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Un oficial public este în conflict de interese atunci când, în virtutea funcţiei publice pe care o ocupă,
ia o detizie sau participă la luarea unei decizii cu p vif^a/care are şi un interes personal,
\\
))
\/ n
((
/ / ^Sr>
RecorrfafPgterea 10/2000 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei include o definiţie a
conflictul! i de interese pentru funcţionarii publici în articolul 13:
Conflictul de interese apare atunci când funcţionarul public are un interes personal care ifluenţează
sau pare să influenţeze îndeplinirea atribuţiilor sale oficiale cu imparţialitate si obiectivitate. Interesele
private ale kihcţionaruli)i public pot include un benele iu pentru sine sau pent/u/familia sa, pentfu rudele
sale apropiate,Xpenţ^prieteni, pentru persoamelsau organizaţii cu care funcţionş^|=^byc/a avut relaţii
politice sau de afaceri. Interesul personal se poatoţreferi/slla orice datorii pe pare(ffupcţionaj?iil public le are
faţă de persoşne{e^ri€meraţeVabsus1.
Conform O.E.C.D.2, c^bflictul de interese implică un conflict între ^ ^ o V îa ,f
de pţfblic şi interesele
personale ale unui oficial public. Conflictul de interese apare atunci când int e cele ficia Iu lui public ca
persoană privată influenţează sau ar put^a influent Ţpe$tespurteăt
îndet inirea obligaţiilor şi
responsabilităţilor oficia
\VVom analiza pe rând părţile corni

acestei

ti i:

1.
Participarea la luarea unei decizii - aşa cum vom vedea mai jos, această condiţie este îndeplinit
atât atunci când decizia depinde exclusiv de voinţa oficialului public în cauză, cât şi atunci când acţiunea
oficialului public respectiv reprezintă doar o verigă din procesul de luare a decizie Condiţia este îndeplinită

1Recommendation No. R (2000) 10 of the Committee of Ministers to Member States on codes of conduct for public officials,
disponibil la adresa: https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.isp?id=353945&Site=CM.
2Managing Conflict of Interest in the Public Service, disponibil la adresa:http://www.oecd.org/dataoecd/17/23/33967052.pdf.
A G E N ŢIA N A ŢIO N A LA DE IN TE G R ITA TE (A.N.I.)
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şi atunci când oficialul public este parte a unui organism colectiv care decide prin vot, iar acesta participă la
dezbateri şi la vot.

2.
Existenţa unui interes personal - acesta poate fi reprezentat de un beneficiu pe care oficialul pub
sau o persoană apropiată acestuia îl obţine ca urmare a deciziei luate. Aşadar, pentru a se afla într-un
conflict de interese, oficialul public trebuie să ia parte la luarea unei decizii care să îi afecteze un interes
personal.

© T IP U R I DE CONFLICTE DE INTERESE:

ă
Conflictul de^terese poate fi d^nppNbulte tipuri. Poate ^potenţial în situaţia în care un oficial are
interese personale de natură să producă un conflict de interese dacă ar^trebui luată o decizie publică.
Conflictul de interese potenţial - X este arhitectul şef al oraşului ABC, iar fratele său este directorul
unei mari companii de construcţii.
Conflictul de interese actual apare în momentul în care oficialul est pus în situaţia de a lua o decizie
care l-ar avantaja sau care ar avantaja un apropiat de-al său sau un partener de afaceri.
Conflictul de interese aciuai - X este arhitectul şef al oraşului ABC, iar compania fratelui său a depus
documentaţia pentru obţinerea unei autorizaţii de construcţie în respectivul oraş.
i i i
//
o/v» \ \
\\
\
\
Al treilea tip de conflict de interese este cel consumat, în care oficialul public participă la luarea
deciziei cu priifrreJe care are un interes personal, încălcând prevederile legaje:
/T3
Conflictul de interese consumat - X) în calitatea sa de arhitect şef al oraşugPn^BC, a semnat
autorizaţia de construcţie solicitată de companii frate
său.
/ / /
Aşteptărîf^ublicului privind conduita pe ca neoficialul public trebuie să d aibă variază în funcţie de
tipul concret de conflict de interese existent la un anumit moment. Dacă, în cazul conflictului de interese
potenţial, conduita cerută Qficialului este mai degrabă pe exercitarea în mod transparent şi echidistant a
atribuţiilor sale, în cazul conflictului de interese actual, oficialul trebuie să se abţină de la luarea oricăror
decizii, nformânesu-şi superiorul ierarhic despre situaţia apărută. Conflicte de interese consumat apare în
cazul în care oficialul nu s-a a t o l ut "de la luarea unei decizii în ipoteza
ui conflict de interese actual şi
implică latura sancţionatorii a reg
ării

h
© LEGI RELEVANTE PENTRU REGLEMENTAREA CONFLICTULUI DE INTERESE:

© P e n tru aspectele administrative:
- Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale;
- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;
- Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali;
A G E N ŢIA N A ŢIO N A LĂ DE IN TE G R ITA TE (A.N.I.)
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- Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor;
- Legea nr. 176/2010 privind ntegritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei
Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative.

@ P e n tru aspectele pena
- Codul Penai al României;
- Legea nr. 78/2000, privind prevenirea, desco

Q g r a d e de r u d e n i
privind Codul civil)

afinitat*

republicată,

titlu de exemplu, vom defipl/are sunt gradele de rupenie şi de
cum urmează:

titate este luat
în calcul

© CONFLICTUL DE INTERESE ÎN LEGISLAŢIA ROMÂNEASCĂ

A. Drept penahCod Penal - Articolul 301 - Competenţa aparţine Parchetului de pe lângă
Judecătorie:

A G E N ŢIA N A ŢIO N A LĂ DE IN TE G R ITA TE (A.N.I.)
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Articolul 301 din Codul Penal al României stabileşte că funcţionarii publici nu pot lua parte la luarea
unei decizii dacă aceasta aduce un folos patrimonial pentru:
- propria persoană;
- soţul său, o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv;
- o persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea
căreia a beneficiat ori beneficiază de servicii sau foloase de orice natură.
Conform art. 175 alin. (1) din Codul Penal, funcţionarul public este definit ca orice persoană care
exercită permanent sau temporar, cu orice titlu, indiferent cum a fost învestită, o însărcinare de orice
natură, retribuită sau nu, în serviciulunei unităţi dintre cele la car^se referă art. 176, respectiv autorităţile
publice, instituţiile publice, instituţiile sau alte persoane junaice de interes public, administrarea, folosirea
sau exploatarea bunurilor proprietate publică, serviciile de interes public, precum şi bunurile de orice fel
care, potrivit legii, sunt de interes public.
Prin funcţionar se înţelege persoana menţionată în alin. (1), precum şi orice salariat care exercită o
însărcinare în serviciul unei alte persoane juridice decât cele prevăzute în a<cel alineat.
Fapta funcţionarului public care, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, îndeplineşte un
ori participă
la luarea unei decizii prin care s a realizat, direct sau indirect, un folos patrimonial pentru aceste categorii, se
pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani şi interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie publică.
Disoozîţiile nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării actelor normative.
Atenţie:
1. Folosul obţinut este exclusiv patriimomâl.
aneior pentru care poate fi generat folosul este circumstanţial ă:
propria
op persoana;
- pentru soţ sau o rudă sau afin (rufdple soţului) până la grad
fraţi, suror şi soţii sau soţiile acestora;
-^pentru persoane cu care s-a aflat în raporturi comerciale sa

^ 7/77

- pentru persoane ^ la ^rg je ^b e n e ficia t de servicii

H.

adică părinţi, copii,

încă în ultimii 5 ani;
de orice natură.

3. în tradiţia reglementărilor ramâneşti, pr ceduri privîrra actele normative au fost constant excluse
de la aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de interese. Raţiunea acestei excepţii ţine de natura
actelor normative. Acestea au aplicabilitate generală. Uneori, în practică, sub titulatura de act normativ se
ascund acte individuale, acte care de fapt privesc un singur sau un număr limitat de subiecţi de drept.
Alte infracţiuni înrudite, Legea nr. 78/2000 - competenţa aparţine Direcţiei Naţionale Anticorupţie
sau, după caz, altor structuri de parchet din Ministerul Public.
Conform art. 12, se pedepsesc cu închisoarea de la 1 la 5 ani faptele de mai jos, dacă sunt săvârşite în
scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite:

A G E N ŢIA N A ŢIO N A LĂ DE IN TE G R ITA TE (A.N.I.)
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- efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau
însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile
obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale;
- folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori
permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii.
Conform art. 13, se pedepseşte cu închisoarea la unu la cinci ani fapta persoanei care deţine o funcţie
de conducere într-un partid, într-un sindicat sau patronat ori în cadrul unei persoane juridice fără scop
patrimonial, de a folosi influenţa ori autoritatea sa în scopul obţinerii pentu sine ori pentru altul de bani,
bunuri sau alte foloase necuvenite.

Exemplu:
Doamn X este primar al comunei A. în timpul exercitării funcţiei, obţine informe iii despre proprietăţi
care urmează a expropiate. Primarul X cumpără proprietăţile respective şi primeşte despăgubiri pe ele.
Acest caz depăşeşte conflictul de inter ase şi se încadrează în prevederile articolului 12.
Pentru situaţiile reglementat
de alte infracţiuni speciale.

B. Drept administrativ

1. Pe

ndiţiile

numerate în art. 301 sau

e Integritate (A.N.I.)

ru p r imentari - senatori şi de

Conform art. 70 din Legea nr
de interese se înţelege situaţia îr pare persoana
ce exercită o de
publică sau
rsonal de natură ^patrimonială, care ar
;ie
putea influenţa ţg^eplînirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte
normative, iar potrivit p evederilor art. 71 din acelaşi act normativ, principiile care^îâu la baza prevenirii
conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea,
integritatea, transparenţa ^deciziei şi supremaţia interesului public.
Potrivit preve^îeîrjW^^
sertj^natorului de a încălca
legislaţia în materie privind confric^plf de intereŞp -eons^tuie abaţere disciplinară şi se sancţionează cu
diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de m axim um ^m ni. Sancţiunea se aplică de către Biroul
permanent al Camerei din care face parte deputatul sau senatorul/
Deputatul sau senatorul se află în conflict de interese la expirarea termenului prevăzut în Legea nr.
176/2010, cu modificările ulterioare, de la data luării la cunoştinţă a raportului de evaluare al Agenţiei
Naţionale de Integritate, dacă în acest termen deputatul sau senatorul nu a contestat raportul la instanţa de
contencios administrativ. Luarea la cunoştinţă se face prin comunicarea raportului Agenţiei Naţionale de
Integritate, sub semnătură de primire, către deputatul sau senatorul în cauză ori, în cazul în care refuză
primirea, prin anunţul făcut de către preşedintele de şedinţă în plenul Camerei din care face parte.
în situaţia în care Agenţia Naţională de Integritate a finalizat un raport de evaluare privind existenţa
unui conflict de interese a unui deputat sau senator, raportul de evaluare se comunică în termen de 5 zile de
A G E N ŢIA N A ŢIO N A LĂ DE IN TE G R ITA TE (A.N.I.)
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la finalizare persoanei în cauză, precum şi Camerei din care aceasta face parte, în conformitate cu art. 21
alin. (4) din Legea nr. 176/2010, cu modificările ulterioare. Biroul permanent al Camerei din care face parte
persoana în cauză o înştiinţează de urgenţă pe aceasta, punându-i la dispoziţie o copie a raportului.

Conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 96/2006, membrii familiei deputatului sau senatorului ori
rudele/afinii acestuia până la gradul al lll-lea nu pot fi angajaţi la respectivul birou parlamentar.
Exemplu: X este deputat în Parlamentul Românie)». La Biroul parlamentar al deputatului, pe lângă alte
persoane, figurează angajat şi fratele acestuia.
ms
........

