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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 13 aprilie 2022 

Nr. 4c-9/156 
 

  
Către 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 
Doamnei preşedinte Simona Bucura-Oprescu 

 
 

 
Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.138/2021 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, trimis Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului, în procedură de urgenţă, cu adresa nr.PLx 72/2022 din 28 

februarie 2022, pentru dezbatere şi examinare pe fond. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON



 

 
2

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 13 aprilie 2022 

Nr. 4c-9/156 
 

RAPORT  PRELIMINAR 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.138/2021 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ 
 
 
 În temeiul art.95 şi 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială și Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului, au fost sesizate, prin adresa nr.PLx 72/2022 din 
28 februarie 2022, cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a 
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.138/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.138/2021 prin care se propune 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019. Proiectul vizează amânarea intrării în vigoare a dispoziţiilor 
art.467 alin.(3)-(9), art.469, 470 şi 484 din Codul administrativ, de la 
data de 1 ianuarie 2022 până la 30 septembrie 2023. Totodată, se vizează 
completarea Codului administrativ cu o nouă anexă, care să cuprindă 
echivalarea funcţiilor publice specifice din cadrul autorităţilor şi instituţiilor 
publice cu funcţiile publice generale. 

 
 Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă 
Cameră sesizată, în şedinţa din 21 februarie 2022. 
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La întocmirea prezentului raport preliminar, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1027/23.12.2021) 
• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social 

(nr.8783/28.12.2021) 
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-13/133/15.03.2022) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale (nr.4c-6/117/09.03.2022); 
• raportul preliminar al Comisiei pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului (nr.4c-7/81/05.04.2022). 
 

Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut 
proiectul de lege în şedinţa din 12 aprilie 2022 şi au hotărât, cu majoritate 
de voturi (5 voturi împotrivă), adoptarea proiectului de lege cu 
amendamente, redate în anexele care fac parte integrantă din prezentul 
raport preliminar. 

 
La lucrările comisiei au participat membrii comisiei, conform listei de 

prezenţă. 
 
La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 

57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat: 
- dl Constantin-Florin Mitulețu-Buică – președinte, Autoritatea 

Electorală Permanentă; 
- dl Zsombor Vajda – vicepreședinte, Autoritatea Electorală 

permanentă. 
 
 Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 
prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
 
 Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon            Dan-Constantin Şlincu 

 
 
 
Întocmit,  
Şef birou Lidia Vlădescu 
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ANEXA NR.1 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru muncă și protecție socială au hotărât adoptarea proiectului de lege 
cu următoarele amendamente: 

 
Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
ordonanţa de urgenţă

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie
(autor amendament) Motivare 

1.  
__ 

 
__ 

 
Titlul Legii 
 

Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.138/2021 

pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul 

administrativ 
 

 
 

Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.138/2021 

pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul 

administrativ 
şi pentru modificarea 

Legii nr.208/2015 
privind alegerea 

Senatului şi a Camerei 
Deputaţilor, precum şi 
pentru organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii 
Electorale Permanente 

 
Autori: membrii comisiei  

 

 
 
Pentru 
respectarea 
exigențelor 
impuse de 
normele de 
tehnică 
legislativă. 
 
Corelare cu 
modificările 
propuse. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie
(autor amendament) Motivare 

2.  
__ 

 
__ 

 
Articol unic. - Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.138 din 28 
decembrie 2021 pentru 
modificarea şi 
completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, 
nr.1243 din 29 decembrie 
2021, cu următoarele 
modificări şi completări: 

 
Devine art.I 
 
Autori: membrii comisiei  

 
Se propune 
introducerea unui 
art.II în legea de 
aprobare, care 
conţină  
modificările aduse 
Legii nr.208/2015 
 

3.  
__ 

 
Titlul ordonanţei 
 

Ordonanţă de urgenţă 
pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul 

administrativ 

 
1. Titlul ordonanţei se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„Ordonanţă de urgenţă 
pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul 
administrativ şi pentru 

modificarea Legii 
nr.208/2015 privind 

alegerea Senatului şi a 
Camerei Deputaţilor, 

precum şi pentru 

 
Se elimină textul 
propus de Senat. 
 
Autori: membrii comisiei  

 
Nu se justifică, 
din punct de 
vedere tehnic, 
introducerea 
modificării unui  
act normativ cu 
aplicabilitate 
ulterioară într-o 
ordonanţă care a 
produse deja 
efecte juridice. 
 
