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Art. 5.  
k) competenţă exclusivă – atribuţiile stabilite prin 
lege în mod expres şi limitativ în sarcina 
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru 
realizarea cărora acestea au drept de decizie şi 
dispun de resursele şi mijloacele necesare; 
 
l) competenţă partajată - atribuţiile exercitate de 
autorităţi ale administraţiei publice locale, 
împreună cu alte autorităţi ale administraţiei 
publice, cu stabilirea resurselor financiare şi a 
limitelor dreptului de decizie pentru fiecare 
autoritate publică în parte; 

Art. 5. 
k) competenţă exclusivă – atribuţiile stabilite prin 
lege în mod expres şi limitativ în sarcina 
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru 
realizarea cărora acestea au drept de decizie şi 
dispun de resursele şi mijloacele necesare; 
 
l) competenţă partajată - atribuţiile exercitate de 
autorităţi ale administraţiei publice locale, 
împreună cu alte autorităţi ale administraţiei 
publice, stabilite în mod expres și limitativ,  cu 
stabilirea resurselor financiare şi a limitelor 
dreptului de decizie pentru fiecare autoritate 
publică în parte; 

Prin prezenta modificare se va pune în aplicare 
art. 4 al Cartei europene a autonomiei locale, 
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 
ratificată prin Legea nr. 199 din 1997, respectiv se 
va realiza armonizarea cu prevederile Art. 122. 
alin. (5) din proiectul de lege: (5) Autonomia 
locală garantează autorităţilor administraţiei 
publice locale dreptul ca, în limitele legii, să aibă 
iniţiative în toate domeniile, cu excepţia celor date 
în mod expres în competenţa altor autorităţi 
publice. 

Art. 24. Alin.(2) 
În scopul elaborării, integrării, corelării şi 
monitorizării de politici publice Guvernul poate 
constitui consilii, comisii şi comitete 
interministeriale 

Art. 24. alin. (2) 
În scopul elaborării, integrării, corelării şi 
monitorizării de politici publice Guvernul va 
constitui consilii, comisii şi comitete 
interministeriale, cu participarea partenerilor 
sociali 

Politicile publice reprezintă în general reprezintă 
bazele actelor normative, iar în consens și în 
spiritul celor prevăzute  cu Art. 8 – Transparența, 
litera b) din prezentul cod, Guvernul trebuie să 
consulte în mod obligatoriu politicile publice ce 
urmează a fi adoptate sau implementate, nu 
numai la nivel interministerial, dar și cu partenerii 
sociali. 

Art. 56. alin (1) lit. L 
l) avizează, în condiţiile legii, înfiinţarea 
organismelor neguvernamentale în domeniul de 
competenţă şi cooperează cu acestea în realizarea 
scopului pentru care au fost create; 
 

Art. 56. alin (1) lit. l 
Eliminare  

Textul în cauză reprezintă o îngrădire a dreptului 
de asociere prevăzut de art. 40 din Constituția 
României. Ministerele, ca entități ale 
administrației publice, prin lege și prin instituțiile 
deconcentrate, pot aviza doar unele activități, nu 
și scopul unei asocieri. 

Art. 81. 
(1) Prefectul verifică legalitatea actelor 
administrative ale consiliului judeţean, 
preşedintelui consiliului judeţean, ale consiliului 
local și ale primarului, inclusiv la sediul 

Art. 81. 
Introducere aliniat nou după aliniatul (2) 
(3) Actele administrative ale consiliului județean, 
președintele consiliului județean, ale consiliului 
local și ale primarului verificate din punct de 

Trebuie să există o limitare privind atacarea în 
contecios-administrativ ale actelor administrative 
ale autorităților publice locale, de către persoane 
terțe, în condițiile în care la emiterea actului 
administrativ emis au fost respectate prevederile 
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autorităților administrațiilor publice locale. 
(2) Prefectul poate ataca actele autorităţilor 
prevăzute la alin.(1) pe care le consideră ilegale, în 
fața instanței competente, în condiţiile legii 
contenciosului administrativ. 

vedere al legalității, și avizate pozitiv, devin 
definitive și executorie.  
 

Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administrația publica. 

   

Art. 89. 
Prefectul poate verifica măsurile întreprinse de 
primar sau de preşedintele consiliului judeţean în 
calitatea lor de reprezentanţi ai statului în 
unitatea administrativ-teritorială şi poate sesiza 
organele competente în vederea stabilirii 
măsurilor necesare, în condiţiile legii. 

Art. 89. 
Eliminare 

Art. 81. din proiectul legislativ prevede clar, că 
legalitatea actelor emise de autoritățile publice 
locale este verificată de prefect. Articolul propus 
spre eliminare creează un raport de subordonare 
între instituția prefectului și autoritățile publice 
locale, în contrar cu cele expuse la art. 87 din 
prezentul proiect de lege 

Art. 111. 
(1) Administraţia publică din unităţile 
administrativ-teritoriale se organizează şi 
funcţionează în temeiul principiilor generale ale 
administrației publice prevăzute la Partea I, Titlul 
II, precum și următoarelor principii specifice: 

Art. 111.  
(1) Administraţia publică din unităţile 
administrativ-teritoriale se organizează şi 
funcţionează în temeiul principiilor generale ale 
administrației publice prevăzute la Partea I, Titlul 
II, precum și a principiilor generale prevăzute în 
Legea nr. 199 din 1997 pentru ratificarea Cartei 
europene a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, precum  și 
următoarelor principii specifice: 

Principiile de bază ale autonomiei locale sunt 
prevăzute în Carta europeană a autonomiei locale, 
ratificată prin Legea nr. 199/1997, cu excepția 
articolului 7 al cartei. 
În acest sens introducerea celor prevăzute de 
Carta europeană a autonomiei locale în 
organizarea administrației publice locale este 
obligatorie, în acest sens  introducerea referinței 
legală în actualul cod este imperativă.  
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Art. 117 

 în cadrul proceselor de transfer al 

competenţelor către autorităţile administraţiei 

publice locale de la nivelul comunelor, oraşelor şi 

municipiilor, ministerele sau organele de 

specialitate ale administraţiei publice centrale pot 

clasifica unităţile administrativ-teritoriale în două 

categorii, în funcţie de capacitatea administrativă 

a acestora: 

a) categoria I, din care fac parte unităţile 

administrativ-teritoriale care au capacitatea 

administrativă necesară realizării competenţelor 

transferate. Autorităţile administraţiei publice 

locale din cadrul acestor unităţi administrativ-

teritoriale pot exercita pe deplin şi imediat 

competenţele transferate, în condiţii de eficienţă; 

b) categoria a Il-a, din care fac parte 

unităţile administrativ-teritoriale care nu au 

capacitatea administrativă necesară realizării 

competenţelor transferate. Autorităţile 

administraţiei publice locale din cadrul acestor 

unităţi administrativ-teritoriale nu pot exercita 

competenţele transferate în condiţii de eficienţă. 

(2) Autorităţile administraţiei publice locale 

din unităţile administrativ-teritoriale care fac parte 

din categoria a Il-a sunt excluse de la transferul 

competenţelor până în momentul realizării 

capacităţii administrative necesare exercitării lor, 

în condiţiile legii. 

(3) Procedura de evaluare a capacităţii 

administrative a unităţii administrativ-teritoriale, 

inclusiv criteriile de evaluare, se stabilesc prin 

hotărâre a Guvernului. 

