LEGE nr. 477 din 8 noiembrie 2004
privind Codul de conduit a personalului contractual din
autorit ile i instituiile publice
PARLAMENTUL
EMITENT:
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.105 din 26 noiembrie 2004
Data intrarii in vigoare : 1 decembrie 2004
Forma actualizata valabila la data de : 25 mai 2018
Prezenta forma actualizata este valabila de la 1 decembrie 2004
pana la data selectata
Întrucât s-au identificat fapte generatoare de lips de
integritate public în rândul consilierilor încadrai la
cabinetul demnitarului i, de asemenea, s-a identificat
necesitatea ca i alte categorii de personal s beneficieze de
prevederile Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduit a
func ionarilor publici, ca lege-cadru pentru personalul din
autorit ile i instituiile publice,
inând seama de faptul c aplicarea Legii nr. 188/1999
privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu
modificrile ulterioare, a avut ca obiect doar atribuiile
prevzute la art. 2 alin. (3) i c, implicit sau expres, prin
prevederile art. 6, personalul cu atribuii de gestiune a
mijloacelor fixe i inventarului din cadrul compartimentelor
administrative are i atribuii ca membri în comisiile de
selecie în achiziiile publice,
în conformitate cu prevederile Recomand rii nr. 10/2000 a
Consiliului de Mini!tri al Consiliului Europei,
Parlamentul României adopt" prezenta lege.
CAP. I
Domeniul de aplicare

#i principii generale

ART. 1
Domeniul de aplicare
(1) Codul de conduit$ a personalului din autorit%&ile 'i
institu(iile publice, denumit în continuare cod de conduit),
reglementeaz* normele de conduit+ profesional, a personalului
contractual.
(2) Normele de conduit- profesional. prev/zute de prezentul
cod de conduit0 sunt obligatorii pentru personalul contractual
din cadrul autorit12ilor 3i institu4iilor publice, încadrat în
baza prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu
modific5rile ulterioare, cu excep6ia persoanelor alese sau
numite politic.

ART. 2
Obiective
Obiectivele prezentului cod de conduit urm resc s asigure
creterea calitii serviciului public, o bun administrare în
realizarea interesului public, precum i eliminarea birocraiei
i a faptelor de corup ie din administra ia public , prin:
a) reglementarea normelor de conduit profesional necesare
realizrii unor raporturi sociale i profesionale
corespunztoare crerii i meninerii la nivel înalt a
prestigiului instituiei publice i al personalului contractual;
b) informarea publicului cu privire la conduita profesional
la care este îndreptit s se atepte din partea personalului
contractual în exercitarea funciei;
c) crearea unui climat de încredere i respect reciproc
între ceteni i personalul contractual din administra!ia
public", pe de o parte, #i între cet$%eni &i autorit'(ile
administra)iei publice, pe de alt* parte.
ART. 3
Principii generale
Principiile care guverneaz+ conduita profesional, a
personalului contractual sunt urm-toarele:
a) prioritatea interesului public - principiu conform c.ruia
personalul contractual are îndatorirea de a considera interesul
public mai presus decât interesul personal, în exercitarea
atribu/iilor func0iei;
b) asigurarea egalit12ii de tratament al cet34enilor în fa5a
autorit67ilor 8i institu9iilor publice - principiu conform
c:ruia personalul contractual are îndatorirea de a aplica
acela;i regim juridic în situa<ii identice sau similare;
c) profesionalismul - principiu conform c=ruia personalul
contractual are obliga>ia de a îndeplini atribu?iile de serviciu
cu responsabilitate, competen@A, eficienBC, corectitudine Di
conEtiinciozitate;
d) imparFialitatea Gi nediscriminarea - principiu conform
cHruia angajaIii contractuali sunt obligaJi sK aibL o atitudine
obiectivM, neutrN faOP de orice interes politic, economic,
religios sau de altQ naturR, în exercitarea atribuSiilor
funcTiei;
e) integritatea moralU - principiu conform cVruia
personalului contractual îi este interzis sW solicite sau sX
accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun
avantaj ori beneficiu moral sau material;
f) libertatea gândirii Yi a exprimZrii - principiu conform
c[ruia personalul contractual poate s\-]i exprime ^i s_-`i
fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept ai a
bunelor moravuri;