Astfel, art.I va 
conţine referiri 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie
(autor amendament) Motivare 

organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii 
Electorale Permanente” 
 

privind aprobarea 
OUG 138/2021, 
iar art.II va 
conţine 
modificările aduse 
Legii 
nr.208/2015. 
 

4.  
__ 

 
Art. I. - Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 
555 din 5 iulie 2019, cu 
modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  

 

5.  
__ 

 
__ 

 
2. La articolul I, 
înaintea punctului 1 se 
introduce un nou 
punct, cu următorul 
cuprins: 
„- După articolul 2921 se 
introduce un nou articol, 
art.2922, cu următorul 

 
Devine pct.1 nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie
(autor amendament) Motivare 

cuprins: 
„Art.2922.- (1) Trecerea 
imobilelor Palate 
administrative din 
domeniul public al statului 
în domeniul public al unei 
unităţi administrativ-
teritoriale, pentru 
realizarea unor lucrări de 
reabilitare/modemizare/co
nsolidare/extindere se 
face la cererea consiliului 
judeţean, respectiv a 
Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, 
după caz, prin hotărâre a 
Guvernului, iniţiată de 
autorităţile prevăzute la 
art.287 lit.a), care au în 
administrare bunurile 
respective, dacă prin lege 
nu se dispune altfel. 
(2) Dispoziţiile prevăzute 
la art.292 alin.(2) - (6) se 
aplică în 
mod corespunzător. 
(3) În imobilele Palate 
administrative trecute în 
proprietatea publică a 
unităţilor administrativ-
teritoriale, pentru 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie
(autor amendament) Motivare 

realizarea unor lucrări de 
reabilitare/modemizare/co
nsolidare/extindere se 
asigură, în mod gratuit, 
utilizarea spaţiilor 
necesare funcţionării 
instituţiilor prefectului, 
serviciilor publice 
deconcentrate ale 
ministerelor, structurilor 
teritoriale ale instituţiilor 
care fac parte din 
administraţia publică 
centrală. 
(4) Instituţiile prevăzute 
la alin.(3) suportă, în 
funcţie de suprafaţa 
utilizată, cota-parte din 
totalul cheltuielilor de 
întreţinere şi funcţionare, 
în bune condiţii, a 
palatelor administrative.” 
 

6.  
__ 

 
1. La articolul 384, 
după alineatul (2) se 
introduce un nou 
alineat, alin. (3), cu 
următorul cuprins: 
„(3) Echivalarea funcţiilor 
publice specifice cu 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie
(autor amendament) Motivare 

funcţiile publice generale 
stabilite în anexa nr. 5, 
este prevăzută în anexa 
nr. 51.” 
 

7.  
Art.597 alin.(1) 
 
d) prevederile art. 467 
alin. (3)-(9), art. 469, 
470 şi 484 intră în vigoare 
la 1 ianuarie 2022; 

 
2. La articolul 597 
alineatul (1), litera d) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„d) prevederile art. 467 
alin. (3) - (9), art. 469, 
470 şi 484 intră în vigoare 
la 30 septembrie 2023;”. 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  

 

8.  
__ 

 
__ 

 
3. La articolul I, după 
punctul 2 se introduce 
un nou punct, pct.21, 
cu următorul cuprins: 
„21. După articolul 610 se 
introduce un nou articol, 
art.6101, cu următorul 
cuprins: 
Art.6101.- (1) Autorităţile 
şi instituţiile publice din 
administraţia publică 
central şi locală cu 
atribuţii în implementarea 
măsurilor privind 
dezvoltarea durabilă din 

 
2. La articolul I, după 
punctul 2 se introduce 
un nou punct, pct.21, 
cu următorul cuprins: 
«21. După articolul 610 se 
introduce un nou articol, 
art.6101, cu următorul 
cuprins: 
„Art.6101.- (1) Autorităţile 
şi instituţiile publice din 
administraţia publică 
centrală şi locală cu 
atribuţii în implementarea 
activităților specifice 
privind dezvoltarea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corectarea uneir 
erori materiale 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie
(autor amendament) Motivare 