(4) în condiţiile prevăzute la alin. (1), în 

Art. 117, Art. 118 
Eliminare 

Pornind de la principiul de bază, că transferul de 
competențe se va realiza odată cu transferul de 
resurse necesare – resurse financiare, tehnice și 
umane – fiecare unitate administrativ-teritorială 
va avea capacitatea necesară de a face față noilor 
competențe. 
Pe de altă parte, în cazul în care există unități 
administrativ-teritoriale care întâmpină greutăți 
de pe urma transferului de competență, aceste 
UAT-uri trebuie să primească sprijin 
logistic/organizatoric etc. din partea autorităților 
administrației publice centrale, retragerea 
competențelor primite putând duce la 
dezinteresul autorităților locale de a mai avea o 
anumită competență. 
De asemenea, procesul de retragere/reacordare 
de competențe va induce o stare de confuzie în 
rândul cetățenilor, respectiv la o aplicare 
neuniformă a legilor, reprezentând o sursă sigură 
de abuz și de exercitare a puterii politice. 
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cadrul procesului de descentralizare, ministerul 

coordonator al procesului de descentralizare 

stabileşte şi actualizează criteriile de evaluare a 

capacităţii administrative a unităţilor 

administrativ-teritoriale la nivelul cărora sunt 

transferate competenţele, cu avizul Comitetului 

tehnic interministerial pentru descentralizare 

Constatarea lipsei capacităţii 

administrative 

Art. 118 

(1) în situaţiile în care ministerele, respectiv 

organele de specialitate ale administraţiei publice 

centrale, după caz, împreună cu ministerul 

coordonator al procesului de descentralizare, 

constată lipsa capacităţii administrative a unei 

comune sau, după caz, a unui oraş sau municipiu 

pentru exercitarea în condiţii de eficienţă a 

competenţelor transferate, competenţele 

respective se transferă autorităţilor administraţiei 

publice locale de la nivelul judeţului pe a cărui 

rază se află unitatea administrativ- teritorială în 

cauză, în condiţiile art. 114. 

(2) în situaţiile în care ministerele, respectiv 

organele de specialitate ale administraţiei publice 

centrale, după caz, împreună cu ministerul 

coordonator al procesului de descentralizare, 

constată lipsa capacităţii administrative a unui 

judeţ pentru exercitarea în condiţii de eficienţă a 

competenţelor transferate, competenţele 

respective, precum şi resursele aferente, după caz, 

se transferă ministerului de resort. 

(3) Transferul competenţelor prevăzute la 

alin. (1) şi (2) se realizează pe perioadă 
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determinată, până în momentul realizării 

capacităţii administrative necesare a unităţii 

administrativ-teritoriale în cauză. 

(4) Constatarea realizării capacităţii 

administrative a unităţii administrativ-teritoriale 

prevăzute la alin. (2) se face de către ministerele, 

respectiv organele de specialitate ale 

administraţiei publice centrale, după caz, 

împreună cu ministerul coordonator al procesului 

de descentralizare, cu respectarea procedurii 

prevăzute la art. 117 alin. (3). 

 

Art. 120 alin. 1 
(1) Pentru coordonarea generală a procesului de 
descentralizare funcționează Comitetul tehnic 
interministerial pentru descentralizare, condus de 
ministrul cu atribuţii în domeniul administraţiei 
publice, în calitate de coordonator al reformei 
administraţiei publice.  
  

Art. 120 alin.1 
(1) Pentru coordonarea generală a procesului de 
descentralizare funcționează Comitetul tehnic 
interministerial pentru descentralizare, condus de 
ministrul cu atribuţii în domeniul administraţiei 
publice, în calitate de coordonator al reformei 
administraţiei publice.  Din comitetul tehnic 
interministerial vor face parte reprezentanții 
structurilor asociative ale autorităților publice 
locale: UNCJR, AMR, AOR și ACR. 

Obligativitatea consultării publice al structurilor 
asociative 

Art. 120 alin 4. 
(4) Comitetul pentru finanţe publice locale, 
constituit în condiţiile legii finanţelor publice 
locale, complementar rolului său în procesul de 
elaborare a unor reglementări cu caracter 
financiar, are rol consultativ în elaborarea şi 
implementarea politicilor de descentralizare 
financiară şi fiscală. 

