispozi%iile prezentei legi se aplic& în mod corespunz'tor
(i autorit)*ilor administrative autonome.
ART. 115
Prin excep+ie de la prevederile art. 18 alin. (1), comisia
de recrutare se constituie în termen de 60 de zile de la data
intr,rii în vigoare a prezentei legi, astfel:
a) un membru numit pe o perioad- de un an .i jum/tate;
b) un membru numit pe o perioad0 de 3 ani;
c) un membru numit pe o perioad1 de 4 ani 2i jum3tate;
d) un membru numit pe o perioad4 de 6 ani;
e) un membru numit pe o perioad5 de 7 ani 6i jum7tate;
f) un membru numit pe o perioad8 de 9 ani;
g) un membru numit pe o perioad9 de 10 ani :i jum;tate.
ART. 116
Cauzele având ca obiect litigii de munc< în care una dintre
p=r>i are calitatea de func?ionar public, aflate pe rolul
instan@elor judecAtoreBti la data intrCrii în vigoare a
prezentului statut, vor continua sD se judece potrivit legii
aplicabile în momentul sesizErii instanFei.
ART. 117

Dispoziiile prezentei legi se completeaz cu prevederile
legisla iei muncii, precum i cu reglementrile de drept comun
civile, administrative sau penale, dup caz, în msura în care
nu contravin legislaiei specifice funciei publice.
ART. 118
La data intr rii în vigoare a prezentei legi, orice
dispozi ii contrare se abrog .
ANEXA 1
LISTA
cuprinzând func iile publice
I. Func ii publice generale
A. Funcii publice corespunztoare categoriei înalilor
funcionari publici
1. secretar general al Guvernului;
---------Pct. 1 de la lit. A, Cap. I din anex a fost repus în
vigoare prin respingerea ORDONANEI DE URGEN nr. 3 din 11
februarie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 11
februarie 2009 de ctre LEGEA nr. 379 din 10 decembrie 2009,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 14 decembrie 2009.
2. secretar general adjunct al Guvernului;
---------Pct. 2 de la lit. A, Cap. I din anex a fost repus în
vigoare prin respingerea ORDONANEI DE URGEN nr. 3 din 11
februarie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 11
februarie 2009 de ctre LEGEA nr. 379 din 10 decembrie 2009,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 14 decembrie 2009.
3. secretar general din ministere i alte organe de
specialitate ale administraiei publice centrale;
4. secretar general adjunct din ministere i alte organe de
specialitate ale administra!iei publice centrale;
5. prefect;
6. subprefect;
7. inspector guvernamental.
B. Func"ii publice de conducere
1. director general din cadrul autorit#$ilor administrative
autonome, al ministerelor %i al celorlalte organe de
specialitate ale administra&iei publice centrale;

2. director general adjunct din cadrul autorit ilor
administrative autonome, din aparatul ministerelor i al
celorlalte organe de specialitate ale administraiei publice
centrale;
3. secretar al judeului i al municipiului Bucureti;
4. director din cadrul autoritilor administrative
autonome, din aparatul ministerelor i al celorlalte organe de
specialitate ale administra iei publice centrale, director
executiv în cadrul serviciilor publice deconcentrate ale
ministerelor i ale altor organe de specialitate ale
administra iei publice centrale, precum i în cadrul
autoritilor administraiei publice locale i al instituiilor
publice subordonate acestora;
---------Pct. 4 de la lit. B, Cap. I din anex a fost modificat de
pct. 26 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 105 din 6
octombrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6
octombrie 2009. Pct. 26 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
105 din 6 octombrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 668
din 6 octombrie 2009 i-a încetat efectele juridice conform
DECIZIEI CURII CONSTITUIONALE nr. 1.629 din 3 decembrie 2009,
publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2010.
Pct. 26 al art. I din ORDONANA DE URGEN ! nr. 105 din 6
octombrie 2009, publicat" în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6
octombrie 2009 a fost abrogat de pct. 1 al art. unic din LEGEA
nr. 264 din 22 decembrie 2010 publicat# în MONITORUL OFICIAL nr.
872 din 28 decembrie 2010.
Pct. 4 de la lit. B, Cap. I din anex$ a revenit la forma
oficial%.
*) A se vedea Nota de la art. 95 în care este reprodus&
opinia Agen'iei Na(ionale a Func)ionarilor Publici din data de 2
septembrie 2011.