Planul Naţional de 
Redresare şi Rezilienţă 
pot să stabilească funcţia 
publică specifică/funcţiile 
publice specifice de 
execuţie de expert 
dezvoltare durabilă prin 
schimbarea denumirii 
funcţiilor publice de 
execuţie care au în 
atribuţiile postului 
activităţi privind 
dezvoltarea durabilă 
aferente implementării de 
proiecte sau alte măsuri 
din Planul Naţional de 
Redresare şi Rezilienţă 
mai mult de 50% şi 
care au absolvit 
cursuri/programe 
postuniversitare de 
formare organizate în 
conformitate cu 
standardul ocupaţional 
Expert dezvoltare 
durabilă, sau prin 
transformarea ori 
înfiinţarea unei/unor 
funcţii publice de expert 
dezvoltare durabilă în 
situaţia în care nu există 

durabilă, inclusiv cele 
din Planul Naţional de 
Redresare şi Rezilienţă 
pot să stabilească funcţia 
publică specifică/funcţiile 
publice specifice de 
execuţie de expert 
dezvoltare durabilă prin 
schimbarea denumirii 
funcţiilor publice de 
execuţie care au în 
atribuţiile postului, mai 
mult de 50%, activităţi 
specifice pentru 
dezvoltare durabilă, 
aferente implementării de 
proiecte sau alte 
activităţi, inclusiv cele 
din Planul Naţional de 
Redresare şi Rezilienţă şi 
care au absolvit 
cursuri/programe 
postuniversitare de 
formare organizate în 
conformitate cu 
standardul ocupaţional 
Expert dezvoltare 
durabilă, sau prin 
transformarea ori 
înfiinţarea unei/unor 
funcţii publice de expert 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie
(autor amendament) Motivare 

funcţii publice de execuţie 
cu atribuţii privind 
dezvoltarea durabilă 
aferente implementării de 
proiecte sau alte măsuri 
din Planul Naţional de 
Redresare şi Rezilienţă 
mai mult de 50%. 
 
 
 
 
(2) Funcţia publică 
specifică de expert 
dezvoltare durabilă se 
echivalează cu funcţiile 
publice generale, în 
condiţiile anexei nr.51. 
 
(3) Din punct de 
vedere al salarizării, 
funcţia publică specifică 
de Expert dezvoltare 
durabilă se asimilează 
funcţiei publice generale 
de consilier.” 
 

dezvoltare durabilă în 
situaţia în care nu există 
funcţii publice de execuţie 
cu atribuţii, mai mult de 
50%, privind activităţi 
specifice pentru 
dezvoltare durabilă, 
aferente implementării de 
proiecte sau alte 
activităţi, inclusiv cele 
din Planul Naţional de 
Redresare şi Rezilienţă. 
 
Nemodificat  
 
 
 
 
 
(3) Salarizarea funcţiei 
publice specifice de 
Expert dezvoltare durabilă 
se face la nivelul prevăzut 
de lege pentru funcţia 
publică generală de 
consilier.” 
 
Autori: membrii comisiei 
 
 
 

 
 
Unitate de 
reglementare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizarea unor 
noţiuni consacrate 
în materia 
salarizării. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie
(autor amendament) Motivare 

9.  
 
 
Art.618 
 
(24) Pentru anul 2022 
prevederile alin. (1)-(19) 
se aplică şi pentru 
ocuparea funcţiilor publice 
pentru care nu a fost 
organizat concursul 
naţional în condiţiile art. 
467 alin. (3)-(7) şi 469 
până la data organizării 
acestuia, cu condiţia ca 
anunţul de concurs să fi 
fost publicat în condiţiile 
alin. (3), până la data 
organizării concursului 
naţional. 

 
3. La articolul 618, 
alineatul (24) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(24) Pentru anul 
perioada 30 
septembrie — 31 
decembrie 2023 
prevederile alin. (1) - (19) 
se aplică şi pentru 
ocuparea funcţiilor publice 
pentru care nu a fost 
organizat concursul 
naţional în condiţiile art. 
467 alin. (3) - (7) şi 469 
până la data organizării 
acestuia, cu condiţia ca 
anunţul de concurs să fi 
fost publicat în condiţiile 
alin. (3), până la data 
organizării concursului 
naţional.” 
 