Art. 120 alin 4. 
(4) Comitetul pentru finanţe publice locale, 
constituit în condiţiile legii finanţelor publice 
locale, complementar rolului său în procesul de 
elaborare a unor reglementări cu caracter 
financiar, are rol consultativ în elaborarea şi 
implementarea politicilor de descentralizare 
financiară şi fiscală. Din Comitetul pentru finanţe 
publice locale vor face parte reprezentanții 
structurilor asociative ale autorităților publice 
locale: UNCJR, AMR, AOR și ACR. 

Obligativitatea consultării publice al structurilor 
asociative 
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Art. 127  
 

(1) Două sau mai multe unităţi 

administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele 

competenţei autorităţilor lor deliberative şi 

executive, să coopereze şi să se asocieze, în 

condiţiile legii, formând asociaţii de dezvoltare 

intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept 

privat. Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară 

sunt persoane juridice de utilitate publică. 

(2) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară 

se constituie în condiţiile legii, în scopul realizării 

în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes 

zonal sau regional ori al furnizării în comun a 

unor servicii publice. Zonele metropolitane şi 

aglomerările urbane constituite cu acordul expres 

al consiliilor locale ale unităţilor administrativ-

teritoriale componente au ca scop dezvoltarea 

infrastructurilor şi a obiectivelor de dezvoltare de 

interes comun. Autorităţile deliberative şi 

executive de la nivelul fiecărei unităţi 

administrativ-teritoriale componente îşi păstrează 

autonomia locală, în condiţiile legii. 

 
 

După aliniatul (2) se introduce încă un punct: 
 
 (2)^1 
Asociațiile de dezvoltare intercomunitară, în 
limitele atribuțiunilor primite prin delegare, sunt 
asimilate autorităților administrației publice 
locale, cu atribuții exclusive de executare. 

Exercitarea anumitor atribuții ale autorităților 
administrației publice locale pot fi delegate 
asociațiilor de dezvoltare intercomunitare 
constituite în acest scop în condițiile legii, iar prin 
asimilarea asociațiilor de dezvoltare 
intercomunitare, ca autorități ai administrației 
publice locale, cu atribuții de execuție va elimina 
lacunele legislației din domeniu. 

Art. 127. alin. (13) 
Autorităţile administraţiei publice locale din 
România pot încheia acorduri de 
înfrăţire/cooperare cu autorităţile administraţiei 
publice locale din Republica Moldova, programe 
comune culturale, sportive, de tineret şi 
educaţionale, stagii de pregătire profesională şi a 
altor acţiuni care contribuie la dezvoltarea 
relaţiilor de prietenie. 

Art. 127. alin. (13) 
Autorităţile administraţiei publice locale din 
România pot încheia acorduri de 
înfrăţire/cooperare cu autorităţile administraţiei 
publice locale din străinătate, programe comune 
culturale, sportive, de tineret şi educaţionale, 
stagii de pregătire profesională şi a altor acţiuni 
care contribuie la dezvoltarea relaţiilor de 
prietenie. 

Limitarea exclusivă la Republica Moldova al 
acordurilor de înfrățire va genera o nouă situații 
juridică, în contextul prezentului cod, iar 
autoritățile administrațiilor publice locale ar fi 
obligați să denunțe acordurile de înfrățire 
încheiate până acum, cu autoritățile 
administrațiilor publice locale din alte țări, altele 
decât Republica Moldova.  
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Art. 167 alin. (13) 
Consiliul local îndeplinește orice alte atribuții 
stabilite prin lege. 
 

Art. 167 alin. (13) 
Consiliul local îndeplinește orice alte atribuții  în 
toate domeniile, cu excepţia celor date în mod 
expres în competenţa altor autorităţi publice. 

Armonizare cu Art. 122. alin (5) din prezentul 
proiect de lege. 

Art. 183. (5)  
(2) Referendumul local este valabil dacă s-au 
prezentat la urne cel puţin 30% din numărul total 
al locuitorilor cu drept de vot înscrişi în Registrul 
electoral cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea 
administrativ-teritorială. Activitatea consiliului 
local încetează înainte de termen dacă s-au 
pronunţat în acest sens cel puţin jumătate plus 
unu din numărul total al voturilor valabil 
exprimate, iar rezultatul referendumului a fost 
validat în condiţiile legii. 
 