*+,-./0123
*) Not4 CTCE:

Conform Opiniei Agen5iei Na6ionale a Func7ionarilor Publici
formulate în data de 27 mai 2013, prin Decizia Cur8ii
Constitu9ionale nr. 414/2010 s-a constatat c:, dispozi;iile art.
I pct. 1, art. I pct. 6, art. I pct. 27 <i ale art. I pct. 28
din Legea pentru modificarea =i completarea Legii nr. 188/1999
privind Statutul func>ionarilor publici, sunt neconstitu?ionale.
În aceea@i situaAie, Curtea ConstituBionalC a reDinut cE,
începând cu data de 28 februarie 2010, continuF sG îHi producI
efectele juridice Legea nr. 188/1999 cu conJinutul sKu normativ
de dinainte de modificLrile neconstituMionale ce i-au fost aduse
prin OrdonanNa de urgenOP nr. 37/2009 Qi prin art. I pct. 1-5 Ri

26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII i anexa nr. 1 la
Ordonana de urgen  nr. 105/2009.
Totodat, în aceast opinie se reine c, referitor la
prevederile art. 13 lit. d) i anexa din Legea nr. 188/1999,
astfel cum au fost modificate prin Ordonan a de urgen
nr.
37/2009, preciz m c , urmare respingerii Ordonanei de urgen
nr. 37/2009 prin Legea nr. 41/2010, acest articol a revenit la
forma iniial.



5. director adjunct din cadrul autoritilor administrative
autonome, din aparatul ministerelor i al celorlalte organe de
specialitate ale administra iei publice centrale, director
executiv adjunct în cadrul serviciilor publice deconcentrate ale
ministerelor !i ale altor organe de specialitate ale
administra"iei publice centrale, precum #i în cadrul
autorit$%ilor administra&iei publice locale 'i al institu(iilor
publice subordonate acestora;
---------Pct. 5 de la lit. B, Cap. I din anex) a fost modificat de
pct. 26 al art. I din ORDONAN*A DE URGEN+, nr. 105 din 6
octombrie 2009, publicat- în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6
octombrie 2009. Pct. 26 al art. I din ORDONAN.A DE URGEN/0 nr.
105 din 6 octombrie 2009, publicat1 în MONITORUL OFICIAL nr. 668
din 6 octombrie 2009 2i-a încetat efectele juridice conform
DECIZIEI CUR3II CONSTITU4IONALE nr. 1.629 din 3 decembrie 2009,
publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2010.
Pct. 26 al art. I din ORDONAN5A DE URGEN67 nr. 105 din 6
octombrie 2009, publicat8 în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6
octombrie 2009 a fost abrogat de pct. 1 al art. unic din LEGEA
nr. 264 din 22 decembrie 2010 publicat9 în MONITORUL OFICIAL nr.
872 din 28 decembrie 2010.
Pct. 5 de la lit. B, Cap. I din anex: a revenit la forma
oficial;.
*) A se vedea Nota de la art. 95 în care este reprodus<
opinia Agen=iei Na>ionale a Func?ionarilor Publici din data de 2
septembrie 2011.

@ABCDEFGHI
*) NotJ CTCE:

Conform Opiniei AgenKiei NaLionale a FuncMionarilor Publici
formulate în data de 27 mai 2013, prin Decizia CurNii
ConstituOionale nr. 414/2010 s-a constatat cP, dispoziQiile art.
I pct. 1, art. I pct. 6, art. I pct. 27 Ri ale art. I pct. 28
din Legea pentru modificarea Si completarea Legii nr. 188/1999
privind Statutul funcTionarilor publici, sunt neconstituUionale.