 

 
Nemodificat  

 
3. La articolul I punctul 
3, alineatul (24) al 
articolului 618 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(24) Pentru perioada 30 
septembrie - 31 
decembrie 2023 
prevederile alin. (1) - (19) 
se aplică şi pentru 
ocuparea funcţiilor publice 
pentru care nu a fost 
organizat concursul 
naţional în condiţiile art. 
467 alin. (3) - (7) şi 469 
până la data organizării 
acestuia, cu condiţia ca 
anunţul de concurs să fi 
fost publicat în condiţiile 
alin. (3), până la data 
organizării concursului 
naţional.” 
 

 
 
 
 
 
 
Corectarea unei 
erori materiale. 

10.  
Art.619 
 
(2) Proiectul-pilot se 
derulează în perioada 
2020-2021, pentru: 

 
4. La articolul 619, 
partea inteoductivă a 
alineatului (2) şi 
alineatul (10) se 
modifică şi vor avea 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie
(autor amendament) Motivare 

 
………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(10) Normele privind 
organizarea şi 
desfăşurarea proiectului-
pilot se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor 
Publici. Normele privind 
organizarea şi 
desfăşurarea proiectului-
pilot cuprind şi 
modalitatea de 
previzionare pentru 
perioada 2020-2021 a 
necesarului de funcţii 
publice prevăzute la alin. 
(2), precum şi procedura 
de înştiinţare a Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor 
Publici şi lista 

următorul cuprins: 
„(2) Proiectul-pilot se 
derulează de la data 
intrării în vigoare a 
hotărârii Guvernului 
prevăzută la alin. (10) 
până la data  intrării în 
vigoare a prevederilor 
art.467 alin. (3)-(9), 
pentru: 

............................... 
(10) Normele privind 
organizarea şi 
desfăşurarea proiectului-
pilot se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor 
Publici. Normele privind 
organizarea şi 
desfăşurarea proiectului-
pilot cuprind şi 
modalitatea de 
previzionare pentru 
perioada de derulare a 
proiectului-pilot a 
necesarului de funcţii 
publice prevăzute la alin. 
(2), precum şi procedura 
de înştiinţare a Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie
(autor amendament) Motivare 

documentelor necesare 
aferente înştiinţării. 
 

Publici şi lista 
documentelor necesare 
aferente înştiinţării.” 
 

11.  
II. Funcţii publice 
specifice 
 
A. Funcţii publice de 
conducere 
 
15. inspector general 
antifraudă; 
16. inspector general 
adjunct antifraudă; 
17. inspector-şef 
antifraudă (şef serviciu); 
18. inspector-şef 
antifraudă (director); 
19. inspector-şef 
antifraudă (şef birou); 
 
B. Funcţii publice de 
execuţie 
 
20.inspector antifraudă; 
25.specialist antifraudă; 
 
 
 
 

 
5. La anexa nr. 5 
punctul II lit.A, 
punctele 15-19 şi lit. B 
punctele 20 şi 25 se 
abrogă. 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie
(autor amendament) Motivare 

12.  
NOTĂ: 
 
Funcţiile publice specifice, 
altele decât cele 
prevăzute la pct. II, se 
pot stabili de autorităţile 
şi instituţiile publice, în 
condiţiile art. 384 alin. (1) 
din prezentul cod. 

 
6. La anexa nr. 5, Nota 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Funcţiile publice 
specifice, altele decât cele 
prevăzute la pct. II, se 
pot stabili de autorităţile 
şi instituţiile publice, în 
condiţiile prevăzute la art. 
384 alin. (1) şi (2) din 
prezentul cod.” 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  

 

13.  
II. Funcţii publice 
specifice 
 
B. Funcţii publice de 
execuţie 

 
__ 

 
4. La articolul I, după 
punctul 6 se introduce 
un nou punct, pct.61, 
cu următorul cuprins: 
„61. La anexa nr.5, 
punctul II, lit. B, după 
numărul curent 27 se 
introduce un nou număr 
curent, nr. 28, cu 
următorul cuprins: 
28. expert dezvoltare 
durabilă.” 
 

 
4. La articolul I, după 
punctul 6 se introduce 
un nou punct, pct.61, 
cu următorul cuprins: 
«61. La anexa nr.5, 
punctul II, litera B, după 
punctul 27 se introduce 
un nou punct, pct.28, cu 
următorul cuprins: 
„28. expert dezvoltare 
durabilă.”» 
 