g) cinstea i corectitudinea - principiu conform cruia, în
exercitarea funciei i în îndeplinirea atribuiilor de
serviciu, personalul contractual trebuie s fie de bun-credin
i s ac ioneze pentru îndeplinirea conform a atribu iilor de
serviciu;
h) deschiderea i transparena - principiu conform cruia
activitile desfurate de angajaii contractuali în
exercitarea atribuiilor funciilor lor sunt publice i pot fi
supuse monitorizrii cetenilor.
ART. 4
Termeni
În înelesul prezentei legi, expresiile i termenii de mai
jos au urmtoarele semnificaii:
a) personal contractual ori angajat contractual - persoana
numit într-o func!ie în autorit"#ile $i institu%iile publice în
condi&iile Legii nr. 53/2003, cu modific'rile ulterioare;
b) func(ie - ansamblul atribu)iilor *i responsabilit+,ilor
stabilite de autoritatea sau institu-ia public., în temeiul
legii, în fi/a postului;
c) interes public - acel interes care implic0 garantarea 1i
respectarea de c2tre institu3iile 4i autorit56ile publice a
drepturilor, libert78ilor 9i intereselor legitime ale
cet:;enilor, recunoscute de Constitu<ie, legisla=ia intern> ?i
tratatele interna@ionale la care România este parte, precum Ai
îndeplinirea atribuBiilor de serviciu, cu respectarea
principiilor eficienCei, eficacitDEii Fi economicitGHii
cheltuirii resurselor;
d) interes personal - orice avantaj material sau de altI
naturJ, urmKrit ori obLinut, în mod direct sau indirect, pentru
sine ori pentru alMii, de cNtre personalul contractual prin
folosirea reputaOiei, influenPei, facilitQRilor, relaSiilor,
informaTiilor la care are acces, ca urmare a exercitUrii
atribuViilor funcWiei:
e) conflict de interese - acea situaXie sau împrejurare în
care interesul personal, direct ori indirect, al angajatului
contractual contravine interesului public, astfel încât
afecteazY sau ar putea afecta independenZa [i impar\ialitatea sa
în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp ]i cu
obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea
func^iei de_inute;
f) informa`ie de interes public - orice informaaie care
privebte activitcdile sau care rezulte din activitfgile unei
autorithii publice ori institujii publice, indiferent de
suportul ei;
g) informakie cu privire la date personale - orice
informalie privind o persoanm identificatn sau identificabilo.

CAP. II
Norme generale de conduit profesional
contractual

a personalului

ART. 5
Asigurarea unui serviciu public de calitate
(1) Personalul contractual are obligaia de a asigura un
serviciu public de calitate în beneficiul cetenilor, prin
participarea activ la luarea deciziilor i la transpunerea lor
în practic, în scopul realizrii competen elor autorit ilor i
ale institu iilor publice, în limitele atribuiilor stabilite
prin fia postului.
(2) În exercitarea funciei personalul contractual are
obligaia de a avea un comportament profesionist, precum i de a
asigura, în condiiile legii, transparena administrativ,
pentru a câtiga i a menine încrederea publicului în
integritatea, imparialitatea i eficacitatea autoritilor i
instituiilor publice.
ART. 6
Respectarea Constituiei i a legilor
(1) Angaja!ii contractuali au obliga"ia ca, prin actele #i
faptele lor, s$ respecte Constitu%ia, legile &'rii (i s)
ac*ioneze pentru punerea în aplicare a dispozi+iilor legale, în
conformitate cu atribu,iile care le revin, cu respectarea eticii
profesionale.
(2) Personalul contractual trebuie s- se conformeze
dispozi.iilor legale privind restrângerea exerci/iului unor
drepturi, datorat0 naturii func1iilor de2inute.
ART. 7
Loialitatea fa34 de autorit56ile 7i institu8iile publice
(1) Personalul contractual are obliga9ia de a ap:ra cu
loialitate prestigiul autorit;<ii sau institu=iei publice în
care î>i desf?@oarA activitatea, precum Bi de a se abCine de la
orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau
intereselor legale ale acesteia.
(2) AngajaDilor contractuali le este interzis:
a) sE exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea
în legFturG cu activitatea autoritHIii sau instituJiei publice
în care îKi desfLMoarN activitatea, cu politicile Oi strategiile
acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau
individual;
b) sP facQ aprecieri în legRturS cu litigiile aflate în curs
de soluTionare Ui în care autoritatea sau instituVia publicW în
care îXi desfYZoar[ activitatea are calitatea de parte, dac\ nu
sunt abilita]i în acest sens;
c) s^ dezv_luie informa`ii care nu au caracter public, în
alte condiaii decât cele prevbzute de lege;