â

xs
2. Pentru/rfierrtbrii Guvernului şi alte funcţii publice cf£ ^utoritateN^iK^ackninistraţia publică
centrală şi locală:
Conform art. 72 şi art. 73 din Legea nr. 161/2003, persoana care exercită funcţia de membru al
Guvernului, secretar de stat, subsecretar de stat sau funcţii asimilate acestora, prefect ori subprefect este
obligată să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu ia sau să nu participe la
luarea unei
cizii în exercitarea funcţiei publice de autoritate, care procuce un fblos matenal pentru sine,
pentru soţul său ori rudele sale de gradul I. Obligaţiile prevăzute mai sus nu privesc emiterea, aprobarea sau
adoptarea actelor normative.
/ / /
/ /
\ \\
N\'\
/ //
// 1
\\
\\\
încălcarea obligaţiilor prevăzute în art. 72 alin. (1) constituie abatere administrativă, dac nu este o
faptă mai gravă, potrivit legii, iar actele administrative emise sau actele juridice încheiate prin încălcarea
obligaţiilor prevăzute în art. 72 alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută.
Exem
X este secretar de stat în cadrul ministerului Y şi, în exercitarea funcţiei, a semnat un
contract de prestări servicii cu o societate comercială în cadrul căreia soţia sa deţine funcţia de director.

3. Pentru toate categoriile de aleşi locali:
\ \ \ \> /y\\ .

\/

/

mm \

Conform art. 75 din Legea nr, 393/2004, aleşii locali au un interes perşonaî3înfr-o anumită problemă,
dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publjoe^din care fac parte ar putea genera un
beneficiu sau un dezavantaj pentru:
- propria persoană;
- soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv;
- orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia;
- o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care
obţin venituri;
- o altă autoritate din care fac parte;
3Atât potenţial, cât şi actual.
A G E N ŢIA N A ŢIO N A LĂ DE IN TE G R ITA TE (A.N.I.)
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- orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o plată către
aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;
- o asociaţie sau fundaţie din care fac parte.
Potrivit art. 4 din aceeaşi lege, aleşii locali sunt obligaţi să menţioneze expres situaţiile în care
interesele lor personale contravin intereselor generale. în cazurile în care interesul personal nu are caracter
patrimonial, consiliile locale pot permite participarea la vot a consilierului.

4. Primari si viceprimari:
Conform art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, primarii si viceprimar sunt obligaţi să nu emită un
act administrativ s$u să nu încheie un aet juridic-ofi să nu emită o dispoziţie dacă goupe vreun folos material
pentru:
-propria persoană;
- pentru soţ/soţie;
- rudele sale de gradul I.

1T

f

actele emise cu încălca^ aceste

îu li

sunt lovite de ni

îsolul

ixemplu:
localii
un contract cu societăţi a corner

O

A.

)ţia sa sunt-admîni

la

îtatea comerciăilă D. X încheie

D.

Consilieri locali:

\ \ /

\

Legea nr. 215/2001, art. 46 interzice consilierilor locali să ia
a supusa dez
hotărârilor în care au un interes patrimonial faţă
/
sau prin soţie/soţ, afini sau rude de până la gradul al patrulea inclusiv.

\i deliberarea şi adoptarea
In t e r u l poate fi personal

,
iiprevee
Hotărârile a<
;unt nule de d
ulitatea se constată de
către instanţa de contencios administrativ. Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată.
Consilierii trebuie să
care se consemnează
alături de abţinerea de la vot în procesul verbal al şedinţei (art. 77 alin. (2) din Legea nr. 393/2004).
Atenţie:
Conform art. 90 din Legea nr. 161/2003, consilierii locali care au funcţia de preşedinte,
vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie
sau cenzor ori alte funcţi de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale
cu capital privat sau cu capital majoritar de stat or cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot
încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau
contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile
A G EN IA N A ŢIO N A LĂ DE IN TE G R ITA TE (A.N.I.)
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autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori
cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective.
încălcarea dispoziţiei de mai sus atrage încetarea de drept a mandatului de ales local la data încheierii
contractelor.

Exemplu:
X este consilier local în localitatea Y, X est directorul general al firmei ABC. în consiliul local este
s%propune
propune r ducerea cu 20% a taxei de ^depozitare
dec
a gunoiului
înaintat: un proiect de hotărâre prin care se
nşllfenjl local votează proiectul de hotărâre.
pentru firma ABC

6. Preşedinţi si vicepreşedinţi de consilii judeţene:
Preşedinţilor şi vicepreşedinţilor de consilii judeţene li se interzice, conform reglementărilor Legii
nr.161/2003, articolul 774, să ia parte la deliberarea şi adoptarea hotărâr or în care au un interes patrimonial
faţă de problema supusă dezbaterii. Interesul poate fi personal sau prin soţie/soţ, a ni sau rud de până la
gradul patrulea inclusiv.
Hotărârile adoptate prin încălcarea acestei prevederi sunt nule detoept. Nulitatea se constată de
către instanţa de contencios dr inistrativ. Acţiune» poate fi introdusă de otice perso nă interesată.

7. Cbnsil

'

judeţeni:
A \ X

/ \\

^

W

,

y/^/,,

Articolul 7 ^ n Legea nr. 161/2003 nu
onsilierilor judeţeni să ia parte la de berarea şi
adoptarea de hotărâri dacă au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii. Interesul poate fi
personal sau prin soţie/soţ, afini sau rude de până la gradul al patrulea inclusiv.
\
\ \
/
y
y
/
//. /
Aceştia tre b u ie ^ îşi prezinte interesele personale la începutul şedinţei ^acă participarea la luarea
deciziei ar aduce beneficii pet^SQaale, pentru soţ/soţie afini sau rude de până la gradul la patrulea nclusiv.
Acest fapt se concretizează^/^^^M area^otenţialukJ^cofrflîrt^i iSrahefeeai/de/la Yot, fapte care se
consemnează în procesul verbal al şedinţei tot.^Tralin. (2) din Legea nr. 393/2004).
Hotărârile adoptate prin încălcarea aceSfetbplre^^defi sunt nule de drept. Nulitatea se constată de
către instanţa de contencios administrativ. Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată.
Atenţie:
Conform Legii nr. 161/2003, articolul 90, consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte,
vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie
sau cenzor ori alte funcţi de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale
cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot

4Acesta face trimitere la prevederile articolului 47 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată.
A G EN IA N A ŢIO N A LĂ DE IN TE G R ITA TE (A.N.I.)
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încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau
contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile
autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori
cusocietăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective.
încălcarea dispoziţiei de mai sus atrage încetarea de drept a mandatului de ales local la data încheierii
contractelor.

8. Pentru funcţionarii publici:
Situaţiile în care un funcţionar public se află în conflict d^interese sunt specificate în articolul 79,
cartea I, titlul IV,
Legea nr^fet/iQOS.. Acesta apare ^ u j^ c â n d .
- este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane
fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial;
- participă în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii, cu funcţionari publici care au calitatea
de soţ sau rudă de gradul I;

/ //

///\\\ \\\

// \\\

- interesele sale [ trîmoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care
trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice.
în situaţia în care există un conflict de interese, funcţionarul este obligat să se abţină de la rezolvarea
cereri luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze de îndată pe şeful ierarhic
căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat săJ ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu
imparţialitate a funcţie publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă. încălcarea
dispoziţiilor pogfje atrage, după caz, răspunderea dispiplinară, administrativă, civilă c i penală, potrivit legii.

\\\ \\

l

///

In cazurile menţionate anterior, conducător autorităţii sau instituţiei publice, la propunerea şefului
ierarhic cărui îi te subordonat direct funcţionarul public în cauză, va desemna un alt funcţionar public,
care are ace şi pre ke ş nivel de experienţă.

© D ECLAR AŢIA DE INTERESE;
\ \ \
Legea nr. 393/2004 cuprîrrae pre vederi care definesc interesele personale care pot conduce, pe de o
parte, la conflictul de interese propriu-zis, actual, cât şi la cel aparent şi, pe de altă parte, depăşeşte sfera de
declarare a intereselor, prin intermediul declaraţiei de interese - obligatorie conform Legii nr. 176/2010.
Astfel, declaraţia de interese nu include spre exemplu membrii de fami e, ori conflictul de interese
definit prin Legea nr. 393/2004 se referă şi la aceştia. Aceste situaţii care generează conflictul de interese
potrivit Legii nr. 393/2004 trebuie făcute publice în conformitate cu această lege, nu în conformitate cu
Legea nr. 176/2010, în care nu sunt prevăzute. Aşadar, sunt interese care nu sunt incluse în declaraţia de
interese obligatorie prin Legea nr. 176/2010, dar care conduc conform legislaţiei la conflicte de interese.
Mai mult, Legile nr. 161/2003 şi nr. 215/2001 stabilesc anumite obligaţii specifice pentru consilierii
locali şi judeţeni, pentru primari şi viceprimari, precum şi pentru preşedintele şi vicepreşedintele consiliului
judeţean. Cu toate acestea, Legea nr. 393/2004 cuprinde obligaţi: mai stricte, care se aplică în practică chiar
A G EN IA N A ŢIO N A LĂ DE IN TE G R ITA TE (A.N.I.)
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dacă nu sunt acoperite şi de actele normative menţionate anterior (Legile nr. 161/2003 şi nr. 215/2001).
Spre exemplu, dacă acţiunea unui primar se include în definiţia Legii nr. 393/2004, dar nu apare şi în Legea
nr. 161/2003, ea va fi sancţionată conform prevederilor din primul act normativ. Un astfel de caz este
situaţia avantajelor nepatrimoniale acoperite de Legea nr. 393/2004, dar nu şi de Legea nr. 161/2003.
Potrivit articolului 74 din Legea nr. 393/2004, aleşii locali5 sunt obligaţi să îşi facă publice interesele
personale printr-o declaraţie pe propria răspundere - depusă în dublu exemplar la secretarul unităţii
administrativ teritorială.
Un exemplar al declaraţiei se păstrează de către secretar într-un dosar special, denumit registru de
interese. Cel de-al doilea exemplar se transmite la secretarul general al prefecturii, care le va păstra în
registrul general de interese.
o
Declaraţia privind interesele perştmale include conform articolului 76 din Legea nr. 393/2004:
- funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale, autorităţilor şi instituţiilorxptibiîpe, asociaţiilor şi
fundaţiilor;
- veniturile obţinute cjin< colaborarea cu orice persoană fizică
respective;

juridică şi natura colaborării

- pa/ti/iparea la ţapitalul societăţilor comerciale, dacă aceasta depăşeşte 5° din capitalul societăţii;
- participarea la capitşîrtl societăţilor comerciale, dacă aceasta nu depăşeşte 5% din capitalul
societăţii, dşr depăşeştş valoarea de 100.000.000 Lei;
- asoci&ţiî^! şi fundaţiile ai căror membri sunt;
bjurţurilş imobilp deţinute în proprietateau/îb\conc'esi4irte;
- fdnbtilţg^
soţ/soţie;
- bun uri la i

Eir\utp în cadrul so&tărţi\(\r crt^praiale, autorităţilor sau instituţi fter publice ^e către

deţinute în proprietatea sau în concesiune de către soţ/ soţ

- lista propriei a; or deţinute pe raza unităţii administrativ-teritoriale din
administraţiei publice locale f r —parte;

şi copii minori;
le capor autorităţi ale

- cadourile^oHoiă beneficii materiale sau avantaje făcute de o rtk d ^ b o a n ă fizică ori juridică, legate
sau decurgând din funcţia deţinută în cadrul autorităţii administraţiei pubfice locale; orice cadou sau donaţie
primită de aleşii locali într-o ocazie pubnlgi^ju festivă devin proprietate^ acelei instituţii ori autorităţi;
- orice alte interese, stabilite prin hotărâre a consiliului local, în cazul primarilor, viceprimarilor şi
consilierilor locali, sau prin hotărâre a consilului judeţean, în cazul preşedintelui şi vicepreşedintelui acestuia
şi al consilierilor judeţeni.
Registrul de interese are caracter public, putând fi consultat de către orice persoană, în condiţiile
prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind berul acces la informaţiile de interes public (articolul 78 din Legea
nr. 393/2004).