Art. 183. (5)  

(2) Referendumul local este valabil dacă s-au 

prezentat la urne cel puţin 50% +1 din numărul 

total al locuitorilor cu drept de vot înscrişi în 

Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în 

unitatea administrativ-teritorială. Activitatea 

consiliului local încetează înainte de termen dacă 

s-au pronunţat în acest sens cel puţin jumătate 

plus unu din numărul total al voturilor valabil 

exprimate, iar rezultatul referendumului a fost 

validat în condiţiile legii. 

 

Referendumul local pentru dizolvarea consiliului 
local trebuie să întrunească cel puțin o majoritate  
simplă pentru a conferii legitimitate actului de 
dizolvare, în comparație cu procentul de 25% 
necesar cererii adresate prefectului, prevăzut la 
alin. (1) al prezentului articol.  

Art. 196 Cabinetul primarului 
Primarii comunelor, ai oraşelor, ai municipiilor şi 
ai sectoarelor municipiului Bucureşti pot înfiinţa în 
limita numărului maxim de posturi aprobate, 
cabinetul primarului, în condiţiile prevăzute de 
Partea a Vl-a, Titlul III, Capitolul II. 
 

Art. 196 Cabinetul primarului și viceprimarului 
Primarii și viceprimarii comunelor, oraşelor, 
municipiilor și sectoarelor municipiului București 
pot înfiinţa în limita numărului maxim de posturi 
aprobate, cabinetul primarului și viceprimarului în 
condiţiile prevăzute de Partea a Vl-a, Titlul III, 
Capitolul II. 
 

Ca și primarii, viceprimarii au funcție publică de 
conducere, astfel asigurarea unui cabinet de lucru, 
este binevenită.  

Art. 211. alin. (3), lit. d. 
adoptă strategii, prognoze şi programe de 
dezvoltare economico-socială şi de mediu a 
judeţului, pe baza propunerilor primite de la 
consiliile locale; dispune, aprobă şi urmăreşte, în 
cooperare cu autorităţile administraţiei publice 
locale comunale, orăşeneşti şi municipale 
interesate, măsurile necesare, inclusiv cele de 
ordin financiar, pentru realizarea acestora; 

Art. 211. alin. (3), lit. d. 
adoptă strategii, prognoze şi programe de 
dezvoltare economico-socială şi de mediu a 
judeţului, pe baza propunerilor primite de la 
consiliile locale; dispune, aprobă şi urmăreşte, în 
cooperare cu autorităţile administraţiei publice 
locale comunale, orăşeneşti şi municipale 
interesate, măsurile necesare, inclusiv cele de 
ordin financiar, pentru realizarea acestora; 

Limitează dreptul consiliului județean de a elabora 
programe proprii, respectiv impune o condiție 
birocratică fără rost în procesul de planificare. 
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Art. 211. alin. (5)  
n) alte servicii publice stabilite de lege 

Introducere de noi puncte și renumerotare: 
n) turism 
o) dezvoltare rurală 
p) dezvoltare economică 
r) alte servicii publice stabilite de lege 

Aceste trei domenii sunt în general cuprinse în 
strategiile de dezvoltare județene, cuprinderea 
domeniilor în textul de lege conferă  cadrul legal al 
acestor atribuții.  

Art. 213 alin. (1) 
Județul este reprezentat de drept în adunările 
generale ale asociațiilor de dezvoltare 
intercomunitară și în adunările generale ale 
operatorilor regionali de servicii comunitare de 
utilități publice de către preşedintele consiliului 
judeţean. Președintele consiliului județean poate 
delega calitatea sa de reprezentant de drept 
vicepreședintelui consiliului județean, 
administratorului public, precum şi oricăror alte 
persoane care ocupă o funcţie de conducere în 
cadrul unei instituţii publice de interes judeţean. 