d) s dezv luie informaiile la care au acces în exercitarea
funciei, dac aceast dezvluire este de natur s atrag
avantaje necuvenite ori s prejudicieze imaginea sau drepturile
institu iei ori ale unor func ionari publici sau angaja i
contractuali, precum i ale persoanelor fizice sau juridice;
e) s acorde asisten i consultan persoanelor fizice sau
juridice, în vederea promovrii de aciuni juridice ori de alt
natur împotriva statului sau autoritii ori instituiei
publice în care îi desfoar activitatea.
(3) Prevederile alin. (2) lit. a)-d) se aplic !i dup"
încetarea raportului de munc#, pentru o perioad$ de 2 ani, dac%
dispozi&iile din legi speciale nu prev'd alte termene.
(4) Prevederile prezentului cod de conduit( nu pot fi
interpretate ca o derogare de la obliga)ia legal* a personalului
contractual de a furniza informa+ii de interes public celor
interesa,i, în condi-iile legii.
ART. 8
Libertatea opiniilor
(1) În îndeplinirea atribu.iilor de serviciu angaja/ii
contractuali au obliga0ia de a respecta demnitatea func1iei
de2inute, corelând libertatea dialogului cu promovarea
intereselor autorit34ii sau institu5iei publice în care î6i
desf78oar9 activitatea.
(2) În activitatea lor angaja:ii contractuali au obliga;ia
de a respecta libertatea opiniilor <i de a nu se l=sa
influen>a?i de considerente personale.
(3) În exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie
s@ aibA o atitudine conciliantB Ci sD evite generarea
conflictelor datorate schimbului de pEreri.
ART. 9
Activitatea publicF
(1) RelaGiile cu mijloacele de informare în masH se asigurI
de cJtre persoanele desemnate în acest sens de conducKtorul
autoritLMii sau instituNiei publice, în condiOiile legii.
(2) AngajaPii contractuali desemnaQi sR participe la
activitSTi sau dezbateri publice, în calitate oficialU, trebuie
sV respecte limitele mandatului de reprezentare încredinWat de
conducXtorul autoritYZii ori institu[iei publice în care î\i
desf]^oar_ activitatea sau mandatul dat de demnitarul în
cabinetul c`ruia sunt încadraai.
(3) În cazul în care nu sunt desemnabi în acest sens,
angajacii contractuali pot participa la activitdei sau dezbateri
publice, având obligafia de a face cunoscut faptul cg opinia
exprimath nu reprezinti punctul de vedere oficial al autoritjkii
ori instituliei publice în cadrul cmreia îni desfopoarq
activitatea.
ART. 10