5 Prin aleşi locali, înţelegem: aleşii locali (primar, viceprimar, consilier local, consilier judeţean, preşedinte al consiliului judeţean,
vicepreşedinte al consiliului judeţean), persoanele cu funcţii de conducere şi de control.
A G E N ŢIA N A ŢIO N A LĂ DE IN TE G R ITA TE (A.N.I.)
Pag. 13 din 39

GHID PRIVIND IN C O M P A TIB ILITĂ ŢILE Şl C O N FLIC TE LE DE IN TER ESE

ED IŢIA 2017

Potrivit art. 111* din Legea nr. 161/2003 (* Art. 111 alin. (2) a fost modificat prin art. II din Ordonanţa
de Urgenţă a Guvernului nr. 14/2005. Ulterior, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 14/2005 a
fostabrogată prin Legea nr. 176/2010. Art. 3 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 prevede că: "Declaraţiile de
interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi activităţile prevăzute în anexa nr. 2,
potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu
modificările şi completările ulterioare"):
(1) Persoanele care exercită demnităţile publice şi funcţiile publice prevăzute în prezentul titlu vor
depune o declaraţie de interese, pe propria răspundere, cu privire la funcţiile şi activităţile pe care le
desfăşoară, cu excepţia celor legate de mandatul sau funcţia publică pe care o exercită.
(2) Funcţiile şi activităţile care
/ / /
\ \ \
a) calitatea de asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale,
instituţii de credit, grupuri de interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte
organizaţii neguvernamentale;
b) funcţia de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor
comerciale, regiilor autonome, companiilor/socîetăţilor naţionale, instituţiilor de credit, grupurilor de
interes economic, asociaţiilor sau fundaţiilor ori al altor organizaţii neguvernamentale;
c) calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale;
d) calitatea de
embru în organele de conducere, administt re şi control, retribuite sau
neretribuite, deţinute în cadrul partidelor politic^Jfuncţia deţipută şi denumirea partidului politic.

(3)
Persoanei prevăzute la alin. (1), care nu îndeplinesc alte funcţii sau nu desfăşoară alte activită
decât cele le g te de mandatul sau funcţia pe care o exercită, depun o declaraţie în acest sens.

© DIFEREN ŢAÎN TRE CONFLICTE DE INTERESE Şl INCOMPATIBILITĂŢI:

Una dîntrk dşle</hai frecvente probleme care se manifestă atât în sistemul administrativ, cât şi în
mass-media, este confuzia mr e se creează între conflictul de interese şi incompatibilităţi. Dacă, pentru
existenţa unui conflict de interese persoanele publice, trebuie să ia o d
care să influenţeze un interes
personal, pentru a se afla într-o situaţie de incompalJbilitate^cîfRţoficio I pu lic nu trebuie să ia nicio decizie,
fiind suficient faptul că ocupă concomiteorgouă sau mai multe funcţii al căror cumul este interzis de lege.
Exemplu de conflict de interese:
Primarul A din oraşul X semnează un contract cu firma soţiei sale. Un alt exemplu este organizarea
unei licitaţii de către Consiliul Judeţean B la care participă şi câştigă firma fratelui preşedintelui consiliului.
Exemplu de incompatibilitate:
Viceprimarul X deţine în acelaşi timp şi funcţia de membru al consiliului de administraţie al unei regii
autonome de interes local sau a unei societăţi comerciale aflate în subordinea consiliului local.

A G EN IA N A ŢIO N A LĂ DE IN TE G R ITA TE (A.N.I.)
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IN C O M P A T IB IL IT Ă T IL E
5

Incom patibilităţii reflectă acele situaţii în care m oficial public ocupă mai multe funcţii în acelaşi
timp, deşi acest cumul este interzis delegp.

1. PENTRU PARLAMENTARI - SENATORI SI DEPUTAŢI:
*

Incompatibilităţi privind calitatea de parlamentar, specificate în Legea nr. 161/2003:
Potrivit prevederilor art. 81» calitatea de deputat sau de senator este incompatibilă cu exercitarea
oricărei funcţii publice de autoritate, potrivit Constituţiei, cu excepţia celei de membru al Guvernului.
Prin funcţii publice de autoritate, incompatibile cu calitatea de dep/itjat sau de senator, se înţelege
funcţi te din adminis *aţia publică asimilate celor de ministru, funcţiile de secretar de stat, subsecretar de
stat şl funcţiile asimilate celor de secretar de stat şi siflbsecretar de stat din cadrul organelor de specialitate
din subord îea Guvernului sau a ministerelor, funcţiile din Administraţia Prezidenţială, din aparatul de lucru
al Parlamentului
al Guvernului, funcţiile de conducere specifice ministerelor, e lo m itl autorităţi şi
instituţii publice, funcţiile de consilieri locali consilîe i judeţeni, de prefecţi şi subprefecţi şi celelalte funcţii
de conducere din aparatul propriu al prefecturilor, funcţiile de primar, viceprimar şi secretar ai unităţilor
adminîstrativ-terltoriale, funcţiile de conducere şi execuţie din serviciile publice ^descentralizate ale
ministerelor şi celorlalte organe din unităţile adj^rptrativ-teritoriale şî din aparatul propriu şi serviciile
publice aîe consiliilor judeţene şi consiliilor locale, precum şi funcţiile care, potrivit legii, nu permit
persoanelor care le deţin să candideze în alegeri

\\\w \\

\/

A

Potrivit pr v deplor art. 82, calitatea de deputat şi senator este, de asemenea, incompatibilă cu:
- funcţia de preşedinte/.^wqepreşedinte, director general, director, administrator, membru al
consiliului de administraţie saubcenzor la societăţile comerciale, ipţftsiv p^ncile sau alte instituţii de credit,
societăţile de asigurare şi cele financrarp, precum şi lâlnstituţiile publice;
- funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor la
societăţile comerciale prevăzute la lit. a);
j

—

----------------

— '

—

- -

-------------- —

—

/

- funcţia de reprezentant al statului în adunările generale ale societăţilor comerciale prevăzute la lit.
a);
- funcţia de manager sau membru al consiliilor de administraţie ale regiilor autonome, companiilor şi
societăţilor naţionale;
- calitatea de comerciant persoană fizică;
A G EN IA N A ŢIO N A LĂ DE IN TE G R ITA TE (A.N.I.)
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- calitatea de membru al unui grup de interes economic;
- o funcţie publică încredinţată de un stat străin, cu excepţia acelor funcţii prevăzute în acordurile şi
convenţiile la care România este parte;
- funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi trezorier al federaţiilor şi confederaţiilor sindicale.
în mod excepţional, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor sau Senatului, la propunerea
Guvernului şi cu avizul comisiilor juridice, poate aproba participarea deputatului sau a senatorului ca
reprezentant al statului în adunarea generală a acţionarilor ori ca membru în consiliul de administraţie al
regiilor autonome, companiilor sau societăţilor naţionale, instituţiilor publice ori al societăţilor comerciale,
inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţ e de asigurare şi cele financiare, de interes strategic sau
în cazul în care un interes public im pun^ceasta.
Deputaţii şi senatorii pot exercita funcţii sau activităţi în domemul didactic, al cercetării ştiinţifice şi al
creaţiei literar-ar stice.
Potrivit prevederilor art. 821, deputatul sau senatorul care, pe durata exercitării mandatului de
parlamentar, doreşte să exercitecşi profesia de avocat nu poate să pledez© în cauzele ce se judecă de către
judecătorii sau tribunale şi nici nu poate acorda asistenţă juridică la parchetele de pe lângă aceste instanţe.
Deputatul sau < îatorul aflat în situaţia prevăzută la alin. (1) nu poate acorda asistenţă juridică
suspecţilor or inculpaţilor şi nfâ\nu îi poate asista sau reprezenta în instanţe în cauzele penale privind:
infracţiunii: de corupţie, infracţiunile asimilat^ nfracţiunilor de corupţie, precum şi infracţiunile
împotriva itereselo financiare ale Uniunii Europene, prevăzute în Legea nr. 78/2000 pentru prevjenirea,
descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare
infraşţîpmle prevăzute în Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi
consumului ilicit de droguri, cu modificările slcompletările ulterioare;
- infracţiu

"tre ic şi exploatare a persoanelor vulnerabile, prevăzute la art. 209 - 217 din Codul

penal;
- infracţiunea de spălare a banilor, prevăzută în Legea nr. 656/2002 pentr
spălării banilor, precumţşi
ntru instituirea unor măsuri de prevenire şi co
terorism, republicată;

nirea şi sancţionarea
f nanţării actelor de

- infracţiunile contra sediQjaţii naţionale, prevăzute la art. 394 - 4 lfî şi 412 din Codul penal, precum
şi cele prevăzute de Legea nr. 5 1 /1 9 9 ^rivind siguranţa naţională a Rotnâniei;
- infracţiunile contra înfăptuirii justiţiei, prevăzute la art. 266 - 288 din Codul penal;
- infracţiunile de genocid, contra umanităţii şi de război, prevăzute la art. 438 - 445 din Codul penal.
Deputatul sau senatorul aflat în situaţia prevăzută la alin. (1) nu poate să pledeze în cauzele civile sau
comerciale împotriva statului, a autorităţilor sau instituţiilor publice, a companiilor naţionale ori a
societăţilor naţionale în care acestea sunt părţi. De asemenea, nu poate să pledeze în procese intentate
statului român, în faţa instanţelor internaţionale.
Prevederile alin. (1) - (3) nu se aplică în cauzele în care avocatul este parte în proces sau acordă
asistenţă ori reprezentare soţului sau rudelor până la gradul IV inclusiv.
A G E N ŢIA N A ŢIO N A LA DE IN TE G R ITA TE (A.N.I.)
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Incompatibilităţi privind calitatea de parlamentar, specificate în Legea nr. 96/2006:
Potrivit prevederilor art. 16, calitatea de deputat sau de senator este incompatibilă cu funcţiile
publice de autoritate prevăzute la art. 81 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu situaţiile de
incompatibilitate generate de dispoziţiile art. 82A1 din aceeaşi lege.
TA
Calitatea de depytăt sau de senator este, de asenient
compatibilă cu:
li
- funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director genefăf, director, administrator, membru al
consiliului de administraţie sau cenzor la societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile
de asigurare/reasigiirare şi cele fînsfrvciare, precum şi la nstituţiile publice;
/ / /
/ / Q /\
/ \Q \ \
\ \ \
- funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor la
societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
prevăzute la lit. a);
- funcţia de reprezentant al statului în adunările generale ale societăţilor reglementate de Legea nr.
31/1990, republicată, cu modificările şi compEetărileot^rioare, prevăzute Ea lit. a);
- funcţia de ma îager sau membru al consiliilor de administraţie ale regiilor aptonb^/jpompaipiilor şi
societăţilor naţionale;
- calitatea^: comerciant persoană fizică);
- calitatea de membru al unui grup de interes

amic;

- o funcţie publică încredinţată de un stat străin, c\j excepţia acelor fu/fcţfî
convenţiile la care Rqfnânia este parte;
- funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, secretăr şi trezorier al federaţiib

în acordurile şi

nfedera iilor sindicale.