Autori: membrii comisiei  
 
 
 
 

 
Pentru 
respectarea 
exigențelor 
impuse de 
normele de 
tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie
(autor amendament) Motivare 

14.  
__ 

 
7. După anexa nr.5 se 
introduce o nouă 
anexă, anexa nr.51, 
având conţinutul 
prevăzut în anexa la 
prezenta ordonanţă de 
urgenţă. 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  

 

15.  
__ 

  
5. La articolul I, după 
punctul 7 se introduce 
un nou punct, pct.71, 
cu următorul cuprins: 
„71. Anexa se modifică şi 
se înlocuieşte cu anexa la 
legea de aprobare a 
prezentei ordonanţe de 
urgenţă. ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se elimină. 
 
Autori: membri PSD, PNL, 
UDMR, AUR și Minoritățile 
Naționale ai Comisiei 
pentru administrație  
 

 
Pentru 
respectarea 
exigențelor 
impuse de 
normele de 
tehnică 
legislativă. 



 

 
17

Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie
(autor amendament) Motivare 

16.  
__ 

 
ANEXA 
(Anexa nr. 51 la 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019)  
 
 
 

 
ANEXA 
(Anexa nr. 51 la 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019)  
 
 
 

 
5. ANEXA (Anexa nr. 51 
la Ordonanţa de 
urgență a Guvernului 
nr.57/2019) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
Autori: membrii comisiei  
 
(Anexa modificată se 
regăsește la pag.24 - 54) 
 

 
Pentru 
respectarea 
exigențelor 
impuse de 
normele de 
tehnică 
legislativă. 

17.  
__ 

 
Art. II. - Prezenta 
ordonanţa de urgenţă nu 
introduce modificări cu 
privire la condiţiile de 
ocupare a funcţiilor 
publice specifice, la 
nivelul funcţiilor publice 
specifice, la nivelul 
studiilor sau tipului de 
diplome/cursuri de 
formare/perfecţionare 
necesare sau la orice alte 
condiţii specifice 
prevăzute de legislaţia în 
vigoare pentru ocuparea 
funcţiilor publice specifice.
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie
(autor amendament) Motivare 

18.  
__ 

 
Art.III. - Echivalarea 
funcţiilor publice specifice 
prevăzute în anexa nr. 51 
cu funcţiile publice 
generale nu afectează 
raporturile de serviciu şi 
drepturile salariale avute 
la data intrării în vigoare 
a prezentei ordonanţe de 
urgenţă. 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  

 

19.  
__ 

 
__ 

 
6. După articolul III se 
introduce un nou 
articol, art.IV, cu 
următorul cuprins: 
„Art.IV. - Legea 
nr.208/2015 privind 
alegerea Senatului şi a 
Camerei Deputaţilor, 
precum şi pentru 
organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii 
Electorale Permanente, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea 
I, nr.553 din 24 iulie 
2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică după cum 

 
Partea introductivă a 
pct.6 se elimină. 
 
 
Art.II. - Legea 
nr.208/2015 privind 
alegerea Senatului şi a 
Camerei Deputaţilor, 
precum şi pentru 
organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii 
Electorale Permanente, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea 
I, nr.553 din 24 iulie 
2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică după cum 

 
Devine art.II în 
legea de 
aprobare, pentru 
corelare cu 
modificările 
propuse anterior 
şi pentru 
respectarea 
exigențelor 
impuse de 
normele de 
tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie
(autor amendament) Motivare 

urmează: 
 

urmează: 
 
Autori: membrii comisiei  
 

20.  
 
 
 
 
 
(8) Personalul aparatului 
de specialitate al 
Autorităţii Electorale 
Permanente cu statut de 
înalt funcţionar public 
parlamentar este numit, 
eliberat sau destituit 
din funcţie cu avizul 
birourilor permanente 
reunite ale celor două 
Camere ale Parlamentului. 
Persoanele care ocupă 
funcţii de demnitate 
publică şi cele care ocupă 
funcţii publice 
corespunzătoare 
categoriei înalţilor 
funcţionari publici, care 
nu au domiciliu şi nici 
locuinţă proprietate 
personală în municipiul 