Art. 213 alin. (1) 
Județul este reprezentat de drept în adunările 
generale ale asociațiilor de dezvoltare 
intercomunitară și în adunările generale ale 
operatorilor regionali de servicii comunitare de 
utilități publice de către preşedintele consiliului 
judeţean. Președintele consiliului județean poate 
delega calitatea sa de reprezentant de drept 
vicepreședintelui consiliului județean, 
administratorului public, precum şi oricăror altor 
persoane din cadrul aparatului de specialitate 
propriu sau din cadrul unei instituţii publice de 
interes judeţean. 

Sintagma „alte persoane care ocupă o funcție de 
conducere” impună o limită inutilă președințiilor 
consiliilor județene, de exemplu în cazul delegării 
persoanelor angajate în cabinet.  

Art. 222. alin. (4)  

(4) Referendumul local la nivel judeţean este 

valabil dacă s-au prezentat la urne cel puţin 30% 

din numărul total al locuitorilor cu drept de vot 

înscrişi în Registrul electoral cu domiciliul sau 

reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială. 

Activitatea consiliului judeţean încetează înainte 

de termen dacă s-au pronunţat în acest sens cel 

puţin jumătate plus unu din numărul total al 

voturilor valabil exprimate, iar rezultatul 

referendumului a fost validat în condiţiile legii. 

 

 

Art. 222. alin. (4)  

(4) Referendumul local la nivel judeţean este 

valabil dacă s-au prezentat la urne cel puţin 

50%+1 din numărul total al locuitorilor cu drept 

de vot înscrişi în Registrul electoral cu domiciliul 

sau reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială. 

Activitatea consiliului judeţean încetează înainte 

de termen dacă s-au pronunţat în acest sens cel 

puţin jumătate plus unu din numărul total al 

voturilor valabil exprimate, iar rezultatul 

referendumului a fost validat în condiţiile legii. 

 

Referendumul pentru dizolvarea consiliului 
județean  trebuie să întrunească cel puțin o 
majoritate  simplă pentru a conferii legitimitate 
actului de dizolvare, în comparație cu procentul 
de 25% necesar cererii adresate prefectului, 
prevăzut la alin. (1) al prezentului articol. 

Art. 229. alin. (7)  

(5) Preşedintele consiliului judeţean poate 

Art. 229. alin. (7)  

(5) Preşedintele consiliului judeţean poate 

Formulare mai exactă.  
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delega, prin dispoziţie, atribuţiile prevăzute la 

alin. (6) vicepreşedinţilor, conducătorilor 

compartimentelor funcţionale sau personalului 

din aparatul de specialitate, precum şi 

conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice 

de interes judeţean. Prevederile art. 195 se aplică 

în mod corespunzător. 

 

delega, prin dispoziţie, atribuţiile prevăzute la 

alin. (6) vicepreşedinţilor, administratorului 

public, secretarului județului, conducătorilor 

compartimentelor funcţionale sau personalului 

din aparatul de specialitate, precum şi 

conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice 

de interes judeţean. Prevederile art. 195 se aplică 

în mod corespunzător. 

 

Art. 397 
(2) Funcţionarii publici numiţi în funcţiile publice 
din clasele a II-a şi a III-a pot ocupa numai funcţii 
publice de execuţie.  

Art. 397 
(2) Funcţionarii publici numiţi în funcţiile publice 
din clasele a II-a şi a III-a pot ocupa numai funcţii 
publice de execuţie, excepție fiind în cazul 
autorităților publice locale. 

În cele mai multe cazuri, autoritățile publice 
locale, în special în cazul orașelor cu până la 
20.000 de locuitori sau a comunelor, prezenta 
modificare va contribui la o mai bună gestionare a 
resurselor umane, și o organizare mai eficientă al 
activității, care în general nu necesită studii 
superioare de lungă durată. 

Art. 411, alin. (1)  
lit. l). 
l.) Organizează etapa de recrutare din cadrul 
concursului pentru ocuparea funcțiilor publice 
prevăzut la art. 479. alin (2), lit.  a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
q) realizează redistribuirea funcţionarilor publici 
cărora le-au încetat raporturile de serviciu prin 
eliberare din funcţia publică din motive 
neimputabile lor;. 