În aceeai situaie, Curtea Constitu ional a reinut c,
începând cu data de 28 februarie 2010, continu s îi produc
efectele juridice Legea nr. 188/1999 cu con inutul s u normativ
de dinainte de modific rile neconstitu ionale ce i-au fost aduse
prin Ordonana de urgen nr. 37/2009 i prin art. I pct. 1-5 i
26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII i anexa nr. 1 la
Ordonana de urgen nr. 105/2009.
Totodat, în aceast opinie se reine c, referitor la
prevederile art. 13 lit. d) i anexa din Legea nr. 188/1999,
astfel cum au fost modificate prin Ordonana de urgen nr.
37/2009, precizm c , urmare respingerii Ordonan!ei de urgen"#
nr. 37/2009 prin Legea nr. 41/2010, acest articol a revenit la
forma ini$ial%.
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6. secretar al municipiului, al sectorului municipiului
Bucure0ti, al ora1ului 2i comunei;
7. 3ef serviciu;
8. 4ef birou.
C.
1.
2.
3.

Func5ii publice de execu6ie
consilier, consilier juridic, auditor, expert, inspector;
referent de specialitate;
referent.
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1. FuncAiile publice generale, altele decât cele prevBzute
la pct. I, se stabilesc cu avizul AgenCiei NaDionale a
FuncEionarilor Publici.
2. FuncFiile publice prevGzute la lit. B pct. 1 Hi 2 se pot
stabili Ii în cadrul autoritJKilor Li instituMiilor publice din
administraNia publicO localP care au un numQr de minimum 150 de
posturi.
3. FuncRiile publice de conducere prevSzute la lit. B pct. 7
Ti 8, precum Ui funcViile publice de execuWie prevXzute la lit.
C pot fi funcYii publice de stat, teritoriale sau locale.

Z[\]^_`abc

II. Funcdii publice specifice
A. Funceii publice de conducere
1. arhitect-fef.
B. Funcgii publice de execuhie
1. inspector de concurenij;
2. inspector vamal;
3. inspector de munck;
4. controlor delegat;

5. expert în tehnologia informaiilor
telecomunica iilor;
6. comisar.

i a

C. Alte funcii publice specifice
1. manager public.



Funciile publice specifice, altele decât cele prevzute la
pct. II, se pot stabili de autoritile i instituiile publice,
cu avizul Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici.


!"#$%&'()*

Reproducem mai jos art. IV-XIV din Legea nr. 251/2006 pentru
modificarea +i completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul
func,ionarilor publici, publicat- în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 574 din 4 iulie 2006, care nu au fost
cuprinse în forma republicat. a Legii nr. 188/1999 /i care se
aplic0, în continuare, ca dispozi1ii proprii ale Legii nr.
251/2006*):
Articolul IV
(1) Prin excep2ie de la dispozi3iile prezentei legi, în
cursul anului 2006, pot participa la concursul organizat pentru
intrarea în categoria înal4ilor func5ionari publici persoanele
care îndeplinesc condi6iile prev7zute la art. 15 alin. (2) lit.
a)-c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul func8ionarilor
publici, republicat9, cu modific:rile ulterioare, precum ;i cu
modific<rile =i complet>rile aduse prin prezenta lege.**)
(2) Pân? la adoptarea hot@rârii Guvernului prevAzute la art.
17 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicatB, cu
modificCrile ulterioare, precum Di cu modificErile Fi
completGrile aduse prin prezenta lege***), concursul organizat
pentru intrarea în categoria înalHilor funcIionari publici este
gestionat de comisia de recrutare a înalJilor funcKionari
publici numitL prin Decizia Primului-Ministru nr. 38/2006
privind numirea Comisiei de concurs Mi a Comisiei de soluNionare
a contestaOiilor pentru recrutarea înalPilor funcQionari
publici, publicatR în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 314 din 7 aprilie 2006.
(3) Prin excepSie de la dispoziTiile prezentei legi, pot
ocupa o funcUie publicV din categoria înalWilor funcXionari
publici persoanele care au promovat examenul de atestare, precum
Yi persoanele care au intrat în categoria înalZilor func[ionari
publici în condi\iile alin. (1).