Activitatea politic
În exercitarea funciei de inute, personalului contractual
îi este interzis:
a) s participe la colectarea de fonduri pentru activitatea
partidelor politice;
b) s furnizeze sprijin logistic candidailor la funcii de
demnitate public;
c) s colaboreze, atât în cadrul rela iilor de serviciu, cât
i în afara acestora, cu persoanele fizice sau juridice care fac
dona ii ori sponsoriz ri partidelor politice;
d) s afieze în cadrul autoritilor sau instituiilor
publice însemne ori obiecte inscripionate cu sigla sau
denumirea partidelor politice ori a candidailor acestora.
ART. 11
Folosirea imaginii proprii
În considerarea funciei pe care o deine, personalul
contractual are obligaia de a nu permite utilizarea numelui sau
a imaginii proprii în aciuni publicitare pentru promovarea unei
activiti comerciale, precum i în scopuri electorale.
ART. 12
Cadrul relaiilor în exercitarea atribuiilor funciei
(1) În relaiile cu personalul contractual i func ionarii
publici din cadrul autorit!"ii sau institu#iei publice în care
î$i desf%&oar' activitatea, precum (i cu persoanele fizice sau
juridice, angaja)ii contractuali sunt obliga*i s+ aib, un
comportament bazat pe respect, bun--credin./, corectitudine 0i
amabilitate.
(2) Personalul contractual are obliga1ia de a nu aduce
atingere onoarei, reputa2iei 3i demnit45ii persoanelor din
cadrul autorit67ii sau institu8iei publice în care î9i
desf:;oar< activitatea, precum =i ale persoanelor cu care intr>
în leg?tur@ în exercitarea funcAiei, prin:
a) întrebuinBarea unor expresii jignitoare;
b) dezvCluirea aspectelor vieDii private;
c) formularea unor sesizEri sau plângeri calomnioase.
(3) Personalul contractual trebuie sF adopte o atitudine
imparGialH Ii justificatJ pentru rezolvarea clarK Li eficientM a
problemelor cetNOenilor. Personalul contractual are obligaPia sQ
respecte principiul egalitRSii cetTUenilor în faVa legii Wi a
autoritXYii publice, prin:
a) promovarea unor soluZii coerente, conform principiului
tratamentului nediferen[iat, raportate la aceea\i categorie de
situa]ii de fapt;
b) eliminarea oric^rei forme de discriminare bazate pe
aspecte privind na_ionalitatea, convingerile religioase `i
politice, starea materiala, sbnctatea, vârsta, sexul sau alte
aspecte.

ART. 13
Conduita în cadrul relaiilor interna ionale
(1) Personalul contractual care reprezint autoritatea sau
instituia public în cadrul unor organizaii internaionale,
instituii de înv mânt, conferin e, seminarii i alte
activit i cu caracter internaional are obligaia s promoveze
o imagine favorabil rii i autoritii sau instituiei
publice pe care o reprezint.
(2) În relaiile cu reprezentanii altor state, angajaii
contractuali au obligaia de a nu exprima opinii personale
privind aspecte naionale sau dispute internaionale.
(3) În deplas rile în afara !"rii, personalul contractual
este obligat s# aib$ o conduit% corespunz&toare regulilor de
protocol 'i s( respecte legile )i obiceiurile *+rii gazd,.
ART. 14
Interdic-ia privind acceptarea cadourilor, serviciilor .i
avantajelor
Angaja/ii contractuali nu trebuie s0 solicite ori s1 accepte
cadouri, servicii, favoruri, invita2ii sau orice alt avantaj,
care le sunt destinate personal, familiei, p3rin4ilor,
prietenilor ori persoanelor cu care au avut rela5ii de afaceri
sau de natur6 politic7, care le pot influen8a impar9ialitatea în
exercitarea func:iilor publice de;inute ori pot constitui o
recompens< în raport cu aceste func=ii.
ART. 15
Participarea la procesul de luare a deciziilor
(1) În procesul de luare a deciziilor angaja>ii contractuali
au obliga?ia s@ acAioneze conform prevederilor legale Bi sC îDi
exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat Ei
imparFial.
(2) AngajaGii contractuali au obligaHia de a nu promite
luarea unei decizii de cItre autoritatea sau instituJia publicK,
de cLtre alMi funcNionari publici, precum Oi îndeplinirea
atribuPiilor în mod privilegiat.
ART. 16
Obiectivitate în evaluare
(1) În exercitarea atribuQiilor specifice funcRiilor de
conducere, angajaSii contractuali au obligaTia sU asigure
egalitatea de Vanse Wi tratament cu privire la dezvoltarea
carierei pentru personalul contractual din subordine.
(2) Personalul contractual de conducere are obligaXia sY
examineze Zi s[ aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a
competen\ei profesionale pentru personalul din subordine, atunci
când propune ori aprob] avans^ri, promov_ri, transferuri, numiri
sau eliber`ri din funcaii ori acordarea de stimulente materiale
sau morale, excluzând orice formb de favoritism ori
discriminare.