Art. 411, alin. (1), lit. l 
 
l). Organizează etapa de recrutare din cadrul 
concursului pentru ocuparea funcțiilor publice 
prevăzut la art. 479. alin (2) lit. a); în cazul 
posturilor de funcționar public ale administrației 
publice centrale și a instituțiilor subordonate 
acestora 
 
 
 
 
 
 
q) asigură asistență funcţionarilor publici cărora 
le-au încetat raporturile de serviciu prin eliberare 
din funcţia publică din motive neimputabile lor; 
 
 

Pe baza principiilor de subsidiaritate și 
decentralizate, Agenția Națională a Funcționarilor 
Publice trebuie să aibă un rol de îndrumare în 
managementul funcției  publice, implicarea sa în 
toate deciziile din domeniu constituie un 
impediment major pentru autoritățile publice 
locale în organizarea resurselor umane proprii.  
Pe lângă acest fapt, ANFP, în calitatea sa de 
administrator al Sistemului electronic de evidență, 
respectiv prin monitorizarea ocupării posturilor, 
are pârghiile necesare de a intervenii în caz de 
necesitate. (literele o) și r) din prezentul articol. 
 
 
Ocuparea unui post de funcționar public trebuie 
să fie voința persoanei fizice în cauză, nu al unui 
instituții centrale, care prin măsurile de 
redistribuire poate duce la încălcarea principiului 
autonomiei locale. 



Text original Modificare propusă Motivare 

 

Art. 477 alin. 1 
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei 
infracţiuni contra securităţii naţionale, contra 
autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, 
infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, cu 
excepția situației în care a intervenit reabilitarea.  
 
 
 
k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator 
al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia 
specifică. 
 

Art. 477 alin. 1 
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei 
infracţiuni contra securităţii naţionale, contra 
autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, 
infracţiuni de fals, infracțiuni legate de crime și 
crima organizată, vătămare ori contra înfăptuirii 
justiţiei, cu excepția situației în care a intervenit 
reabilitarea.  
 
k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator 
al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia 
specifică, cu excepția persoanelor născute după 
data de 1 ianuarie 1975. 

Completarea listei 
De exemplu comiterea unei crime, nu este în sine 
un act împotriva autorității, dar este un act care 
trebuie să ducă la interzicerea ocupării funcției 
publice. 
 
 
 
 
Persoanele născute după 1 ianuarie 1975 nu 
putea să facă parte din rândurile Securității sau 
colaboratori al acestuia. 
 

Art. 477 
(3) Pentru ocuparea funcţiilor publice de 
conducere, candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu 
diplomă ai studiilor universitare de maşter în 
domeniul administraţiei publice, management sau 
în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei 
publice. 
 
 

Art. 477 
(3) Eliminare 

În cele mai multe cazuri, autoritățile publice 
locale, în special în orașele cu până la 20.000 de 
locuitori sau în comune, prezenta modificare va 
contribui la o mai bună gestionare a resurselor 
umane, și o organizare mai eficientă al activității, 
care în general nu necesită studii superioare de 
lungă durată. În cazul municipiilor sau al capitalei, 
respectiv în cazul administrației publice centrale, 
reprezintă îngrădirea accesului la funcția publică.  

Art. 482 
 
(3) Procedura de înştiinţare a Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici şi lista 
documentelor necesare aferente înştiinţării, se 
aprobă prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 
640 alin. (2). 
 
 (4)  în situaţia în care Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici constată că nu sunt 
respectate prevederile legale privind organizarea 
şi desfăşurarea concursurilor, notifică în termen 
de 10 zile lucrătoare de la primirea înştiinţării 

Art. 482 
  
(3) Eliminare 
 
 
 
 
 
(4)în situaţia în care Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici constată că nu sunt 
respectate prevederile legale privind organizarea 
şi desfăşurarea concursurilor, notifică în termen 
de  5 zile lucrătoare de la primirea înştiinţării 

Eficiență procesuală  și reducerea timpului 
necesar ocupării unui post public. 
 