(4) Funcionarii publici care ocup o func ie public din
categoria înalilor funcionari publici în condiiile alin. (3)
i funcionarii publici care ocup o func ie public
corespunz toare categoriei înal ilor funcionari publici care la
data intrrii în vigoare a prezentei legi nu îndeplinesc
condiia prevzut la art. 15 alin. (2) lit. d) din Legea nr.
188/1999, republicat, cu modificrile ulterioare, precum i cu
modificrile i completrile aduse prin prezenta lege****), au
obligaia de a îndeplini aceast condiie în termen de 2 ani de
la data intrrii în vigoare a prezentei legi, sub sanciunea
eliberrii din funcia public .
(5) Condi!ia prev"zut# la art. 51^1 alin. (7) din Legea nr.
188/1999, republicat$, cu modific%rile ulterioare, precum &i cu
modific'rile (i complet)rile aduse prin prezenta lege*****), nu
este obligatorie, pentru recrutarea func*ionarilor publici de
conducere, în cazul exercit+rii cu caracter temporar a unei
func,ii publice de conducere, precum -i pentru func.ionarii
publici care ocup/ o func0ie public1 de conducere, pe o perioad2
de 4 ani de la data intr3rii în vigoare a prezentei legi.
(6) Func4ionarii publici prev5zu6i la alin. (5) sunt
obliga7i s8 îndeplineasc9 condi:ia prev;zut< la art. 51^1 alin.
(7) din Legea nr. 188/1999, republicat=, cu modific>rile
ulterioare, precum ?i cu modific@rile Ai completBrile aduse prin
prezenta lege*****), în termenul prevCzut, sub sancDiunea
eliberErii din funcFia publicG.
Art. V. - (1) Secretarii de comune care, la data intrHrii în
vigoare a prezentei legi, nu au studii superioare juridice sau
administrative îIi pot pJstra funcKia publicL, cu obligaMia ca
pânN la data de 31 decembrie 2010 sO îndeplineascP condiQia de a
avea studii universitare de licenRS absolvite cu diplomT,
respectiv studii superioare de lungU duratV, absolvite cu
diplomW de licenXY sau echivalentZ, în specialitatea juridic[
sau administrativ\, sub sanc]iunea eliber^rii din func_ia
public`.
(2) Prin derogare de la prevederile art. IV alin. (5),
secretarii de comune sunt obligaai sb îndeplineascc condidia
prevezutf la art. 57 alin. (7) din Legea nr. 188/1999 ,
republicatg, cu modifichrile ii completjrile ulterioare, pânk la
data de 31 decembrie 2012, sub sancliunea elibermrii din funcnia
publico.
(3) În cazul în care la concursurile organizate pentru
ocuparea funcpiei publice de conducere de secretar al comunei nu
se prezintq persoane care îndeplinesc condiriile de studii
prevszute la alin. (1) ti condiuia de vechime în specialitatea

studiilor de minimum 2 ani, pot candida i persoane care nu
îndeplinesc aceste condiii, în urmtoarea ordine:
a) persoane care au studii universitare de licen ,
absolvite cu diplom, respectiv studii superioare de lung
durat, absolvite cu diplom de licen
sau echivalent , în
specialitate juridic sau administrativ ;
b) persoane care au studii universitare de licen,
absolvite cu diplom, respectiv studii superioare de lung
durat, absolvite cu diplom de licen sau echivalent, în alt
specialitate;
c) persoane care au studii medii, absolvite cu diplom.
(4) În situaia prevzut la alin. (3), ocuparea funciei
publice de conducere de secretar al comunei se face pe perioad
determinat, cu obligaia organiz rii anuale a concursului
pentru ocuparea acesteia.
---------Art. V a fost modificat de art. I din ORDONAN!A DE URGEN"#
nr. 90 din 30 iunie 2009, publicat$ în MONITORUL OFICIAL nr. 457
din 1 iulie 2009.
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*) Not9 CTCE:
Art. III :i IV din ORDONAN;A DE URGEN<= nr. 90 din 30 iunie
2009, publicat> în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 1 iulie 2009
prev?d:

Articolul III
(1) În situa@ia în care funcAia publicB de conducere de
secretar al comunei este vacantC sau temporar vacantD Ei în
cadrul autoritFGii sau instituHiei publice nu existI persoane
care îndeplinesc condiJiile prevKzute la art. V alin. (1) din
Legea nr. 251/2006, astfel cum a fost modificatL prin prezenta
ordonanMN de urgenOP, Qi la art. 57 alin. (6) lit. a) din Legea
nr. 188/1999 privind Statutul funcRionarilor publici,
republicatS, cu modificTrile Ui completVrile ulterioare, funcWia
poate fi exercitatX cu caracter temporar Yi de persoane care nu
îndeplinesc ambele sau niciuna dintre aceste condiZii, cu
aplicarea corespunz[toare a prevederilor art. 92 alin. (2) lit.
b), alin. (3), (4) \i (5) din Legea nr. 188/1999, republicat],
cu modific^rile _i complet`rile ulterioare.
(2) Prevederile art. IV alin. (1) ai (3) se aplicb în mod
corespunzctor.

Articolul IV
(1) În mod excepional, prin derogare de la prevederile art.
92 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicat, cu
modific rile i completrile ulterioare, perioada prevzut la
art. 92 alin. (2) poate fi prelungit cu maximum 6 luni într-un
an calendaristic cu avizul Ageniei Na ionale a Func ionarilor
Publici.
(2) Prevederile alin. (1) se aplic în mod corespunz tor i
în situaia în care, în mod excepional, s-a dispus exercitarea
cu caracter temporar a unei funcii publice vacante
corespunztoare categoriei înalilor funcionari publici.
Prevederile prezentului alineat se aplic pân la data de 30
octombrie 2009.
(3) Prevederile alin. (1) se aplic pân la data de 31
decembrie 2010.

 !
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Art. VI. - Condi,ia prev-zut. la art. 51^1 alin. (7) din
Legea nr. 188/1999, republicat/, cu modific0rile ulterioare,
precum 1i cu modific2rile 3i complet4rile aduse prin prezenta
lege*****), se consider5 îndeplinit6 pentru func7ionarii publici
care au absolvit, pân8 la data intr9rii în vigoare a prezentei
legi, programe de formare :i perfec;ionare în administra<ia
public=, organizate de Institutul Na>ional de Administra?ie,
centrele regionale de formare continu@ pentru administraAia
publicB localC, precum Di de alte instituEii specializate, din
FarG sau din strHinItate, cu durata de minimum un an, sau care,
la data intrJrii în vigoare a prezentei legi, urmeazK una dintre
formele de învLMNmânt menOionate, cu condiPia absolvirii acestor
studii în termenul prevQzut.
Art. VII. - (1) În termen de 6 luni de la data intrRrii în
vigoare a prezentei legi, la propunerea AgenSiei NaTionale a
FuncUionarilor Publici, prin hotVrâre a Guvernului, se aprobW:
a) normele privind organizarea Xi dezvoltarea carierei
funcYionarilor publici;
b) normele privind organizarea Zi func[ionarea comisiilor de
disciplin\;
c) normele privind organizarea ]i func^ionarea comisiilor
paritare _i încheierea acordurilor colective;
d) normele privind mobilitatea înal`ilor funcaionari
publici.
(2) În termen de 10 luni de la data intrbrii în vigoare a
prezentei legi, la propunerea Agenciei Nadionale a
Funceionarilor Publici, prin hotfrâre a Guvernului, se aprobg:

a) norme privind formarea profesional a funcionarilor
publici;
b) regulamentul de organizare i desf urare a programelor
de formarea specializat prevzute de prezenta lege.
(3) Pân la adoptarea hotrârilor Guvernului prev zute la
alin. (1) lit. a)-c) se aplic în mod corespunz tor dispozi iile
Hot rârii Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea i
dezvoltarea carierei funcionarilor publici, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 29
octombrie 2003, cu modificrile ulterioare, i ale Hotrârii
Guvernului nr. 1.210/2003 privind organizarea i funcionarea
comisiilor de disciplin i a comisiilor paritare din cadrul
autoritilor i instituiilor publice, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 29 octombrie 2003.
Art. VIII. - Procedura de organizare i desfurare a
concursurilor, procedura de numire a func ionarilor publici !i
procedura disciplinar", aflate în derulare la data intr#rii în
vigoare a prezentei legi, se finalizeaz$ conform dispozi%iilor
în vigoare la data ini&ierii acestor proceduri.
Art. IX. - Calificativele «excep'ional» (i «foarte bun»
ob)inute de func*ionarii publici la evaluarea performan+elor
profesionale individuale pân, la data intr-rii în vigoare a
prezentei legi se asimileaz. cu calificativul «foarte bine», iar
calificativul «bun» se echivaleaz/ cu calificativul «bine».
Art. X. - Prevederile art. 49^3 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul func0ionarilor publici, republicat1, cu
modific2rile ulterioare, precum 3i cu modific4rile 5i
complet6rile aduse prin prezenta lege******), nu se aplic7
pentru cheltuielile deja angajate la data intr8rii în vigoare a
prezentei legi.
Art. XI. - Condi9iile de vechime prev:zute la art. 57 din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul func;ionarilor publici,
republicat<, cu modific=rile ulterioare, precum >i cu
modific?rile @i completArile aduse prin prezenta lege*******),
nu se aplicB în cazul funcCionarilor publici care au îndeplinit
condiDiile prevEzute de lege la data numirii în funcFia publicG.
Art. XII. - (1) În anul 2006, promovarea într-o funcHie
publicI superioarJ vacantK se face prin concurs sau examen.
(2) Pentru a participa la concursul pentru promovarea într-o
funcLie publicM de execuNie din gradul profesional principal,
funcOionarii publici trebuie sP îndeplineascQ urmRtoarele
condiSii minime:
a) sT aibU o vechime minimV de 2 ani în funcWiile publice de
execuXie din gradul profesional asistent, în clasa
corespunzYtoare studiilor absolvite;

b) s fi obinut, la evaluarea performan elor profesionale
individuale din ultimii 2 ani, cel puin calificativul «foarte
bun»;
c) s îndeplineasc cerinele specifice prevzute în fia
postului.
(3) Pentru a participa la concursul pentru promovarea într-o
func ie public de execu ie din gradul profesional superior,
func ionarii publici trebuie s îndeplineasc urmtoarele
condiii minime:
a) s aib o vechime minim de 2 ani în funciile publice de
execuie din gradul profesional principal sau 4 ani în funciile
publice de execuie din gradul profesional asistent, în clasa
corespunztoare studiilor absolvite;
b) s fi obinut, la evaluarea performanelor profesionale
individuale din ultimii 2 ani, cel puin calificativul «foarte
bun»;
c) s îndeplineasc cerinele specifice prev zute în fi!a
postului.
Art. XIII. - Prezenta lege intr" în vigoare la 15 zile de la
data public#rii în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu
excep$ia prevederilor art. 29, 56, 57, 58^1 %i ale art. 60^1
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999, republicat&, cu
modific'rile ulterioare, precum (i cu modific)rile *i
complet+rile aduse prin prezenta lege********), care intr, în
vigoare la 1 ianuarie 2007*).
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*) NotA CTCE:

Prin DECIZIA CURBII CONSTITUCIONALE nr. 185 din 12 februarie
2009, publicatD în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 25 martie 2009,
a fost admisE excepFia de neconstituGionalitate a dispoziHiilor
art. XIII din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea Ii
completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcJionarilor
publici, referitoare la intrarea în vigoare "la 1 ianuarie 2007
a prevederilor art. 29 din Legea nr. 188/1999, republicatK, cu
modificLrile ulterioare, precum Mi cu modificNrile Oi
completPrile aduse prin Legea nr. 251/2006", constatându-se cQ
acestea sunt neconstituRionale.
Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUSIA ROMÂNIEI
republicatT în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003
dispoziUiile din legile Vi ordonanWele în vigoare, precum Xi
cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituYionale, îZi
înceteaz[ efectele juridice la 45 de zile de la publicarea
deciziei Cur\ii Constitu]ionale dac^, în acest interval,
Parlamentul sau Guvernul, dup_ caz, nu pun de acord prevederile

neconstituionale cu dispozi iile Constituiei. Pe durata
acestui termen, dispoziiile constatate ca fiind
neconstituionale sunt suspendate de drept.
În concluzie, în intervalul 25 martie 2009-9 mai 2009
dispoziiile de mai sus au fost suspendate de drept, încetândui efectele juridice începând cu data de 10 mai 2009, întrucât
legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor
atacate.