Calitatea de deputat sau de senator este incompatibilă c u j^ rţp ţf^ ^ i aptivjtăţile persoanelor care,
conform statutului lor, nu pot face parte dir) ^arţidp politft

\V/

â \\L â
ţîlior organ izaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor
Prevederile alin. (Sj'mu se aplică repreientanţilc
naţionale pentru care este prevăzută interdicţia de a face parte din partide politice în statutul propriu.
Alte incompatibilităţi cu calitatea de deputat sau de senator se pot stabili numai prin lege organică.
Potrivit prevederilor art. 17, procedura declarări incompatibilităţii este următoarea:
Deputatul sau senatorul care, la data intrării în exerciţiul mandatului, se află în una dintre situaţiile de
incompatib itate prevăzute în prezentul statut sau în alte legi speciale are la dispoziţie un termen de 15 zile
pentru a notifica Biroul permanent al Camerei din care face parte cu privire la starea sa de incompatibilitate.
După expirarea acestui termen, deputatul sau senatorul va opta, în termen de 30 de zile, între mandatul de
A G EN IA N A ŢIO N A LĂ DE IN TE G R ITA TE (A.N.I.)
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deputat sau de senator şi funcţia ori funcţiile incompatibile, demisionând potrivit opţiunii sale. Demisia
deputatului sau a senatorului se aduce la cunoştinţa Biroului permanent al Camerei din care acesta face
parte.
Deputatul sau senatorul care nu şi-a exprimat opţiunea potrivit prevederilor alin. (1) rămâne în stare
de incompatibilitate. Biroul permanent al Camerei din care face parte sesizează comisia care are în
competenţă analizarea situaţiilor de incompatibilitate în vederea întocmirii unui raport, în termen de 15 zile
de la sesizare. Comisia competentă solicită punctul de vedere al Agenţiei Naţionale de Integritate, care va
răspunde solicitării în cel mult 5 zile. Raportul comisiei se înaintează Biroului permanent al Camerei
Deputaţilor sau Senatului, care îl va informa pe deputatul sau senatorul în cauză şi va supune în prima
şedinţă a plenului Camerei din care face parte un ^proiect de hotărâre de constatare a stării de
incompatibilitate şi de încetare a mandatului.
Deputatul sau senatorul aflat ^fntr-o stare de incompatrolfijtate survenită în timpul exercitării
mandatului aduce la cunoştinţa Biroului permanent al Camerei din care face parte această situaţie, în scris,
în termen de cel mult 15 zile de la data intervenirii acesteia. La împlinirea termenului de 30 de zile de la
notificare, prevederile alin. (2) se apfîcă în mod corespunzător.
Deputatul sau senatorul se poate adresa Biroului permanent al Camerei din care face parte, în
vederea clarificării unei eventuale stări personale de incompatibilitate. Biroul permanent înaintează
solicitarea comisiei care are în competenţă analizarea situaţiilor de incompatibilitate, în vederea întocmirii
unui raport, în termen de 15 zile de la sesizare. în cazul în care din raportul comisiei reiese existenţa unei
stări de incompatibilitate, deputatul sau senatorul are obligaţia ca în ten en de 30 de zile să opteze între
calitatea de deputat ori de senator şi funcţia sau funcţiile incompatibile. Prevederile alin. (2) se aplică în mod
coresppnzătof
Prevederile referitoare la declararea s arii de ncorppatibilitate-prevăzute la alin. (1) - (4) se
completează îrthnod cbrespunzător cu cele ale regufâmentului fiecărei Camere, precum şi cu cele ale Legii nr.
144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, rpppbl/cată, cu
modificările şi coPţpletările ulterioare, şi ale Legii nr. 176/2010, cu modificările ulterioar
în situaţia în care Agenţia Naţională de Integritate a finalizat un raport de evaluare privind existenţa
unei incompatibilităţi a unui deputat sau senator, raportul de evaluare se comunică iîavfermen de 5 zile de la
finalizare persoanei în cauză, precum şi Camerei din care aceasta face parte, în conformitate cu art. 21 alin.
(4) din Legea nr. 176/201j^, cu modificările ulterioare. Biroul permanent al Camerei din care face parte
persoana în cauză o înştiinţează d urgenţă pe aceasta, punându-i la dişpt&iţie o copie a raportului
Exemplu: X este deputat în Paria
societăţii comerciale SC Y SRL.

funcţia de administrator în cadrul

2.
PENTRU FUNCŢIA DE MEMBRU AL GUVERNULUI Şl ALTE FUNCŢII PUBLICE DE AUTORITATE D
ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALĂ SI LOCALĂ:
Articolul 84 din Legea nr. 161/2003 prevede faptul că funcţia de membru al Guvernului este
incompatibilă cu:
- orice altă funcţie publică de autoritate, cu excepţia celei de deputat sau de senator ori a altor
situaţii prevăzute de Constituţie:
A G EN IA N A ŢIO N A LĂ DE IN TE G R ITA TE (A.N.I.)
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- o funcţie de reprezentare profesională salarizată în cadrul organizaţiilor cu scop comercial;
- funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, administrator, membru al
consiliului de administraţie sau cenzor la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit,
societăţile de asigurare şi cele financiare, precum şi la instituţiile publice;
- funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor la
societăţile comerciale prevăzute la lit. c);
- funcţia de reprezentant al statului în adunările generale ale societăţilor comerciale prevăzute la lit.

egiilor autonome, companiilor şi

- calitatea de comerciant persoană fizică;
- calitatea de membru al unui grup de interes economic;
- o funcţie publică încredinţată de un stat străin, cu excepţia ace
convenţiile la care România este parte.

' funcţii prevăzu

în acordurile şi

Funcţia de secretar de stat, funcţia de subsecretar de stat şi funcţiile asimilate acestora sunt
incompatibile cu exercitarea altei funcţii publice de autoritate, precum şi cu exercitarea funcţiilor prevăzute
la alin. (1) lîî. b) - i).
In mod excepţional, Guvernul poate aprobă participarea persoanelor prevăzute la alin. (1) şi (2) ca
reprezentanţi ai statului în adunarea generală a acţionarilor ori ca membri în consiliul de administraţie al
regiilor autonome, companiilor sau societăţilor naţionale, instituţiilor publice ori al socigtăţtţp comerciale,
inclusiv băncile sau alţi instituţii de credit, societă e de asigurare şi cele financiare, de te fr^ s strategic sau
\7
în cazul în care un interes public impune aceasta
\

V \

Membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat şi persoanele care îndeplinesc funcţii
asim
imilate acestora pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei
litera r-artîstîce.
Exemplu: X ste secretar de stat în cadrul Mţnisterulu
persoană fizică autorizată.

3. PENTRU ALEŞII LOCALI:

m

si calitatea de

Lâ

© P rim a ri:
Incompatibilităţile pentru funcţia de primar sunt specificate în Legea nr. 161/2003.
Articolul 87 prevede că primarul nu poate ocupa următoarele funcţii sau calităţi:
- consilier local;
- consilier judeţean;
A G EN IA N A ŢIO N A LĂ DE IN TE G R ITA TE (A.N.I.)
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- prefect sau subprefect;
- funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia;
- preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al
consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile
comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţî de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile
autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice;
- preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor la o societate
comercială;
- reprezentant al unităţii adfmQ^ativrteritbirb le/an\ adun rile generale ale societăţilor comerciale de
interes local sau de reprezentant al statuldHm adunarea genereiă a unei societăţi comerciale de interes
naţional;
- comerciant persoană fizică;
/ / /
/ z'
- membru al unui grup de jpteres economic6;
/ / /
/ /
- deputat sau senator;
-/ m'/niştru, secrşiar de sţăt, siHp^ecr^tar de stat sau o altă;fdngţf^sim/ilată âpdştora;
- orice alte func i pubsce78
sau activităţi remunerate, în ţară sau în străinătate, cu excepţia funcţiei de
cadru didactic sau a funcţiilor în cadrul unor asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale.
- acţionar semnificati\ la o societate comercială înfiinţată de consiliul local, respectiv de consiliul
judeţean. Inccn^pMibilitatea există şi în situaţia în care soţul sau rudele de gradul I ale alesului local deţin
calitatea de ţionar - incompatibilitatea cu calitatea de ales local intervine la data la care alespl locpl, soţul
sau ruda de gradul a acestuia devin acţionari (articol1I 89)
Primarii, primarul general pot exercita funcţii sau acţiyităţi în domeniul dk
îrcetarii ştiinţifice
şi al creaţiei literar-artistice\
\ \ \ a/
Exemple:
^y/
\ \ \ V
X este primar în Idealitatea A şi, concomitent, mem
administraţie la o societate
comercială aflată în subordinea consiliult local al localităţii A.
\ W
^ J
...
^
Y este primar al Municipiulu I3î l^jcelaşi timp
public într-o altă autoritate publică.

@ Vicep rîm ari:
Incompatibilităţile pentru funcţia de vîceprimar sunt specificate în Legea nr. 161/2003.
6 Grupul de interes economic este definit de articolul 118, (1) al Legii 161/2003 si reprezintă o asociere între două sau mai multe
persoane fizice sau juridice, constituită pe o perioadă determinată, în scopul înlesnirii sau dezvoltării activităţii economice a
membrilor săi, precum şi al îmbunătăţirii rezultatelor activităţii respective.
7Acest articol include si funcţiile de viceprimar, vicepreşedinte si preşedinte al consiliului judeţean.
8 Acţionarul semnificativ este persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din
capitalul social sau îi conferă cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.
A G EN IA N A ŢIO N A LĂ DE IN TE G R ITA TE (A.N.I.)
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Articolul 87 prevede că viceprimarul nu poate ocupa următoarele funcţii sau calităţ9;
- consilier judeţean;
- prefect sau subprefect;
- funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia;
- preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al
consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile
comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile
autonome de interes naţional sau local, la corn pajii ile-şi sc&ietăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice;

AA A ^A A €\ Îmi A M /^A A A A

- preşedinte sau de secretar al adtinjrilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor la o societate
comercială;
- reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale în adunările generale ale societăţilor comerciale de
interes local sau de reprezentant al statului în adunarea generală a ţbiqei societăţi coJpeixiale de interes
naţional;
- comerciant persoană fi/ic^;'
membru a lu n i grup de int
deputat sau senator;
- ministru, secretar de stat, si
asimiJştă acejstpra
n fe
corice alte funcţii publice*1 sau acti^îtăţi^rmineTate, în ţară sauAtrAtrăinătat^, cu excepţia funcţiei
de cadru didaqţj^ sau a funcţiilor în cadrul unor asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguterfa menta le.
\a cţicin S ^â n rn f\a tiv12 la o ^ ^ S ta ^ m m ^ ^ ia )lă în fi|riţat^^^onsiliul loca/l, j^^Stivyae/consiliul
judeţean. Incompatibilitatea există şi în situaţia în care soţul sau rudele de gradul I ale alesului local deţin
calitatea de acţionar, incompatibilitatea cu calitatea de ales loeaî intervine la da la care alesul local, soţul
sau ruda de gradul
sstuia devin acţionari (articolul 891
\ \ \ w
X
x
\
r
Viceprîmarii şi i^iceprimarii Municipiului Bucureşti pot exercita^Aunj^iiAa^> a/tiyita|i în domeniul
didactic, al cercetării ştiinţifice IjuaI creaţiei literar-artisjtice.
Exemplu:

9 în conformitate cu dispoziţiile art. 57 alin. (7) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, lege organică,
republicată în Monitorul Oficial nr. 123 din 20 februarie 2007, în temeiul art. III din Legea nr. 286 din 29 iunie 2006 pentru
modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată: „pe durata exercitării mandatului,
viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut". în situaţia în care
persoana care îndeplineşte funcţia de viceprimar nu a încasat indemnizaţia de consilier local, legea nu prevede nicio sancţiune,
aceasta nereprezentând o încălcare a regimului incompatibilităţilor.
10 Grupul de interes economic este definit de articolul 118, (1) al Legii 161/2003 şi reprezintă o asociere între două sau mai multe
persoane fizice sau juridice, constituită pe o perioadă determinată, în scopul înlesnirii sau dezvoltării activităţii economice a
membrilor săi, precum şi al îmbunătăţirii rezultatelor activităţii respective.
11 Acest articol include şi funcţiile de primar, vicepreşedinte şi preşedinte al consiliului judeţean.
12 Acţionarul semnificativ este persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din
capitalul social sau îi conferă cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.
A G E N ŢIA N A ŢIO N A LA DE IN TE G R ITA TE (A.N.I.)
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X este viceprimar al oraşului A. în acelaşi timp, X este reprezentant al oraşului A în adunarea generală
a acţionarilor la o societate de interes local înfiinţată prin hotărâre de consiliu local din localitate şi
preşedinte de şedinţă în cadrul aceleiaşi adunări.