  
1. La articolul 102, 
alineatele (8) şi (10) 
vor avea următorul 
cuprins: 
 
„(8) Personalul aparatului 
de specialitate al 
Autorităţii Electorale 
Permanente cu statut de 
înalt funcţionar public 
parlamentar este numit 
prin concurs, examen 
sau modificarea 
raporturilor de 
serviciu, după caz, cu 
avizul birourilor 
permanente reunite ale 
celor două Camere ale 
Parlamentului. Persoanele 
care ocupă funcţii de 
demnitate publică şi cele 
care ocupă funcţii publice 
corespunzătoare 
categoriei înalţilor 
funcţionari publici, care 
nu au domiciliu şi nici 

 
1. La articolul 102, 
alineatele (8) şi (10) se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
„(8) Personalul aparatului 
de specialitate al 
Autorităţii Electorale 
Permanente cu statut de 
înalt funcţionar public 
parlamentar este numit, 
eliberat sau destituit din 
funcţie prin ordin al 
președintelui 
autorității, cu avizul 
birourilor permanente 
reunite ale celor două 
Camere ale Parlamentului. 
Persoanele care ocupă 
funcţii de demnitate 
publică şi cele care ocupă 
funcţii publice 
corespunzătoare 
categoriei înalţilor 
funcţionari publici, care 
nu au domiciliu şi nici 

 
 
Pentru 
respectarea 
exigențelor 
impuse de 
normele de 
tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
Menţinerea 
prevederilor 
referitoare la 
modalitatea în 
care se face 
eliberarea şi 
destituirea din 
funcţie. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie
(autor amendament) Motivare 

Bucureşti, beneficiază de 
diurnă de deplasare, 
stabilită prin regulamentul 
de organizare şi 
funcţionare a Autorităţii 
Electorale Permanente. 
 
 
 
(10) Personalul aparatului 
de specialitate al 
Autorităţii Electorale 
Permanente este format 
din funcţionari publici 
asimilaţi funcţionarilor 
publici parlamentari şi din 
personal contractual, care 
se încadrează prin 
examen sau concurs, în 
condiţiile legii. Condiţiile 
de studii şi vechime în 
specialitatea studiilor, 
precum şi condiţiile 
specifice pentru 
ocuparea posturilor din 
cadrul aparatului de 
specialitate al 
Autorităţii Electorale 
Permanente sunt 
stabilite, în condiţiile 
legii, prin regulamentul 

locuinţă proprietate 
personală în municipiul 
Bucureşti, beneficiază de 
diurnă de deplasare, 
stabilită prin regulamentul 
de organizare şi 
funcţionare a Autorităţii 
Electorale Permanente. 
....................................
(10) Posturile din cadrul 
aparatului de specialitate 
al Autorităţii Electorale 
Permanente se ocupă, 
după caz, prin concurs, 
examen, numire sau 
modificarea raporturilor 
de serviciu, cu aplicarea 
corespunzătoare a 
prevederilor Legii 
nr.7/2006, republicată, 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 
În cazul ocupării funcţiilor 
publice din cadrul 
aparatului de specialitate 
al Autorităţii Electorale 
Permanente prin 
modificarea raporturilor 
de serviciue se aplică şi 
prevederile Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 

locuinţă proprietate 
personală în municipiul 
Bucureşti, beneficiază de 
diurnă de deplasare, 
stabilită prin regulamentul 
de organizare şi 
funcţionare a Autorităţii 
Electorale Permanente. 
................................... 
(10) Posturile de 
execuție și de 
conducere din cadrul 
aparatului de specialitate 
al Autorităţii Electorale 
Permanente, se ocupă 
prin concurs, examen, 
numire sau modificarea 
raporturilor de serviciu 
ori de muncă, după caz, 
în condițiile legii și ale 
regulamentului de 
organizare şi 
funcţionare  al 
Autorităţii Electorale 
Permanente. Condiţiile 
de studii şi vechime în 
specialitatea studiilor, 
precum şi condiţiile 
specifice pentru ocuparea 
posturilor din cadrul 
aparatului de specialitate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personalul din 
cadrul AEP are 
statut de 
funcţionar public 
şi de personal 
contractual. Legea 
nr.7/2006 se 
aplică doar 
personalului care 
ocupă funcţii 
publice, fiind 
restrictiv. 
 