(3) Personalul contractual de conducere are obligaia de a
nu favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea în func iile
contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate
sau alte criterii neconforme cu principiile prevzute la art. 3.
ART. 17
Folosirea abuziv a atribuiilor funciei deinute
(1) Personalul contractual are obligaia de a nu folosi
atribuiile func iei de inute în alte scopuri decât cele
prev zute de lege.
(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere,
de evaluare sau de participare la anchete ori ac iuni de
control, personalul contractual nu poate urm ri obinerea de
foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de
prejudicii materiale sau morale altor persoane.
(3) Angajaii contractuali au obligaia de a nu interveni
sau influena vreo anchet de orice natur, din cadrul
instituiei sau din afara acesteia, în considerarea funciei pe
care o dein.
(4) Angajaii contractuali au obligaia de a nu impune altor
angajai contractuali sau funcionari publici s se înscrie în
organizaii sau asociaii, indiferent de natura acestora, ori de
a nu le sugera acest lucru, promiându-le acordarea unor
avantaje materiale sau profesionale.
ART. 18
Utilizarea resurselor publice
(1) Personalul contractual este obligat s asigure ocrotirea
propriet !ii publice "i private a statului #i a unit$%ilor
administrativ-teritoriale, s& evite producerea oric'rui
prejudiciu, ac(ionând în orice situa)ie ca un bun proprietar.
(2) Personalul contractual are obliga*ia s+ foloseasc,
timpul de lucru, precum -i bunurile apar.inând autorit/0ii sau
institu1iei publice numai pentru desf23urarea activit45ilor
aferente func6iei de7inute.
(3) Personalul contractual trebuie s8 propun9 :i s; asigure,
potrivit atribu<iilor care îi revin, folosirea util= >i
eficient? a banilor publici, în conformitate cu prevederile
legale.
(4) Personalului contractual care desf@AoarB activitCDi
publicistice în interes personal sau activitEFi didactice îi
este interzis sG foloseascH timpul de lucru ori logistica
autoritIJii sau a instituKiei publice pentru realizarea
acestora.
ART. 19
Limitarea participLrii la achiziMii, concesionNri sau
închirieri
(1) Orice angajat contractual poate achiziOiona un bun aflat
în proprietatea privatP a statului sau a unitQRilor

administrativ-teritoriale, supus vânzrii în condiiile legii,
cu excep ia urmtoarelor cazuri:
a) când a luat cunotin, în cursul sau ca urmare a
îndeplinirii atribuiilor de serviciu, despre valoarea ori
calitatea bunurilor care urmeaz s fie vândute;
b) când a participat, în exercitarea atribu iilor de
serviciu, la organizarea vânz rii bunului respectiv;
c) când poate influen a opera iunile de vânzare sau când a
obinut informaii la care persoanele interesate de cumprarea
bunului nu au avut acces.
(2) Dispoziiile alin. (1) se aplic în mod corespunztor i
în cazul concesionrii sau închirierii unui bun aflat în
proprietatea public ori privat a statului sau a unitilor
administrativ-teritoriale.
(3) Angajailor contractuali le este interzis furnizarea
informaiilor referitoare la bunurile proprietate public sau
privat a statului ori a unit ilor administrativ-teritoriale,
supuse opera!iunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în
alte condi"ii decât cele prev#zute de lege.
(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplic$ în mod corespunz%tor
&i în cazul realiz'rii tranzac(iilor prin interpus sau în
situa)ia conflictului de interese.
CAP. III
Coordonarea *i controlul aplic+rii normelor de conduit,
profesional- pentru personalul contractual
ART. 20
Rolul Ministerului Administra.iei /i Internelor,
Ministerului Afacerilor Externe 0i Autorit12ii Na3ionale de
Control
(1) Ministerul Administra4iei 5i Internelor coordoneaz6 7i
controleaz8 aplicarea normelor prev9zute de prezentul cod de
conduit:, exercitând urm;toarele atribu<ii:
a) urm=re>te aplicarea ?i respectarea în cadrul
autorit@Ailor Bi instituCiilor publice a prevederilor
prezentului cod de conduitD;
b) soluEioneazF petiGiile Hi sesizIrile primite privind
încJlcarea prevederilor prezentului cod de conduitK sau le
transmite spre soluLionare organului competent, conform legii;
c) formuleazM recomandNri de soluOionare a cazurilor cu care
a fost sesizat;
d) elaboreazP studii Qi cercetRri privind respectarea
prevederilor prezentului cod de conduitS;
e) colaboreazT cu organizaUiile neguvernamentale care au ca
scop promovarea Vi apWrarea intereselor legitime ale cetXYenilor