© Preşedintele consiliului judeţean:
Incompatibilităţile pentru funcţia de preşedinte al consiliului judeţean sunt specificate în Legea nr.
161/2003, articolul 87, conform căruia nu poate ocupa următoarele funcţii sau calităţi în timpul exercitării
mandatului:
- cons: ier local;
- prefect sau subprefect;
- funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia;
/ /. /
/ /
n/ X
\ \ \
- preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, rrfânager, administrator, membru al
consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile
comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţf de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile
autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice;
- preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor la o societate
comercială;
- reprezentant al unitfţit^dministrativ-terit^rial^Jn adunările generale ale societăţi or corn rciale de
interes loc I sau de reprezentant al statului în şdtrnrarea generală a unei societăţi (foqiîpfeîale de interes
naţional;
- corneny
- membru

persoană fizică;
j grup

de interes economic

VVV \\

- deputat sau senator;

\ \

\ X

\ /

/ /

/

- ministru, s creţar de stat, subsecretar de stat sau o altă funcţie asimilată acestora;
- orice alte funcţii public /sfemctivităţi remunerate, în ţară sau în străinătate, m
cepţia funcţiei de
cadru didactic sau a funcţiilor în cadru
;ociaţii, fundaţii sâcâite organizaţii neguvernamentale.
1^

)J

^

/

/

/

/

/

- acţionar semnificativ14 la o societate comercială înfiinţată de consiliul local, respectiv de consiliul
judeţean. Incompatibilitatea există şi în situaţia în care soţul sau rudele de gradul I ale alesului local deţin
calitatea de acţionar incompatibilitatea cu calitatea de ales local intervine la data la care alesul local, soţul
sau ruda de gradul I a acestuia devin acţionari (articolul 89).
Grupul de interes economic este definit de articolul 118, (1) al Legii 161/2003 şi reprezintă o asociere între două sau mai multe
persoane fizice sau juridice, constituită pe o perioadă determinată, în scopul înlesnirii sau dezvoltării activităţii economice a
membrilor săi, precum şi al îmbunătăţirii rezultatelor activităţii respective.
14 Acţionarul semnificativ este persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din
capitalul social sau îi conferă cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.
A G EN IA N A ŢIO N A LĂ DE IN TE G R ITA TE (A.N.I.)
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@ Vicepreşedintele consiliului judeţean:
Incompatibilităţile pentru funcţia de vicepreşedinte al consiliului judeţean sunt specificate în Legea
nr. 161/2003. Articolul 87 prevede că vicepreşedintele consiliului judeţean nu poate ocupa următoarele
funcţii sau calităţi în timpul exercitării mandatului:
- consilier local;
- prefect sau subprefect;
- funcţionar public sau angajat cu contract individual dEiŢtuafă, indiferent de durata acestuia;
- preşedinte, vicepreşedinte, pfrector general, director, manager, administrator, membru al
consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de exec e la societăţile
comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţi de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile
autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la i işti uţiile publice;
/ / /
/ /
V \ \
- preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale a cţion a ro ! sauasociaţilor la o societate
comerciala;
- reprezentant al unităţii administr
interes Io al sau de reprezentant al stat
naţional;

neral% ale societăţilor comerciale de
cietăţi comerciale de interes

- comerciant persoana rizica;
- membru al unui grup de interes economic3
dppţitaî sau sqnştor;
- ministru,/Secretar de stat, su
\ \

ar de^sţatrsauko aIta fcmcţie asimilată/acestjpr|;

- orice alte fu n ip publice16 sau activităţi remunerate, în ţară sau în străinălâte, cu excepţia funcţiei
de cadru didactic s a u ^ ^ ^ cţiiîo r n cadrul unor asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale;
- acţionar sWlqifippţî)^7 la o societate comerdală înfiinţată de cop$fîîpl IdîdaI, r^ppbtiv de consiliul
judeţean. Incompatibilitatea
în situaţia în care soţul sau 'rudele de gradul I ale alesului local deţin
calitatea de acţionar; incompatibilitatea cp ^lrţatea de ales local in ervir la data la care alesul local, soţul
”
sau ruda de gradul I a acestuia devin

© C onsilieri locali:
Incompatibilităţile pentru funcţia de consilier local sunt specificate în Legea nr. 161/2003.*
7
6
1
Grupul de interes economic este definit de articolul 118, (1) al Legii 161/2003 si reprezintă o asociere între două sau mai multe
persoane fizice sau juridice, constituită pe o perioadă determinată, în scopul înlesnirii sau dezvoltării activităţii economice a
membrilor săi, precum şi al îmbunătăţirii rezultatelor activităţii respective.
16 Acest articol include si funcţia de preşedinte al consiliului judeţean, primar sau viceprimar.
17 Acţionarul semnificativ este persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din
capitalul social sau îi conferă cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.
A G EN IA N A ŢIO N A LĂ DE IN TE G R ITA TE (A.N.I.)
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Conform articolului 88, un consilier local nu poate fi în acelaşi timp13
- consilier judeţean - incompatibilitatea intervine după validarea celui de-al doilea mandat;
- primar;
- prefect sau subprefect;
- funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local
respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeţean ori al prefecturii din judeţul respectiv;
- preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, asociat, administrator, membru al
consiliului de administraţie sau cenzor la regfite autcfhome şi societăţile comerciale de nteres local înfiinţate
sau aflate sub autoritatea consiliului Ibcal ort
judeţean respectiv sau la regiile autonome şi
societăţile comerciale de interes naţioral care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativteritorială respectivă;
- preşedinte sau de secretar al adunărilor generale
comercială de interes local ori la o societate comercială de interes
filiale în unitatea administraţi
- reprezentant al statului la
administrativ-teritorială respectivă

asociaţilor la o societate
are sediul sau care deţine

deţine filiale în unitatea

- deputat sau senator;
- minisitcu, secretar de stat, s

Iacţionbf^m nificativ13 la o societat

incompatibilitatea există
şi în situăţia^Şu cară soţul sau rudele de gradul I ală alesului jocal deţin/ calitatea de acţionar,
incompatibilitat a cu cal atea de ales local intervine la data la care alesul local, soţul sau ruda de gradul I a
acestuia devin acţionari

X\\^k

Exemple:
Y este consilier focal în^Q^sili1
9
8

laşi tjmp, deţine funcţia de funcţionar

public.
Domnul X este consilier local. Societatea comercială S.C. A S.A. este înfiinţată de către consiliul local
din care acesta face parte. Domnul X este acţionar unic al S.C. B S.R.L., care deţine 30% din acţiunile S.C. A

18 în conformitate cu dispoziţiile art. 57 alin. (7) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, lege organică,
republicată în Monitorul Oficial nr. 123 din 20 februarie 2007, în temeiul art. Iii din Legea nr. 286 din 29 iunie 2006 pentru
modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată: „pe durata exercitării mandatului,
viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut". în situaţia în care
persoana care îndeplineşte funcţia de viceprimar nu a încasat indemnizaţia de consilier local, legea nu prevede nicio sancţiune,
aceasta nereprezentând o încălcare a regimului incompatibilităţilor.
19 Acţionarul semnificativ este persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din
capitalul social sau îi conferă cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.
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S.A. Calitatea de ales local este incompatibilă cu cea de acţionar semnificativ la o societate comercială
înfiinţată de consiliul local, respectiv de consiliul judeţean.

© C onsilieri judeţeni:
Incompatibilităţile pentru funcţia de consilier judeţean sunt specificate în Legea nr. 161/2003.
Conform articolului 88, un consilier judeţean nu poate fi în acelaşi timp:
- cons: ier local - incompatibilitatea intervine după validarea celui de-al doilea mandat;

â

- primar sau viceprimar;
- prefect sau subprefect;

- funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local,
respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeţean ori al prefecturii din judeţul respectiv;
/ / /
/ / A
i\ X \
\ \ \
- preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, asociat, administrator, membru al
consiliului de administraţie sau cenzor la regiile autonome şi societăţile comerciale de interes Ideal înfiinţate
sau afla sub autoritatea consiliului local ori a consiliulu judeţean respectiv sau la regiile autonome şi
societăţile comerciale de interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea a ministrativteritorială respectivă;
/ / /
Qj \ \
\\
//
\\
\ \ \
/
// //
\ \\
\\ \\
// //
//i / /
\ \
v \ v
- preşedinte sau de secreta al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor la o societate
comercială de interes local ori la o societate comercialălde interes naţional care îşi ar sediul sau care deţine
filiale în unitatea dministrativ-teritorială respecti\
reprezentant al statului la ^societate
administrativ-terltorială respectivă;
.

\ \\

\\

- deputat sau senator;

V\

^'

,
^
. .
e îşi are sediuI ori care deţine îijale în pnitatea
/ /

- ministru, secretar de stat, subsecretar de stat şi funcţiile asimilate acestor

I&

20
/ / /
- acţionar semnificativ la o societate comercială înfiinţată de consiliul judeţean. Incompatibilitatea
există şi în situaţia în care soţul sau rudele de gradul I ale alesulu Ideal deţin calitatea de acţionar,
incompatibilitatea cu calitatea de ales local intervine la data la care aldşţj^local, sdţţHsa ruda de gradul I a
acestuia devin acţionari.

Exemple:
Domnul Z este consilier judeţean în Judeţul A. în acelaşi timp, este şi administrator şi membru al
consiliului de administraţie pentru S.C. C S.A., companie înfiinţată de către consiliul judeţean.
Doamna F este consilier judeţean în Judeţul L. Aceasta deţine, în paralel, funcţia de director al unei
direcţii din cadrul consiliului judeţean L.
Acţionarul semnificativ este persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din
capitalul social sau îi conferă cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.
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Domnul Y este consilier judeţean în Judeţul R. în paralel, domnul Y este director adjunct, ulterior,
director general şi preşedinte al consiliului de administraţie al unei regii autonome de interes naţional care
are sedii în Judeţul R.

© P re fe ct si subprefect:
Prefecţii si subprefecţii nu pot deţine concomitent cu această funcţie si următoarele funcţii sau
calităţi (art. 85 din Legea nr. 161/2003):
- deputat sau senator;
- primar şi viceprimar, primar genera^^jJ^i^^i^iVnfâT^InicipîuIu Bucureşti;
- consilier ioca! sau consilier judeţean;
- o funcţie de reprezentare profesională salarizată în cadrul organizaţiilor cu scop comercial;
- preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, administrator, membru al consiliului de
administraţi o sau cenzor la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte \\ sriţuţii de credrţ, societăţile de
asigurare ş cele financiare, precum şi la instituţiile publice;
- preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor la societăţile
- comerciale prevăzute la litera anterioară (e);
- reprezentant al statului în adunările generale afe societăţilor comerciale prevăzute la lit. e);
l

c©

^

v

- manager sau membru al consili
societăţilor naţionale;
- comerc

ministraţie ale regiilor autonor

:ompaniilor ş

>ersoană fizică;

rX A
- membruml pripi gţup de interes eeoppmic;
\ \
- o funcţie ppbfjpă încredinţată de un stat străin,
excepţia acelor funcţii prevăzute în acordurile şi
convenţiile la care Ron ânia este parte.
Prefe cţ şi su bp ;ecţfî
al creaţiei literar-arbiştice.

ercita funcţii sau activităţi în domeniul didpetic^j^ercetării ştiinţifice şi

■//f f J j
,
Conform articolului 86, la data depune ii jurământului sau la data numirii în funcţie, persoanele care
urmează să exercite funcţia de prefect sau subprefect sunt obligate să declare că nu se află în unul dintre
cazurile de incompatibilitate prevăzute de lege.
In cazul în care situaţia de incompatibilitate apare în timpul exercitării funcţiei de prefect şi
subprefect, constatarea cazului de incompatibilitate se face de ministrul administraţiei publice, care îl va
informa pe prîmul-ministru, pentru a dispune măsurile necesare.
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( 8) Când intervine incompatibilitatea?
Este generată o situaţie de incompatibilitate în cazul în care persoana respectivă deţine, simultan,
calitatea de ales local şi una sau mai multe funcţii/calităţi al căror cumul este interzis de lege.
Reglementarea incompatibilităţilor vizează protejarea valorilor sociale care privesc imparţialitatea în
exercitarea funcţiilor publice, având în vedere că funcţiile deţinute în stare de incompatibilitate se
influenţează sau se pot influenţa reciproc, funcţia publică nemaiputând fi exercitată în condiţ de
obiectivitate şi imparţialitate, fiind, astfel, vătămat principiul supremaţiei interesului public.
Potrivit dispoziţiilor art. 91 din Legea nr. 161/2003, starea de incompatibilitate intervine numai după
validarea mandatului de ales local şi dacă acesta nu^enunţă la funcţia/calitatea deţinută anterior în termen
de cel mult 15 zile de la dobândirea c ă i ţ i i de ales local. De asemenea, alesul local poate renunţa la funcţia
deţinută înainte de a fi numit sau ales îr^JtfHcţia care atrage starea de incompatibilitate.
în cazul prevăzut la art. 89, incompatibilitatea cu calitatea de ales local intervine la data la care alesul
local, soţul sau ruda de gradul I a acestuia devin acţionari semnificativi la o societate comercială înfiinţată de
consiliul local, respectiv de consiliul judeţean.
încălcarea dispoz iilor art. 90 atrage încetarea de drept a m ndatului de ales local la data încheierii
contractelor, pacă alesul local avea încheiate contracte de prestări de rvicii, de executare de lucrări, de
furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administra tei publice locale lin care face
parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului
local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţ
de consiliile locale sau consiliile judeţene
respective, alesul local are obligaţia de a renunţa I acestea anterior validării mandatului.