Este necesară 
menţinerea 
prevederilor 
referitoare la 
stabilirea prin 
regulament a 
condiţiilor de 



 

 
21

Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie
(autor amendament) Motivare 

de organizare şi 
funcţionare a 
Autorităţii Electorale 
Permanente. 

nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu 
modificările şi 
completările ulterioare.” 
 

al Autorităţii Electorale 
Permanente sunt stabilite, 
în condiţiile legii, prin 
regulamentul de 
organizare şi funcţionare 
al Autorităţii Electorale 
Permanente.” 
 
Autori: membrii comisiei  
 

studii / vechime în 
specialitate / 
condiţii specifice 
necesare ocupării 
posturilor din 
cadrul AEP. 

21.  
(3) Autoritatea Electorală 
Permanentă poate avea filiale şi 
birouri în fiecare judeţ şi 
municipiul Bucureşti. 
Înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea filialelor şi a 
birourilor, numărul de posturi, 
precum şi atribuţiile acestora se 
stabilesc prin regulamentul de 
organizare şi funcţionare a 
Autorităţii Electorale 
Permanente. 
 
(11) Pot ocupa funcţii de 
conducere în cadrul aparatului 
de specialitate al Autorităţii 
Electorale Permanente 
persoanele care îndeplinesc 
condiţiile stabilite conform 
alin.(10) şi au o vechime de cel 
puţin 5 ani în funcţia publică 
parlamentară sau în funcţia 
publică asimilată funcţiei 
publice parlamentare. 
 

  
2. La articolul 102, 
alineatele (11) - (13) şi 
(16) se abrogă. 
 

 
2. La articolul 102, 
alineatele (3), (11)-
(15) se abrogă. 
 
Autori: membri PSD, PNL, 
UDMR, AUR și Minoritățile 
Naționale ai Comisiei 
pentru administrație şi 
membrii Comisiei pentru 
muncă și protecție socială 
 

 
Pentru 
respectarea 
exigențelor 
impuse de 
normele de 
tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie
(autor amendament) Motivare 

 
(12) Pot ocupa funcţii de şef 
departament sau director 
general în cadrul aparatului de 
specialitate al Autorităţii 
Electorale Permanente 
persoanele care îndeplinesc 
condiţiile stabilite conform 
alin.(10) şi au o vechime de cel 
puţin 10 ani în funcţia publică 
parlamentară sau în funcţia 
publică asimilată funcţiei 
publice parlamentare. 
 
(13) Pot ocupa funcţia de 
secretar general sau de secretar 
general adjunct în cadrul 
aparatului de specialitate al 
Autorităţii Electorale 
Permanente persoanele care 
îndeplinesc condiţiile stabilite 
conform alin. (10) şi au o 
vechime de cel puţin 15 ani în 
funcţia publică parlamentară 
sau în funcţia publică asimilată 
funcţiei publice parlamentare. 
 
(14) Atribuţiile 
compartimentelor Autorităţii 
Electorale Permanente sunt 
stabilite prin ordin al 
preşedintelui Autorităţii 
Electorale Permanente, care se 
publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. Atribuţiile, 
sarcinile şi răspunderile 
individuale ale personalului 
Autorităţii Electorale 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie
(autor amendament) Motivare 

Permanente se stabilesc prin 
fişele posturilor, pe baza 
regulamentului de organizare şi 
funcţionare. 
 
(15) Activitatea desfăşurată de 
personalul cu studii juridice în 
cadrul Autorităţii Electorale 
Permanente constituie vechime 
în specialitate juridică. 
Personalul de conducere şi 
execuţie de altă specialitate 
decât cea juridică din cadrul 
Autorităţii Electorale 
Permanente beneficiază de 
vechime în specialitatea 
studiilor absolvite. Perioada de 
exercitare a mandatului de 
preşedinte şi de vicepreşedinte 
al Autorităţii Electorale 
Permanente constituie vechime 
în muncă şi în specialitate, cu 
toate drepturile prevăzute de 
lege. 
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ANEXA 
(Anexa nr. 51 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019) 

 
Echivalarea funcţiilor publice specifice cu funcţii publice generale din cadrul unor autorităţi şi instituţii publice 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea autorităţii 
sau instituţiei publice 

