CODUL ADMINISTRATIV
- Extras ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.57/2019
SECŢIUNEA a 3-a
Consilierea etică a funcţionarilor publici şi asigurarea informării şi a
raportării cu privire la normele de conduită
ART. 451
Obligaţiile autorităţilor şi instituţiilor publice cu privire la asigurarea
consilierii etice a funcţionarilor publici
şi a informării şi a raportării cu
privire la normele de conduită
(1)
În scopul aplicării eficiente a dispoziţiilor prezentului cod
referitoare la conduita funcţionarilor publici în exercitarea funcţiilor
deţinute, conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice vor desemna un
funcţionar public, de regulă din cadrul compartimentului de resurse umane, pentru
consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită.
(2)
În mod excepţional, în funcţie de numărul de personal din cadrul
autorităţii sau instituţiei publice, de complexitatea problemelor şi de volumul
activităţii specifice, pot fi desemnaţi doi consilieri de etică.
(3)
Desemnarea consilierului de etică se face prin act administrativ al
conducătorului instituţiei publice. Procedura de desemnare, atribuţiile şi
modalitatea de raportare a instituţiilor şi autorităţilor în scopul asigurării
implementării, monitorizării şi controlului respectării principiilor şi normelor
de conduită a funcţionarilor publici se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la
propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
(4)
Consilierea etică are caracter confidenţial şi se desfăşoară în baza
unei solicitări formale adresate consilierului de etică sau la iniţiativa sa
atunci când din conduita funcţionarului public rezultă nevoia de ameliorare a
comportamentului acestuia. Consilierul de etică are obligaţia de a nu comunica
informaţii cu privire la activitatea derulată decât în situaţia în care aspectele
semnalate pot constitui o faptă penală.
(5) Autorităţile şi instituţiile publice implementează măsurile considerate
necesare pentru respectarea dispoziţiilor prezentului cod privind principiile şi
normele de conduită şi sprijină activitatea consilierului de etică.
(6)
În aplicarea dispoziţiilor prezentului cod referitoare la conduita
funcţionarilor publici, orice activitate care implică prelucrarea datelor cu
caracter personal se efectuează cu respectarea prevederilor legislaţiei pentru
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi
libera circulaţie a acestor date.
(7)
Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să asigure
participarea consilierilor de etică la programele de formare şi perfecţionare
profesională, organizate de Institutul Naţional de Administraţie, în condiţiile
legii.
(8) Pentru informarea cetăţenilor, compartimentele de relaţii cu publicul au
obligaţia de a asigura publicarea principiilor şi normelor de conduită pe pagina
de internet şi de a le afişa la sediul autorităţii sau instituţiei publice, întrun loc vizibil şi accesibil publicului.
(9)
Funcţionarii publici nu pot fi sancţionaţi sau prejudiciaţi în niciun
fel pentru că s-au adresat consilierului de etică cu solicitarea de a primi
consiliere cu privire la respectarea principiilor şi normelor de conduită.
ART. 452
Consilierul de etică
(1)
În scopul respectării şi monitorizării implementării principiilor şi
normelor de conduită de către funcţionarii publici, consilierul de etică exercită
un rol activ în domeniul prevenirii încălcării normelor de conduită prevăzute de
prezentul Cod. În exercitarea acestui rol consilierii de etică îndeplinesc
atribuţiile prevăzute de prezentul cod şi de hotărârea Guvernului prevăzută la
art. 451 alin. (3).

(2) Dobândirea calităţii de consilier de etică vizează deţinerea unui statut
temporar, atribuit cu respectarea unor condiţii expres, unui funcţionar public
pentru o perioadă de 3 ani.
(3)
În perioada exercitării calităţii de consilier de etică funcţionarul
public îşi păstrează şi funcţia publică deţinută. Dreptul la carieră al
funcţionarului public este cel corespunzător funcţiei publice deţinute.
(4) Fişa postului corespunzătoare funcţiei deţinute de consilierul de etică
se elaborează de către compartimentul de resurse umane şi se aprobă de către
conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, prin raportare la atribuţiile
stabilite în sarcina acestuia.
(5) Consilierul de etică îşi desfăşoară activitatea pe baza fişei postului
întocmite în condiţiile prevăzute la alin. (4). În activitatea de consiliere
etică acesta nu se supune subordonării ierarhice şi nu primeşte instrucţiuni de
la nicio persoană, indiferent de calitatea, funcţia şi nivelul ierarhic al
acesteia.