4, PEN

UNCŢIONARII PUBLICI:

(^Incom patibilităţi privind funcţionarii publici
Calitatea de funcţionar public este incompatibilă ţh orice altă funcţie/pdbl/j
de demnitate publică (art. 94 din Legea nr. 161/2003).
Incompatibilitatea la funcţionarii publici se manifestă prin faptul că
desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate (art. 94, alin. (2jţ;
Ta ^
^
a) în cadrul autorităţi Iernau ir^tttutjj

cum şi cu funcţiile

eţine alte funcţii şi nu pot

b) în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepţia cazului în care funcţionarul public este suspendat
din funcţia publică, în condiţiile legii, pe duratăTTruimir+i salm.21
c) în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ din sectorul
public;

La încheierea mandatului demnitarului, funcţionarul public este reîncadrat în funcţia publică deţinută sau într-o funcţie similară.
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22

d) în calitate de membru al unui grup de interes economic
Atenţie:

Starea de incompatibilitate nu se aplică pentru cazurile prevăzute de literele a) şi c) dacă:
- este desemnat prîntr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să reprezinte interesele statului în
legătură cu activităţile desfăşurate de operatorii economici cu capital ori patrimoniu ntegral sau majoritar
de stat, în condiţiile rezultate din actele normative în vigoare;
- este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să participe în calitate de
reprezentant al autorităţii ori instituţiei publice îircadrul^dnor organisme sau organe colective de conducere
constituite în temeiul actelor normativa^n vigoare:
- exercită un mandat de reprezentare, pe baza desemnării daclftre o autoritate sau instituţie publică,
în condiţiile expres prevăzute de actele normative în vigoare.
Atenţie:
Nu se află în situaţie de incompatibilitate funcţionarul public care este desemnat prin act
administrativ pentru a face parte din echipa de proiect finanţat din fonduricomunitare nerambursabile
postaderare, precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau
nerambursabile, cu excepţia funcţionarilor publici care exercită atribuţii ca auditor sau atribuţii de control
asupra activităţii derulate în cadrul acesteia şi a funcţionarilor pyblici care fac parte din echipa de proiect,
dar pentru care activitatea desfăşurată în cadrul receptivei echipe generează o situaţie de conflict de
interese cu funcţia publică pe care o ocupă.
ExempItC
Q
\ \
Primăria X câştigă un proiect finanţat dih fonduri strujcturale. Echipa de proibd, irmtazând jma/nagerul
de proiect, asistent, responsabil financiar a fost for
:ă din funcţionari publici din Primăria X. Funcţionarilor
publici li s-au încheiat contracte de muncă pe lângă cele deja existente. Confor
alineatului 2, litera a),
articolul 94 din Legea nr. 161/2003, funcţionarii publici nu pot deţine alte activităţi remunerate în cadrul
instituţiilor publice,
\ \ \ W
\ X
\
/
/ / /
Funcţionarii pubfici care, în exercitarea funcţiei publice, au desfăşurat activităţi de monitorizare şi
control cu privire la societăţi comerciale sau alte unităţi cu scop lucrativ de natura celor prevăzute la alin. (2)
lit. c) nu pot să-şi desfăşoare activitatea şi nu pot acorda consultanţi cf^specialitate/ra aceste societăţi timp
de 3 ani după ieşirea dlin corpul funcţionarilpiapuMcL

Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special*
23 pot
exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţie literar-artistice (art. 96 al
Legii nr. 161/2003).

Grupul de interes economic este definit de articolul 118, (1) al Legii 161/2003 si reprezintă o asociere între două sau mai multe
persoane fizice sau juridice, constituită pe o perioadă determinată, în scopul înlesnirii sau dezvoltării activităţii economice a
membrilor săi, precum şi al îmbunătăţirii rezultatelor activităţii respective.
23Documentele care alcătuiesc dosarul profesional sunt gestionate de către autoritatea sau instituţia publică la care aceştia sunt
numiţi.
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De asemenea, pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în
legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate, potrivit fişei postului24.
în ceea ce priveşte legătura indirectă, intenţia legiuitorului este aceea de a face o legătură între
pregătirea profesională a funcţionarului public şi funcţia pe care acesta o exercită.
Cu titlu de exemplu, o persoană - numită în funcţia publică de consilier juridic şi care în fişa postului
nu are atribuţii de reprezentare în faţa organelor jurisdicţionale a entităţii publice respective - nu poate
reprezenta juridic o altă entitate, din sectorul privat, în faţa unor astfel de organe.
Funcţionarii au dreptul la asociere sindicală şi, deci, pot înfiinţa organizaţii sindicale, adera la ele şi
.
m Legegrtnr.
exercita orice mandat în cadrul acestora (art.
/1999).
ii

â

© R a p o rtu ri ierarhice directe:
Articolul 95 din Legea nr. 161/2003 interzice raporturile ierarhice directe în cazul îrhcaîe funcţionarii
publici respectivi sunt soţi sau rude de gradul I - inclusiv dacă superiorul are calitatea de demnitar.
Persoanele care se află în una dintre situaţiile de mai sus trebuie să opteze, în termen de 6G) de zile, pentru
încetarea raporturilor ierarhice directe sau renunţarea la calitatea de demnitar.
Existenţa raportului ierarhic între soţi sau rude de gradul I şi neîndeplinirea obligaţiei de a opta se
constată de către şeful ierarhic superior al funcţionarilor publici respectivi, care dispune încetarea
raporturilor ierarhice directe dintre funcţionarii publici soţi sau rude de gradul I.
Dacă superiorul este d
de către primul-ministru, mini
demnitar şi funcţionarul public

itar ş: nu se îndeplineşte obligaţia de a opta, situaţia se constată, după caz,
au prefect, care dispune îppetarea raporturilor ierarhice dire/ctq dintre
rudă de gradul

Funcţionarulxpubiic poate candida pentrtnp funcţie eligibilă
demnitate publică (art. 97 din Legea nr. 161/2003).

intr-o funcţie de

Raportul de serviciu a! funcţionarului public se suspendă:
- pe durata campaniei electorale, pâh^îi^ziuajjIteVioarâv

nu este ales;

â
y
^
- până la încetarea funcţiei eligibile sau a funeşîiPde^demnitate publică, în cazul în care funcţionarul
public a fost ales sau numit.
înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere pot fi numiţi în funcţii de demnitate
publică numai după încetarea, în condiţiile legii, a raporturilor de serviciu şi pot candida pentru funcţii de
demnitate publică numai după încetarea, în condiţiile legii, a raporturilor de serviciu (art. 34 din Legea nr.
188/1999).

Această prevedere a fost introdusă prin articolul 40, alineatul 3 al Legii nr. 284 din 28/12/2010, lege cadru privind salarizarea
unitară a personalului plătit din fonduri publice.
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© Apartenen ţa la formaţiuni politice:
Funcţionarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite, însă le este interzis să fie
membri ai organelor de conducere ale partidelor politice şi să exprime sau să apere în mod public poziţiile
unui partid politic (art. 98 din Legea nr. 161/2003 şi art. 44 din Legea nr. 188/1999).
înalţii funcţionari publici nu pot fi membri ai unui partid politic, sub sancţiunea destituirii din funcţia
publică.

© Incom patibilităţi privind apartenenţa

orgar^le de conducere a sindicatelor:

V

în situaţia în care înalţii funcţionari pu lici sau funcţior arii publici care au calitatea de ordonatori de
credite sunt aleşi în organele de conducere a organizaţiilor sindicale, aceştia au obligaţia ca, în termen de 15
zile de la alegerea în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale, să opteze pentru una dintre cele
două funcţii. în
zul în care funcţionarul public optează pentru desfăşurarea activităţii în funcţia de
conducere în organizaţiile sindicale, raporturile de serviciu ale acestuia se suspendă pe o perioadă egală cu
cea a mandatului în funcţia de conducere din organizaţia sindicală.
Funcţionarii publici, alţi d cât cei prevăzuţi mai sus, pot deţine simmtan funcţia publica şi funcţia în
organele de conducere ale organizaţiilor sindicale, cu obligaţia respectării regimului incompatibilităţilor şi ai
conflictelor de interese c re le este aplicabil.

© S a lc â m i:
/t3

Legea nr. 188/1999 prevede în articolul 101 modalităţile de destituire a funcţionalilor publici din
funcţie. Astfel, destituirea se face^prin act administrativ de către persoana care are cowsefenţa I gală de
numire în fpncţra publică, ca sancţiune disciplinară ap cată pentru motive imputabile funcţionarului public,
în următoarele câzpjăk
/
- păntru săvârşiră Yşpetată a unor abateai diseminare sau a unei
consecinţe grave;

)ateri/&eiplin; re care a avut

- dacă s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar funcţiona
)ublic nu acţionează pentru
încetarea acestuia într-un t> Tnen de 1.0 zile calendaristicele la data intefvenirii cazului de incompatibilitate.
\
^ M J (r\ \ r-\
<f==^^A
Actul administrativ se cpitiutţic(ă funcţionarului public în termen de 5 zile lucrătoare de la data
emiterii. Comunicarea actului administrativ^rebuie să se facă anterior datei destituirii din funcţia publică.
în contextul respectări prevederilor legii privind incompatibilităţile ş conflictele de interese, Agenţia
Naţională de Integritate este instituţia căreia îi revine sarcina legală de evaluare a prezumtivelor situaţii de
incompatibilitate şi conflicte de interese. Aceasta, urmare a procedurii prevăzute de Legea nr. 176/2010,
întocmeşte un raport de evaluare privind existenţa unei stări de incompatibilitate sau a unu conflict de
interese, după caz. Acest raport poate fi contestat în instanţă în termen de 15 zile, iar, în caz de
necontestare, rămâne definitiv.
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ÎN TR E B Ă R I SI R Ă S P U N S U R I
9

1. ÎNTREBĂRI PRIVIND INCOMPATIBILITĂŢILE PARLAMENTARILOR - SENATORILOR Şl
DEPUTAŢILOR:

1. întrebare:
Dacă deţinerea simultană a funcţiei (neremunera ă) de Preşedinte/Vicepreşedinte al unei asociaţii,
înfiinţată în baza OG nr. 26/2000, şi a cefei de Reputat în Parlamen t I României este de natură să genereze o
situaţie de incompatibilitate^/
1. Răspuns:
/

/ /

/

y'