Art. XIV. - La data intrrii în vigoare a prezentei legi,
dispoziiile art. XV alin. (2) i (3), art. XVI alin. (4)-(6),
precum i ale art. XX din Legea nr. 161/2003 privind unele
msuri pentru asigurarea transparen ei în exercitarea
demnit!"ilor publice, a func#iilor publice $i în mediul de
afaceri, prevenirea %i sanc&ionarea corup'iei, publicat( în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie
2003, cu modific)rile *i complet+rile ulterioare, precum ,i
orice alte dispozi-ii contrare se abrog.."
---------*) A se vedea /i prevederile art. XV alin. (1), art. XVI
alin. (1)-(3), art. XVII-XIX, art. XXI 0i art. XXII ale Legii
nr. 161/2003 privind unele m1suri pentru asigurarea
transparen2ei în exercitarea demnit34ilor publice, a func5iilor
publice 6i în mediul de afaceri, prevenirea 7i sanc8ionarea
corup9iei, cuprinse în Nota final: din prima form; republicat< a
Legii nr. 188/1999, publicat= în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 251 din 22 martie 2004.
**) Art. 15 alin. (2) lit. a)-c) a devenit, în urma
renumerot>rii, art. 16 alin. (2) lit. a)-c).
***) Art. 17 alin. (3) a devenit, în urma renumerot?rii,
art. 18 alin. (3).
****) Art. 15 alin. (2) lit. d) a devenit, în urma
renumerot@rii, art. 16 alin. (2) lit. d).
*****) Art. 51^1 alin. (7) a devenit, în urma renumerotArii,
art. 57 alin. (7).
******) Art. 49^3 a devenit, în urma renumerotBrii, art. 52.
*******) Art. 57 a devenit, în urma renumerotCrii, art. 65.
********) Art. 29 a devenit, în urma renumerotDrii, art. 31;
art. 56 a devenit, în urma renumerotErii, art. 64; art. 57 a
devenit, în urma renumerotFrii, art. 65; art. 58^1 a devenit, în
urma renumerotGrii, art. 67, iar art. 60^1 alin. (1) lit. b) a
devenit, în urma renumerotHrii, art. 70 alin. (1) lit. b).
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*) Not] CTCE:

Art. III i IV din ORDONANA DE URGEN  nr. 37 din 22
aprilie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 22
aprilie 2009 prevd:
---------ORDONANA DE URGEN nr. 37 din 22 aprilie 2009, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 22 aprilie 2009 a fost abrogat
de alin. (1) al art. XIV din ORDONAN A DE URGEN
nr. 105 din 6
octombrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6
octombrie 2009. ORDONANA DE URGEN nr. 37 din 22 aprilie 2009,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 22 aprilie 2009 a
fost respins de LEGEA nr. 41 din 12 martie 2010, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 16 martie 2010.
Art. IV-VIII din ORDONANA DE URGEN nr. 105 din 6
octombrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6
octombrie 2009, prevd:
Articolul IV
Abrogat.
---------Art. IV din ORDONANA DE URGEN nr. 105 din 6 octombrie
2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie
2009 i-a încetat efectele juridice conform DECIZIEI CURII
CONSTITU IONALE nr. 1.629 din 3 decembrie 2009, publicate în
MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2010.
Art. IV din ORDONAN!A DE URGEN"# nr. 105 din 6 octombrie
2009, publicat$ în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie
2009 a fost abrogat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 264 din
22 decembrie 2010, publicat% în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 28
decembrie 2010.
Articolul V
Abrogat.
---------Art. V din ORDONAN&A DE URGEN'( nr. 105 din 6 octombrie
2009, publicat) în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie
2009 *i-a încetat efectele juridice conform DECIZIEI CUR+II
CONSTITU,IONALE nr. 1.629 din 3 decembrie 2009, publicate în
MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2010.
Art. V din ORDONAN-A DE URGEN./ nr. 105 din 6 octombrie
2009, publicat0 în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie
2009 a fost abrogat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 264 din