în relaia cu personalul din administra ia public, cu excepia
funcionarilor publici.
(2) Prin activitatea sa Ministerul Administraiei i
Internelor nu poate influena derularea procedurii disciplinare
din cadrul autorit ilor i institu iilor publice, desf urat
în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003, cu
modificrile ulterioare.
(3) Pentru personalul contractual, diplomatic i auxiliar,
din cadrul aparatului intern i extern al Ministerului
Afacerilor Externe, acest minister aplic în mod corespunztor
prevederile alin. (1) i (2).
(4) Pentru personalul contractual al autoritilor i
instituiilor din cadrul administraiei publice centrale i
administraiei publice autonome, cu excepia prefecturilor,
Autoritatea Naional de Control aplic în mod corespunz tor
prevederile alin. (1) !i (2).
ART. 21
Sesizarea
(1) Ministerul Administra"iei #i Internelor, Ministerul
Afacerilor Externe $i Autoritatea Na%ional& de Control pot fi
sesizate de orice persoan' cu privire la:
a) înc(lcarea prevederilor prezentului cod de conduit) de
c*tre angaja+ii contractuali;
b) constrângerea sau amenin,area exercitat- asupra
angajatului contractual pentru a-l determina s. încalce
dispozi/iile legale în vigoare ori s0 le aplice necorespunz1tor.
(2) Sesizarea prev2zut3 la alin. (1) nu exclude sesizarea
organului disciplinar competent, potrivit legii, din cadrul
autorit45ilor 6i institu7iilor publice.
(3) Angaja8ii contractuali nu pot fi sanc9iona:i sau
prejudicia;i în nici un fel pentru sesizarea cu bun<-credin=> a
organelor disciplinare competente, în condi?iile legii.
(4) Ministerul Administra@iei Ai Internelor, Ministerul
Afacerilor Externe Bi Autoritatea NaCionalD de Control vor
verifica actele Ei faptele pentru care au fost sesizate, cu
respectarea confidenFialitGHii privind identitatea persoanei
care a fIcut sesizarea.
(5) SesizJrile înaintate Ministerului AdministraKiei Li
Internelor, Ministerului Afacerilor Externe Mi AutoritNOii
NaPionale de Control vor fi centralizate într-o bazQ de date la
Ministerul AdministraRiei Si Internelor, necesarT pentru:
a) identificarea cauzelor care determinU încVlcarea normelor
de conduitW profesionalX;
b) identificarea modalitYZilor de prevenire a înc[lc\rii
normelor de conduit] profesional^;
c) adoptarea m_surilor privind reducerea `i eliminarea
cazurilor de nerespectare a prevederilor legale.