\

\ \

\

Din interpretarea sistematică a dispoziţiilor legale incidente, având în vedere că noul Cod civil
interzice analogia precum şi faptul că incompatibilităţile sunt de strictă interpretare iar Organizaţiile
neguvernamentale nu se încadrează în niciuna dintre ipotezele prevăzute de legiuitor la art. 81 sau art. 82
din Legea nr. 161/2003, opi ăm că deţinerea simultană a funcţiei (neren unerată) de
Preşedinte/Vicepreşedinte al unei asociaţii, înfiinţată în baza OG nr. 26/2000, şi a celei de deputat în
Parlamentul României nu este de natură să genereze o situaţie de incompatibilitate.
2. întrebare:
V
Care este termenul legalele opţiune între calitatea de parlamentar şi funcţia de prirr ar/consilier local
şi care este momentul de la care curge acest ter
rt cu fiecare dintre cele două categorii de functi
publice.
2. Răs.
Din interpret

sistematică a prevederilor legale incidente, opinăm că:

- din perspectiva funcţiei de primar/consilier local, termenul în care acestam^ştia au obligaţia să-şi
manifeste opţiunea pentru una dintre cele două funcţii incompatibile este de 15 zile de la validarea
mandatului, în conformitate cu dispoziţiile art. 91 alin 3 din Legea nr.l61/2Q0ă;
\ \ \
/
- din perspectiva calităţii de parlamentar, termenul In
a :e§iia au obligaţia să-şi manifeste
opţiunea pentru una d i n m i e ^ c e î ^ ^ ^ ^ ^ ^ d e ^ i l e / d e la apariţia stării de
incompatibilitate, în conformitate cu dispoziţiile art. 17 din Legea nr.96/2006 Republicată privind Statutul
deputaţilor şi al senatorilor.
3. întrebare:
Dacă exercitarea simultană a calităţii de parlamentar (deputat) şi a calităţii de profesor titular al unui
curs în cadrul Universităţii Politehnică Bucureşti, fiind remunerat prin sistemul „plata cu ora", este de natură
să genereze o situaţie de incompatibilitate.
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3. Răspuns:
Din interpretarea sistematică a prevederilor legale incidente, opinăm că exercitarea simultană a
calităţii de parlamentar (deputat) şi a calităţii de profesor titular de curs la Universitatea Politehnică
Bucureşti, nu este de natură să genereze o situaţie de incompatibilitate, în sensul Legii 161/2003 şi al Legii
96/2006.
4. întrebare:
Dacă deţinerea simultană a calităţii de parlamentar (deputat) şi a calităţii de preşedinte şi membru
fondator al unei asociaţii de tip ONG, este de natură să genereze o situaţie de incompatibilitate.
4. Răspuns:
Din interpretarea sistem
,
^
am că deţinerea simultană a
calităţii de parlamentar (deputat) şi a calităţii de preşedinte şi membru fondator al unei asociaţii de tip ONG,
nu este de natură să genereze o situaţie de incompatibilitate, în sensul Legii 161/2003 şi al Legii 96/2006.
5. întrebare:
Dacă deţinerea simultană a calităţii de deputat şi a calităţii de prorector ai unei universităţi de stat,
este de natură să genereze o situaţie de incompatibilitate.
spuns:
Din interpretarea sistematică a prevederilor legale incidente, opinăm că deţinerea simultană a
calităţii de deputat şi a calităţii de prorector al unlei ufeiversotăţi de stat, nu este de natură să genereze o
situaţie de incompatibilitate, având în vedere prevederile legale aplicabile.
în acest sens, având în vedere atât voinţa legiuitorului, cât şi reţinerile instanţei supreme, opinăm în
sensul în care fi^eţîile prevăzute de art. 207 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 sunt funcţii de conducere didactică,
atât timp cât ele nu cumulează prerogative de putere publică, cum ar fi atribuţii privind emiterea unor acte
administrative, gestionare de resurse umane în cadrul universităţii (numiri şi eliberări din funcţii, aplicarea
unor sancţiuni e tp ţ sauatribuţii în ceea ce priveşte angajarea răspunderii, administrarea patrimoniului, etc.,
funcţia de prorector eircumscriindu-se acestei ipoteze.
Cu toate acestea, considerăm oportună sublinierea
textele legale
aplicabile, precum şi prerogativele pe care le exercită, dar şi atribuţiile^pecifice funcţiei, privind emiterea
unor acte administrative, de geMionareva^sţjrselor um anii sau în ceea a|priveşte angajarea răspunderii, ar
fi incidenţă starea de incompatibilitate în situaţia dată, dac; d^pţi^itul sau senatorul ar deţine, în mod
simultan cu calitatea de parlamentar, şi funcţia^Oecteft/al unei universităţi de stat.
6. întrebare:
Dacă deţinerea simultană a calităţii de deputat şi a funcţiei de admnistrator în cadrul unei societăţi
comerciale este de natură să genereze o situaţie de incompatibilitate.
6. Răspuns:
Din interpretarea sistematică a prevederilor legale incidente, opinăm că exercitarea concomitentă a
funcţiei de administrator al unei societăţi comerciale şi a calităţii de deputat în Parlamentul României este de
natură să genereze o situaţie de incompatibilitate din perspectiva art. 16 alin. (2) litera a) din Legea nr. 96/
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2006 republicată privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor coroborat cu dispoziţiile art. 82 alin. (1) litera
a) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi
completările ulterioare.

2. ÎNTREBĂRI PRIVIND INCOMPATIBILITĂŢILE/CONFLICTELE DE INTERESE ALE CONSILIERILOR
LOCALI/JUDEŢENI:

1. întrebare:

.A .

Dacă situaţia participării la procedura votului, în cădişi şedinţelor Consiliului local, a consilierilor
locali care au un interds în problema supusă dezbaterii este^de natură să genereze o stare de conflict de
interese şi care; este gradul de rudenie până la care subzistă situaţia interesului personal/patrimonial,
respectiv a conflictului de interese.
1. Răspuns:
Din interpretarea sistematică a prevederilor legale incidente, opinăm că participarea consilierilor
locali la procedura de vot din cadrul şedinţelor Consiliului local, atunci când au un interes personal
patrimonial în cauză, este de natură să genereze un conflict de interese, vând în vedere că participarea
consil erului local la procesul de vot, în cadrul Consiliului local, cu privire la adoptarea unor hotărâri în
probleme supuse dezbaterii în care are un interes eer^hal patrimonial, fie personal, fie prin soţ, soţ e, afini
sau rude până la gradul al patrulea aclusiv.

Iîn cestpP
3
(
sens, consilierul loc I se află în conflict de interne dacă are un intere^ personal (î/n £erîsul art.

75 din Legea nr. 393/2004) în problema supusă dezbat i pe care nu îl anunţă la debutu edinţei, precum şi
dacă a îndeplinit un act or a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos
patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclu iv.
Cu privire la gradul de rudenie pentru care se atrage starea de conflict de interese edn nistrativ,
considerând că Legea nr. 161/2003 face trimitere la prevderile art. 47 din Legea nr. 215/2001, se va avea în
vedere sintagma „fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv". în ceea ce
priveşte conflictul de interese de natură penală, reglementat de Codul pen, în ar: 301, se va avea în vedere
gradul al ll-lea de rudenie, conform
:ului legal.
2. întrebare:
o al, respectiv, de asociat/administrator la o firmă
Dacă exercitarea simultană a calităţii de co
de pază şi securitate, care a încheiat un contract de prestări servicii cu primăria, este de natură să genereze o
situaţie de conflict de interese.
2. Răspuns:
Din interpretarea sistematică a prevederilor legale incidente art. 75 din Legea nr. 393/2004, opinăm
că situaţia dedusă spre analiză poate genera un conflict de interese în condiţiile în care alesul local ia parte la
deliberarea şi adoptarea de hotărâri a consiliului local dacă are un interes personal în problema supusă
dezbaterii şi nu anunţă, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă.
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De asemenea, în cauză poate interveni o stare de conflict de interese conorm art. 301 din codul penal
dacă consilierul local, în exercitarea atribuţiilor, îndeplineşte un act ori participă la luarea unei decizii prin
care se realizează, direct sau ndirect, un folos material pentru sine, soţul său, o rudă ori un afin până la
gradul II inclusiv, sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5
ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de servicii sau foloase de orice natură.
3. întrebare:
Dacă deţinerea simultană a calităţii de consilier local, respectiv a celei de administrator al unei
societăţi comerciale înfiinţată în subordinea consiliului local (societate de gospodărire comunală), este de
natură să genereze o situaţie de incompatibilitate.
3. Răspuns:
Din cele expuse de dumneavoastră şi din interpretarea sistematică a prevederilor legale incidente
art. 88 din Legea nr. 161/2003, opinăm că deţinerea simultană a calităţii de consilier local, respectiv a celei
de administrator al unei societăţi comerciale înfiinţată în subordinea consiliului local (societate de
gospodărire comunală), este de natură să genereze o situaţie de incompatibilitate, întrucât un consilier local
nu poate deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale dej iţiţeres local, înfiinţată sşu aflată în
subordinea consiliului local din care face parte.
4. întrebare:
Dacă exercitarea simultană a funcţiei de manager I urţd)
publice c ntrale (minister) - şi a funcţiei de onsilier loca(
incompatibilitate.
4.

iflat în subordinea unei instituţii
natură să genereze o stare de

tăspuns:

\ \ \

\ \

_.

(

n\

Din int rpi a
sistematică a prevederilor
jale incidente, opinăm că exercitarea simultană a
â unei instituţii/publice (minister) - şi a funcţiei de
funcţiei de manager al unui spital - aflat în subon
consilier ocal este de natură să genereze o situaţie de incompatibilitate din perspectiva dispoziţiilor art. 178,
alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
5. întrebaXe:

V/

Âj
Dacă participarea Consilier lor locali la adoptarea unor hotărâri ale consiliului local privind scoaterea
la licitaţie publică a suprafeţe lo r% > * a j işti disponibile aparţinând don îiului public al unei comune în
condiţiile în care, la respectiva licitaţie ar ţiXma să participe ţ f l^ c ia ţ ie a crescătorilor de animale ai cărei
membrii fondatori sunt doi dintre co n sitW iJ care are în componenţă soţi/soţii, afini şi rude până la gradul al
patrulea, inclusiv ai altor consilieri, este de natură să genereze un conflict de interese.
5. Răspuns:
Din interpretarea sistematică a prevederilor legale incidente opinăm că situaţia prezentată conform
art. 75 ş art. 77 din Legea nr.393/2004 şi art. 47 din Legea nr. 215/2001 este de natură să genereze un
conflict de interese, consilierul local având obligaţia de a nu lua parte la deliberarea şi la adoptarea
hotărârilor în cazul în care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv,
are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local, sau dacă respectivele hotărâri ar
putea prezenta un beneficiu pentru o asociaţie din care face parte.
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6. întrebare:
Dacă exercitarea unei funcţii publice în cadrul unui consiliu local, concomitent cu calitatea de
consilier local în cadrul aceluiaşi consiliu local este de natură să genereze o situaţie de incompatibilitate.

6. Răspuns:
Din interpretarea sistematică a prevederilor legale incidente art. 88 lit. c) din Legea nr. 161/2003,
opinăm că exercitarea unei funcţii publice concomitent cu calitatea de consilier local în cadrul consiliului
local este de natură să genereaze o situaţie de incompatibilitate, consilierul local având obligaţia de a
renunţa la funcţia care atrage starea de4nqţ)mpatimilitate în termen de 15 zile de la data numirii în această
funcţie.
7. întrebare:
Dacă exercitarea simultană a calităţi de consilier local şi a calităţii de personal contractual în
Compartimentul S.M.U.R.D., cuprins în organigrama şi statul de funcţii al primăriei, este de natură să
genereze 6 situaţie de incompatibilitate.
7. Răspuns:
Din interpretarea sistematică a prevederilor legale incidente, opinăm că deţinerea simultană a
calităţii de consilier local şi a calităţii de personal contractual în Compartimentul S.M.U.R.D , cuprins în
organigrama şi statul de funcţii al primăriei este de natură să generez;: o situaţie de incompatibilitate, în
raport de prevederile legale din art. 88 din Legea nr. 161/2003, în condiţiile în pare Compqirtirnentul
S.M.U.R.D. este inclus\îp aparatul propriu al consiliuluî/Jocal.
8. întrepşt%:

/

Dacă exercit rea iimultană a funcţiei publiceV^e şef birou control din cadrul Casei de Asigurări de
Sănătate şi a calităţii de consilier local/judeţearresţe de natură să genereze o stare depicompatibilitate.