(6) Poate dobândi calitatea de consilier de etică funcţionarul public care
îndeplineşte în mod cumulativ următoarele condiţii:
a) este funcţionar public definitiv;
b) ocupă o funcţie publică din clasa I;
c) are, de regulă, studii superioare în domeniul ştiinţe sociale, astfel cum
este definit acest domeniu de studii în condiţiile legislaţiei specifice;
d) prezintă deschidere şi disponibilitate pentru îndeplinirea atribuţiilor
care îi revin consilierului de etică în conformitate cu prevederile prezentului
cod;
e) are o probitate morală recunoscută;
f) nu i s-a aplicat o sancţiune disciplinară, care nu a fost radiată în
condiţiile legii;
g) faţă de persoana sa nu este în curs de desfăşurare cercetarea
administrativă în cadrul procedurii disciplinare, în condiţiile legii;
h) faţă de persoana sa nu a fost dispusă începerea urmăririi penale pentru
săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii,
infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra
înfăptuirii justiţiei;
i) nu se află într-o procedură de evaluare desfăşurată de autoritatea
responsabilă de asigurarea integrităţii în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor
publice şi prevenirea corupţiei instituţionale, în condiţiile legii;
j) nu se află în niciuna dintre situaţiile de incompatibilitate cu calitatea
de consilier de etică prevăzute la art. 453.
(7)
Dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (6) lit. f)-j) se
face prin completarea unei declaraţii de integritate, dată pe propria răspundere
a funcţionarului public.
(8) Condiţiile prevăzute la alin. (6) lit. b) şi c) nu sunt obligatorii în
cazul autorităţilor şi instituţiilor publice în care numărul de personal este sub
20.
ART. 453
Incompatibilităţi cu calitatea de consilier de etică
(1) Nu poate fi numit consilier de etică funcţionarul public care se află în
următoarele situaţii de incompatibilitate:
a) este soţ, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu conducătorul
autorităţii sau instituţiei publice sau cu înlocuitorul de drept al acestuia;
b) are relaţii patrimoniale sau de afaceri cu oricare dintre persoanele
prevăzute la lit. a);
c) este membru sau secretar în comisia de disciplină constituită în cadrul
autorităţii sau instituţiei publice.
(2) În cazul în care situaţiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (1)
intervin ulterior dobândirii în condiţii legale a calităţii de consilier de
etică, statutul de consilier de etică încetează în condiţiile prezentului cod.
ART. 454
Atribuţiile consilierului de etică

În exercitarea rolului activ de prevenire a încălcării principiilor şi
normelor de conduită, consilierul de etică îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) monitorizează modul de aplicare şi respectare a principiilor şi normelor
de conduită de către funcţionarii publici din cadrul autorităţii sau instituţiei
publice şi întocmeşte rapoarte şi analize cu privire la acestea;
b) desfăşoară activitatea de consiliere etică, pe baza solicitării scrise a
funcţionarilor publici sau la iniţiativa sa atunci când funcţionarul public nu i
se adresează cu o solicitare, însă din conduita adoptată rezultă nevoia de
ameliorare a comportamentului acestuia;
c) elaborează analize privind cauzele, riscurile şi vulnerabilităţile care se
manifestă în activitatea funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau
instituţiei publice şi care ar putea determina o încălcare a principiilor şi
normelor de conduită, pe care le înaintează conducătorului autorităţii sau
instituţiei publice, şi propune măsuri pentru înlăturarea cauzelor, diminuarea
riscurilor şi a vulnerabilităţilor;
d) organizează sesiuni de informare a funcţionarilor publici cu privire la
normele de etică, modificări ale cadrului normativ în domeniul eticii şi
integrităţii sau care instituie obligaţii pentru autorităţile şi instituţiile
publice pentru respectarea drepturilor cetăţenilor în relaţia cu administraţia
publică sau cu autoritatea sau instituţia publică respectivă;
e) semnalează practici sau proceduri instituţionale care ar putea conduce la
încălcarea principiilor şi normelor de conduită în activitatea funcţionarilor
publici;
f) analizează sesizările şi reclamaţiile formulate de cetăţeni şi de ceilalţi
beneficiari ai activităţii autorităţii sau instituţiei publice cu privire la
comportamentul personalului care asigură relaţia directă cu cetăţenii şi
formulează recomandări cu caracter general, fără a interveni în activitatea
comisiilor de disciplină;
g) poate adresa în mod direct întrebări sau aplica chestionare cetăţenilor şi
beneficiarilor direcţi ai activităţii autorităţii sau instituţiei publice cu
privire la comportamentul personalului care asigură relaţia cu publicul, precum
şi cu privire la opinia acestora despre calitatea serviciilor oferite de
autoritatea sau instituţia publică respectivă.