ART. 22
Soluionarea sesizrii
(1) Rezultatele activit ii de centralizare a sesizrilor
sau petiiilor se consemneaz într-un raport pe baza cruia
Ministerul Administraiei i Internelor, Ministerul Afacerilor
Externe i Autoritatea Na ional de Control vor formula
recomand ri ctre autoritatea administraiei publice sau
instituia respectiv din sectorul bugetar cu privire la modul
de corectare a deficienelor constatate.
(2) Recomandrile Ministerului Administraiei i Internelor,
Ministerului Afacerilor Externe i Autoritii Naionale de
Control vor fi comunicate:
a) angajatului contractual sau persoanei care a formulat
sesizarea;
b) angajatului contractual care face obiectul sesizrii;
c) conductorului autoritii sau instituiei publice în
care îi desf !oar" activitatea angajatul contractual care face
obiectul sesiz#rii.
(3) În termen de 30 de zile lucr$toare de la data
solu%ion&rii, autorit'(ile )i institu*iile publice au obliga+ia
de a comunica autorit,-ilor competente în monitorizarea
implement.rii /i aplic0rii prezentului cod de conduit1, conform
prevederilor art. 20, modul de solu2ionare a m3surilor prev4zute
în recomandare.
(4) În cazul în care în situa5ia sesizat6 este implicat
conduc7torul autorit89ii sau institu:iei publice ori adjunc;ii
acestuia, recomandarea autorit<=ilor competente în monitorizarea
implement>rii ?i aplic@rii prezentului cod de conduitA va fi
transmisB Ci structurii ierarhic superioare instituDiei sau
autoritEFii publice ori, dupG caz, primului-ministru.
ART. 23
Publicitatea cazurilor sesizate
(1) Raportul anual cu privire la Standardul de conduitH a
personalului contractual, care se întocmeIte de autoritJKile
competente în monitorizarea implementLrii Mi aplicNrii
prezentului cod de conduitO, se prezintP Guvernului Qi trebuie
sR cuprindS Ti urmUtoarele date:
a) numVrul Wi obiectul sesizXrilor privind cazurile de
încYlcare a normelor de conduitZ profesional[;
b) categoriile \i num]rul de angaja^i contractuali care au
înc_lcat normele de conduit` morala bi profesionalc;
c) cauzele di consecineele nerespectfrii prevederilor
prezentului cod de conduitg;
d) evidenhierea cazurilor în care personalului contractual i
s-a cerut si acjioneze sub presiunea factorului politic;
e) recomandkrile propuse;

f) autorit ile sau instituiile publice care nu au
respectat recomandrile.
(2) Autoritile competente în monitorizarea implementrii
i aplicrii prezentului cod de conduit pot s prezinte în
raportul anual, în mod detaliat, unele cazuri care prezint un
interes deosebit pentru opinia public .
(3) Raportul se public pe pagina de Internet a
autoritilor prevzute la alin. (1), iar publicarea se anun
prin comunicat difuzat printr-o agenie de pres.
CAP. IV
Dispoziii finale
ART. 24
Rspunderea
(1) Înclcarea dispoziiilor prezentului cod de conduit
atrage rspunderea disciplinar a personalului contractual, în
condiiile legii.
(2) Organele cu atribuii disciplinare au competena de a
cerceta înclcarea prevederilor prezentului cod de conduit !i
de a propune aplicarea sanc"iunilor disciplinare în condi#iile
Legii nr. 53/2003, cu modific$rile ulterioare.
(3) În cazurile în care faptele s%vâr&ite întrunesc
elementele constitutive ale unor infrac'iuni, vor fi sesizate
organele de urm(rire penal) competente, în condi*iile legii.
(4) Personalul contractual r+spunde patrimonial, potrivit
legii, în cazurile în care, prin faptele s,vâr-ite cu înc.lcarea
normelor de conduit/ profesional0, aduce prejudicii persoanelor
fizice sau juridice.
ART. 25
Armonizarea regulamentelor interne de organizare 1i
func2ionare
În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a
prezentei legi, autorit34ile 5i institu6iile publice vor
armoniza regulamentele interne de organizare 7i func8ionare sau
codurile de conduit9 specifice, potrivit dispozi:iilor
prezentului cod de conduit;, în func<ie de domeniul lor de
activitate.
ART. 26
Asigurarea publicit=>ii
Pentru informarea cet?@enilor compartimentele de relaAii
publice din cadrul autoritBCilor Di instituEiilor publice au
obligaFia de a asigura publicitatea Gi de a afiHa codul de
conduitI la sediul autoritJKilor sau instituLiilor publice,
într-un loc vizibil.
ART. 27
Intrarea în vigoare

Prezenta lege intr în vigoare la 5 zile de la data
public rii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul României, cu
respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (2) din
Constituia României, republicat.
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Bucure ti, 8 noiembrie 2004.
Nr. 477.
------------