8. Răspuns.
Din interpret; rea s
ică a prevederilor legale incidente art. 94 afin. (2) lit. a) din Legea nr.
161/2003, opinăm că exercitarea simultană a funcţiei publice de^şef M i i control din cadrul Casei de
Asigurări de Sănătate ş a calităţii
consin^F j^ cff’/ ju^ţee este de natură să genereze o situaţie de
\e
incompatibilitate.

3. ÎNTREBĂRI PRIVIND INCOMPATIBILITATILE APLICABILE PRIMARILOR:

1. întrebare:
Dacă deţinerea funcţiei de primar, simultan cu funcţia de preşedinte/membru în Consiliul Director al
unui Grup de Acţiune Locală (GAL), membru în Consiliul Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
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(ADI) ONG/asocîaţie constituită pentru implementarea programului LEADER-finanţat prin PNDR, asociaţie
urbarială, poate genera o situaţie de incompatibilitate.
1. Răspuns:
Din interpretarea sistematică a prevederilor legale incidente opinăm că deţinerea funcţiei de primar
simultan cu cu funcţia de preşedinte/membru în Consiliul Director al unui Grup de Acţiune Locală (GAL),
membru în Consiliul Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) ONG/asociaţie constituită
pentru implementarea programului LEADER-finanţat prin PNDR, asociaţie urbarială, nu generează o situaţie
de incompatibilitate.
2. întrebare:
A

\ J fir

Dacă deţinerea calităţii de primar, simultan cu caii ătea membru în Consiliul de Administraţie al unei
şcoli, poate genera o situaţie de incompatibilitate.
2. Răspui
Din interpretarea sistematică a prevederilor legale incidente, opinahm că deţinerea simultană a
calităţii de primar şi a calităţii de nembru în Consiliul de Administraţie
unei şcoli nu este de natură să
genereze o situaţie de incompatibilitate, conform ultimelor modificări legislative aduse prin O.U.G. nr.
\
49/2014.
\
3. întrebare:
nsilier loca /judeţean, prefect sau

Dacă deţinerea funcţiei de primar, simultan cu funcţia de
subprefect pbateeene ra o situaţie de incompatibilitate.
3.

tăspuns:

EJ)in interpretarea sistematică aiprevederîlor legale incidente, opinăm
simultan cu fund de consilier local/judeţean, prefect sa
de incompatibilitate,

cţţei de primar,
o situaţie

4. întreber
Dacă deţinerea funcţiei de
de incompatibilitate.
4. Răspuns

.

. .

poa

^ ... A\lf â

_

.

,

genera o situaţie

.

Din interpretarea sistematică a prevederÎTO^e^<dInbidente, opinăm că deţinerea funcţiei de primar,
simultan cu calitatea de funcţionar public, este de natură să genereze o situaţie de incompatibilitate, fiind
aplicabile dispoziţiile art. 87 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 161/2003.
5. întrebare:
Dacă deţinerea funcţiei de primar, simultan cu calitatea de PFA, PFI, II, IF, administrator în cadrul unei
societăţi comerciale, poate genera o situaţie de incompatibilitate.

A G EN IA N A ŢIO N A LĂ DE IN TE G R ITA TE (A.N.I.)

Pag. 36 din 39

GHID PRIVIND IN C O M P A TIB ILITĂ ŢILE Şl C O N FLIC TE LE DE IN TER ESE

ED IŢIA 2017

5. Răspuns:
Din interpretarea sistematică a prevederilor legale incidente, opinăm că deţinerea funcţiei de primar,
simultan cu calitatea de PFA, PFI, II, IF, administrator în cadrul unei societăţi comerciale, este de natură să
genereze o situaţie de incompatibilitate, fiind aplicabile dispoziţiile art. 87 alin. (1) lit. d) ş g) din Legea nr.
161/2003.
6. întrebare:
Dacă deţinerea funcţiei de primar, simultan cu deţinerea funcţiei de reprezentant al unităţii
administrativ-teritoriale în adunările generale ale societăţilor comerciale de interes local sau de reprezentant
al statului în adunarea generală a unei socie ăţi comerciale şleţnteres naţional, poate genera o situaţie de
incompatibilitate.
6. Răspuns:
Din interpretarea sistematică a prevederilor legale incidente,
m că deţinerea funcţiei de primar,
simultan cu deţinerea funcţiei de reprezentant al unităţi administrativ- itoriale în adunările generale ale
;ărea generală a unei societăţi
societăţilor comerciale de intei
loc I sau de reprezentant al statului în
comerciale de interes naţional, este de natură să genereze o situaţie d
compatibilitate, fiind aplicabile
dispoziţiile art/87 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 161/2003.
7. întrebare:
Dacă deţinerea funcţiei de primar, simultarnsth deţirv
remunerate, poate genera o situaţie de incompatibilitate.

Ite funcţii publice sau activităţi

Din intanpcglarea sistematică a prevede lor legale incidente, opinăm
simultan cu deţinerea i iei alte funcţii publice sau activităţi remunerate,
situaţie de incom atibilit te, fiind aplicabile dispoziţiile art.

4. ÎNTREBĂRI PRIVI

1. întrebare;

\

regrfOTSţiei de primar,
natură să genereze o
nr. 161/2003.

PATIBILITĂTILE FUNCTIONARILQ

\

^

j/

/ / / e Y \ t -,

^

^

Dacă exercitarea^îmultană a un^fcjj^cWÎ publice
nspectod^ănţifraudă din cadrul Direcţiei Generale
Antifraudă Fiscală şi a calităţii de consilier local estercre natură să genereze o situaţie de incompatibilitate.
1. Răspuns:
Din cele expuse de dumneavoastră şi din interpretarea sistematică a prevederilor legale incidente art.
94 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 161/2003, opinăm că exercitarea simultană a une funcţii publice de inspector
antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală şi a calităţii de consilier local este de natură să
genereze o situaţie de incompatibilitate.

A G EN IA N A ŢIO N A LĂ DE IN TE G R ITA TE (A.N.I.)

Pag. 37 din 39

GHID PRIVIND IN C O M P A TIB ILITĂ ŢILE Şl C O N FLIC TE LE DE IN TER ESE

ED IŢIA 2017

2. întrebare:
Dacă un funcţionar public se află într-o situaţie de incompatibilitate în cazul în care deţine/exercită
următoarele funcţîi/calităţi: administrator societate comercială, medic de familie, expert (orice domeniu),
PFA, broker, preşedinte asociaţie neguvernamentală, cenzor, casier, titular cabinet psihologic, asistent social,
informatician, instructor auto, traducător, mediator, şofer, mecanic auto.
2. Răspuns:
Din interpretarea sistematică a prevederilor legale, opinăm că deţinerea simultană a unei funcţii
publice şi desfăşurarea activităţilor anterior menţionate, în sectorul privat, generează o situaţie de
incompatibilitate din perspectiva dispoziţiilor art. 96 din Legea nr. 161/2003, dacă activitatea desfăşurată în
sectorul privat este în legătură directă
ş f r ^ u j ^ e ^ r g t a m ca funcţionar public.
3. întrebare: /
Dacă un funcţionar public de conducere, încadrat la Serviciul Audit Public, poate desfăşura activitate
remunerată în cadrul unui proidPfe finanţat din fonduri europene^fără a se genera o situaţie de
incompatibilitate?
3. Răspuns:
:a a pn
j) in interpretarea sistematică
prevederilor legale incidepte, opirţăpi că u\i funcţiohai\ public de
conducere, încadrat la Serviciul Audit Public, nu poate desfăşura activitate remunerată în cadrul unu proiect
finanţat din fonduri europene dacă exercită atribuţiile^ auditor sau atribuţii de cor rol asupra activităţii
derulate în cadrul echipei de proiect.
4. Întreba e:
Dacă
implementare

ncţionar public poate desfasura activităţi remunerate în cadrul unor echipe de
c clor din fonduri europene?

4. Răsbu
\

\ ySSV'

\ \

/

Din interpretarea sistematică a prevederilor legale incidente, opinăm că deţine rea/sjtauîtană a unei
funcţii publice de execuţie^si desfăşurarea de activităţi în cadrul proiectelor din fonduri europene nu
generează o situaţie de incompatibilitate în măsura în care funcţionarul public este desemnat prin act
administrativ pentru a face parte doi echipa de proiect finanţat din fpţ% t^europepd, în condiţiile art. 94
alin. (22) din Legea nr. 161/2003,
n fon
In situaţia în care beneficiarul finală
re nerambursabile postaderare, precum ş
din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, este o entitate
privată, funcţionarul public poate -desfăşura activităţi remunerate în cadrul proiectului numai dacă
activitatea desfăşurată în cadrul echipei de implementare a proiectului nu este în legătură directă sau
indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public.
5. întrebare:
Dacă
exercitarea
simultană
de
către
funcţionarii
publici
a
funcţiei
de
preşedinte/vicepreşedinte/membru al birourilor electorale este de natură să genereze o stare de
incompatibilitate.
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5. Răspuns:
Având în vedere dispoziţiile art. 94 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu art. 68 alin. (2) din Legea
nr. 35/2008, ştiind faptul că incompatibilităţile sunt de strictă interpretare, opinăm că generarea unei stări
de incompatibilitate poate fi stabilită numai prin raportare la atribuţiile exercitate în calitate de funcţionar
public.
Suntem în situaţia generării unei potenţiale stări de incompatibilitate numai în situaţia în care există
o eventuală legătură directă sau ndirectă între atribuţiile de funcţionar public şi cele exercitate în calitate de
preşedinte/vicepreşedinte/membru al birourilor electorale.
6. întrebare:
Dacă exercitarea simultană de către.sfeeretarul comufrbi) oaşului, m u n icip iu l, judeţului a funcţiei de
preşedinte/vicepreşedinte/membru al birourilor electorale este oe natură să genereze o stare de
incompatibilitate.
/ / /
/ y'
a. \
\ \ \
6. Răspuns:
Din perspectiva dispoziţiilor art. 116 din Legea nr. 215/2001, în ceea ce priveşte secretarul comunei,
oraşului, municipiului, judeţului, coroborat cu art. 13 din Legea nr. 35/2008, prin raportare la dispoziţiile art.
94 ş următoarele din Legea nr. 161/2003, opinăm că se generează o situaţie de incompatibilitate prin
exercitarea concomitentă cu fbncţia de preşedinte/vicepreşedinte/membru al oiroului electoral.

5.

MTREBĂRI PRIVIND INCOMPATIBILITĂŢILE FUNCŢIONARILOR PUBLICI CU STATUŢŞPECIAL

1. Intr
Dacă unfuncţion u public cu statut special se^flă într-o situaţie de incorr oatibiBîăwîa cazul în care,
simultan cu funcţia publică, exercită următoarele funcţii/calităţi: adminiştrator/director la societăţi
comerciale din mediul privat, Persoană Fizică Autorizată cu obiect de activitate agricol (apicultura, zootehnie,
cultivarea
plantelor
efc.)/transport/organizare
evenimente/fotografîe/de atizare/consultanţă,
taximetrist/taximetrist vBER. instructor karate, traducător, psiholog, evaluator risc, profesor legislaţie auto,
administrator/p eşedinte/cenzor asociaţie de proprietari, muzician/rapsod/instrumentist, broker,
kinetoterapeut, mediator, preşedinte club sportiv, arbitru, antrenor, observator,/însţjnjctor tir, contabil,
agent colectări rate, agent pază, expert, ospaţ^iŞpformatol^monit^Kde schi.
1. Răspuns:
Din interpretarea sistematică a prevederilor legale incidente, opinăm că exercitarea funcţiei publice
cu statut special simultan cu funcţiile/calităţile enumerate anterior este de natură să genereze o situaţie de
incompatibilitate în cazul în care există o legătură directă sau indirectă între atribuţiile exercitate în calitate
de funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului şi activităţile desfăşurate în mediul privat.
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