 
 
 
În contextul prevederilor alin. (2) din același 
articol, este o procedură inutilă.  
 
 
 
Eficiență procesuală  și reducerea timpului 
necesar ocupării unui post public. 



Text original Modificare propusă Motivare 

 

prevăzute la alin. (1) autoritatea sau instituţia 
publică în vederea remedierii situaţiei. Instituţiile 
publice care nu sunt notificate cu privire la 
nerespectarea prevederilor legale în termenul de 
10 zile lucrătoare continuă procedura prin 
publicarea anunţului de concurs 
 
 

prevăzute la alin. (1) autoritatea sau instituţia 
publică în vederea remedierii situaţiei. Instituţiile 
publice care nu sunt notificate cu privire la 
nerespectarea prevederilor legale în termenul de 
5 zile lucrătoare continuă procedura prin 
publicarea anunţului de concurs 

 

Art. 519 
(2) Transferul se poate face pe o funcţie publică 
vacantă de acelaşi nivel, cu respectarea  
categoriei, clasei şi gradului profesional al 
funcţionarului public, sau într-o funcţie publică 
vacantă de nivel inferior. 

Art. 519 
(2) Transferul se poate face pe o funcţie publică 
vacantă de acelaşi nivel, cu respectarea  
categoriei, clasei şi gradului profesional al 
funcţionarului public, sau într-o funcţie publică 
vacantă de nivel inferior. Transferul poate fi 
realizat doar de la o instituție publică la altă, 
aflate în raport de subordonare, sau sunt 
instituții subordonate aceluiași instituții publice.  

În concepția prezentului proiect legislativ, orice 
cetățean, care îndeplinește condițiile legale, poate 
avea acces la o funcție publică. Ori ocuparea unor 
posturi publice prin transfer, fără impunerea unor 
limite de aplicare, poate duce la îngrădirea 
drepturilor cetățenilor care nu sunt funcționari 
publici, de a accesa o funcție publică. Limitarea la 
relații de subordonare, poate aduce o 
îmbunătățire a managementului resurselor umane 
din cadrul unei autorități publice.  

Art. 555. alin (1) 
f) persoana să nu fi fost condamnată definitiv 
pentru săvârşirea unei infracţiuni contra 
securităţii naţionale, contra autorităţii, infracţiuni 
de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori 
contra înfăptuirii justiţiei, cu excepţia situaţiei în 
care a intervenit reabilitarea; 
 

Art. 555. alin (1) 
f) ) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei 
infracţiuni contra securităţii naţionale, contra 
autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, 
infracţiuni de fals, infracțiuni legate de crime și 
crima organizată, vătămare ori contra înfăptuirii 
justiţiei, cu excepția situației în care a intervenit 
reabilitarea. 

Completarea listei 
De exemplu comiterea unei crime, nu este în sine 
un act împotriva autorității, dar este un act care 
trebuie să ducă la interzicerea ocupării funcției 
publice. 
 

Art.  559. 
 
i) 4 posturi pentru cabinetul preşedintelui 
consiliului judeţean şi primarilor municipiilor 
reşedinţă de judeţ, precum şi pentru cancelaria 
prefectului; 
 
l) 2 posturi pentru cabinetele primarilor 

Art. 559. 
 
i) 5 posturi pentru cabinetul preşedintelui 
consiliului judeţean şi primarilor municipiilor 
reşedinţă de judeţ, precum şi pentru cancelaria 
prefectului; 
 
l l) 2 posturi vicepreședinților județene, 
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comunelor, oraşelor, respectiv municipiilor, altele 
decât cele prevăzute la lit. i). 

cabinetelor  primarilor și viceprimarilor 
comunelor, oraşelor, respectiv municipiilor, altele 
decât cele prevăzute la lit. i). 

 