22 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 28
decembrie 2010.
Articolul VI
Pân la data de 31 decembrie 2009 ocuparea funciilor
publice corespunztoare categoriei înalilor funcionari publici
prevzute la art. 12 lit. b)-e) din Legea nr. 188/1999,
republicat, cu modificrile i complet rile ulterioare, se face
i prin concurs, organizat cu respectarea urm toarelor condi ii:
a) autoritile i instituiile publice în organigrama
crora se afl postul scos la concurs au obligaia s solicite
avizul Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici cu cel puin
13 zile înainte de data susinerii concursului;
b) Agenia Naional a Funcionarilor Publici are obligaia
s emit! avizul prev"zut la lit. a) în termen de dou# zile de la
data primirii solicit$rii;
c) Agen%ia Na&ional' a Func(ionarilor Publici are obliga)ia
s* publice condi+iile de desf,-urare a concursurilor în
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, cu cel pu.in 10
zile înainte de data desf/0ur1rii concursului;
d) Agen2ia Na3ional4 a Func5ionarilor Publici are obliga6ia
de a afi7a la sediul s8u 9i, dup: caz, de a publica în pres; <i
pe pagina de internet, cu cel pu=in 10 zile înainte de data
sus>inerii concursului, urm?toarele informa@ii: data organizArii
concursului, numBrul funcCiilor publice vacante pentru care se
organizeazD concursul Ei datele de contact pentru obFinerea de
informaGii suplimentare;
e) candidaHii depun la secretariatul comisiei de concurs
pentru înalIi funcJionari publici dosarul de concurs în termen
de 8 zile de la data publicKrii anunLului prevMzut la lit. c);
f) comisia de concurs pentru înalNi funcOionari publici are
obligaPia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii
condiQiilor de participare la concurs, în termen de maximum 24
de ore de la data expirRrii termenului prevSzut la lit. e).
Articolul VII
Abrogat.
---------Art. VII a fost abrogat de art. V din LEGEA nr. 140 din 7
iulie 2010, publicatT în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie
2010.
Articolul VIII

Abrogat.

---------Art. VIII din ORDONANA DE URGEN  nr. 105 din 6 octombrie
2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie
2009 i-a încetat efectele juridice conform DECIZIEI CURII
CONSTITUIONALE nr. 1.629 din 3 decembrie 2009, publicate în
MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2010.
Art. VIII din ORDONANA DE URGEN nr. 105 din 6 octombrie
2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie
2009 a fost abrogat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 264 din
22 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 28
decembrie 2010.
Prin DECIZIA CUR II CONSTITU IONALE nr. 1.629 din 3
decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14
ianuarie 2010, s-a admis excepia de neconstituionalitate a
dispoziiilor art. I pct. 1-5 i 26, art. III, art. IV, art. V,
art. VIII i anexa nr. 1 din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 105/2009, constatându-se c acestea sunt neconstituionale.
Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUIA ROMÂNIEI
republicat în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003
dispoziiile din legile i ordonanele în vigoare, precum i
cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituionale, î i
înceteaz! efectele juridice la 45 de zile de la publicarea
deciziei Cur"ii Constitu#ionale dac$, în acest interval,
Parlamentul sau Guvernul, dup% caz, nu pun de acord prevederile
neconstitu&ionale cu dispozi'iile Constitu(iei. Pe durata
acestui termen, dispozi)iile constatate ca fiind
neconstitu*ionale sunt suspendate de drept.
În concluzie, în intervalul 14 ianuarie 2010-28 februarie
2010, dispozi+iile invocate mai sus au fost suspendate de drept,
încetându-,i efectele juridice în data de 1 martie 2010,
întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea
prevederilor atacate.
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