ART. 455
Evaluarea activităţii consilierului de etică
(1) Exercitarea atribuţiilor de consiliere etică prevăzute la art. 454 lit.
a) şi b) nu face obiectul evaluării performanţelor profesionale individuale ale
consilierului de etică.
(2) Evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru îndeplinirea de
către consilierul de etică a atribuţiilor prevăzute la art. 454, cu excepţia
celor prevăzute la lit. a) şi b), se face de către conducătorul autorităţii sau
instituţiei publice, în condiţiile legii.
(3)
Evaluarea performanţelor profesionale individuale se face de către
conducătorul autorităţii sau instituţiei publice cu luarea în considerare a
raportului de evaluare întocmit în condiţiile legii de superiorul ierarhic
nemijlocit al funcţionarului public care deţine calitatea de consilier de etică,
în condiţiile art. 485. În acest caz, decizia asupra calificativului final al
evaluării
performanţelor
profesionale
individuale
aparţine
conducătorului
autorităţii sau instituţiei publice.
ART. 456
Încetarea calităţii de consilier de etică
(1) Calitatea de consilier de etică încetează în următoarele situaţii:
a) prin renunţarea expresă a consilierului de etică la această calitate, pe
baza cererii scrise adresate conducătorului autorităţii sau instituţiei publice;
b) prin expirarea perioadei pentru care a fost desemnat consilier de etică în
condiţiile prevăzute de prezentul cod;
c) în cazul intervenirii unei situaţii de incompatibilitate prevăzute la art.
453;
d) prin revocare de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice,
pentru activitate necorespunzătoare a consilierului de etică sau în cazul în care

acesta nu mai îndeplineşte oricare dintre condiţiile prevăzute la art. 452 alin.
(6);
e) în caz de încetare sau de modificare a raporturilor de serviciu ale
funcţionarului public care are calitatea de consilier de etică prin ocuparea unei
funcţii în cadrul altei autorităţi sau instituţii publice, precum şi în caz de
suspendare a raporturilor de serviciu pe o perioadă mai mare de o lună.
(2)
Încetarea calităţii de consilier de etică prin revocare în condiţiile
prevăzute la alin. (1) lit. d) se poate dispune numai după sesizarea Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici de către conducătorul autorităţii sau
instituţiei publice cu privire la activitatea considerată necorespunzătoare a
consilierului de etică şi cercetarea situaţiei de către Agenţia Naţională a
Funcţionarilor Publici, cu luarea în considerare a propunerilor formulate de
aceasta.
(3) Încetarea calităţii de consilier de etică în situaţiile prevăzute la
alin. (1) lit. a)-c) şi e) se dispune direct de către conducătorul autorităţii
sau instituţiei publice.
ART. 457
Informarea publicului cu privire la respectarea obligaţiilor şi a normelor
de conduită
(1)
Raportul prevăzut la art. 401 alin. (4) lit. i) conţine informaţii cu
caracter public, se elaborează în baza rapoartelor autorităţilor şi instituţiilor
publice privind respectarea normelor de conduită transmise Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici şi cuprinde cel puţin următoarele date:
a) numărul şi obiectul sesizărilor privind cazurile de încălcare a normelor
de conduită profesională;
b) categoriile şi numărul de funcţionari publici care au încălcat principiile
şi normele de conduită;
c) cauzele şi consecinţele nerespectării normelor de conduită;
d) evidenţierea cazurilor în care funcţionarilor publici li s-a cerut să
acţioneze sub presiunea factorului politic.
(2)
Rapoartele autorităţilor şi instituţiilor publice privind respectarea
normelor de conduită se publică pe site-ul propriu şi se comunică la cererea
oricărei persoane interesate.
(3) Raportul prevăzut la art. 401 alin. (4) lit. i) se publică pe site-ul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi se comunică la cererea oricărei
persoane interesate.
(4)
Informarea publicului cu privire la respectarea obligaţiilor şi a
normelor de conduită în exercitarea funcţiilor publice constituie parte
integrantă din raportul anual privind managementul funcţiilor publice şi al
funcţionarilor publici, care se elaborează de Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici poate să prezinte în raportul
anual, în mod detaliat, unele cazuri care prezintă un interes deosebit pentru
opinia publică.