Funcţia publică 
generală cu care se 
echivalează funcţia 

publică specifică 

Nivelul 
funcţiei 
publice 

Nivelul studiilor necesare 

Vechimea în 
specialitate necesară 
exercitării funcţiei 

publice 

Funcţia publică 
specifică ce se 

echivalează 

1 Ministerul Finanţelor 

Director general 

conducere 

Clasa I, studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă şi studii universitare de 

master absolvite cu diplomă în 
domeniul administraţiei publice, 

managementului sau în specialitatea 
studiilor necesare ocupării funcţiei 
publice sau cu diplomă echivalentă 

conform prevederilor art. 153 
alin.(2) din Legea educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare 

Conform prevederilor 
art.468 alin.(2) lit.b) 

din prezentul cod 

Controlor financiar  
şef 

Director general 
adjunct 

Controlor financiar  
şef adjunct 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
superior, conform 
art.392 alin.(1) din 

prezentul cod 

execuţie 
Clasa I studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă 

Conform prevederilor 
art.468 alin.(1) lit.c) 

din prezentul cod 

Controlor delegat, 
clasa I, grad 

profesional superior 

2 Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală 

Director executiv 
conducere 

Clasa I, studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă şi studii universitare de 

Conform prevederilor 
art.468 alin.(2) lit.b) 
 din prezentul cod 

Şef administraţie 
Director executiv 

adjunct 
Şef administraţie 

adjunct 
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Director executiv master absolvite cu diplomă în 
domeniul administraţiei publice, 

managementului sau în specialitatea 
studiilor necesare ocupării funcţiei 
publice sau cu diplomă echivalentă 
conform prevederilor art. 153 alin. 
(2) din Legea educaţiei naţionale 

nr.1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare 

Trezorier-şef 
Director executiv 

adjunct
Trezorier-şef adjunct

Director executiv 
adjunct

Şef birou vamal 

Şef serviciu 
Conform prevederilor 
art.468 alin.(2) lit. a) 

din prezentul cod 

Şef adjunct birou 
vamal

Şef serviciu 
Ofiţer de legătură  

la SELEC 
Cu funcţiile publice 

de execuţie de clasa I, 
grad profesional 

debutant, conform 
art.392 alin.(1) din 

prezentul cod

execuţie 
Clasa I, studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă 

 
Inspector vamal, clasa 

I, grad profesional 
debutant 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
asistent, conform 

art.392 alin.(1) din 
prezentul cod

Conform prevederilor 
art.468 alin.(1) lit. a) 

din prezentul cod 

Inspector vamal,  
clasa I, grad 

profesional asistent 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
principal, conform 
art.392 alin.(1) din 

prezentul cod

Conform prevederilor 
art.468 alin.(1) lit. b) 

din prezentul cod 

Inspector vamal,  
clasa I, grad 

profesional principal 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
superior, conform 
art.392 alin.(1) din 

Conform prevederilor 
art.468 alin.(1) lit.c) 

din prezentul cod 

Inspector vamal,  
clasa I, grad 

profesional superior 
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prezentul cod 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
debutant, conform 
art.392 alin.(1) din 

prezentul cod

Clasa I, studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă 

 
Inspector casier,  

clasa I, grad 
profesional debutant 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
asistent, conform 

art.392 alin.(1) din 
prezentul cod

Conform prevederilor 
art.468 alin.(1) lit.a) 

din prezentul cod 

Inspector casier,  
clasa I, grad 

profesional asistent 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
principal, conform 
art.392 alin.(1) din 

prezentul cod

Conform prevederilor 
art.468 alin.(1) lit.b) 

din prezentul cod 

Inspector casier,  
clasa I, grad 

profesional principal 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
superior, conform 
art.392 alin.(1) din 

prezentul cod

Conform prevederilor 
art.468 alin.(1) lit.c) 

din prezentul cod 

Inspector casier,  
clasa I, grad 

profesional superior 

Referent de 
specialitate, clasa a 

II-a, grad profesional 
debutant

Clasa a II-a, studii superioare de 
scurtă durată absolvite cu diplomă 

în perioada anterioară aplicării celor 
trei cicluri tip Bologna 

 
Agent vamal,  

clasa a II-a, grad 
profesional debutant 
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Referent de 
specialitate, clasa a 

II-a, grad profesional 
asistent

Conform prevederilor 
art.468 alin.(1) lit.a) 

din prezentul cod 

Agent vamal,  
clasa a II-a, grad 

profesional asistent 

Referent de 
specialitate, clasa a 

II-a, grad profesional 
principal

Conform prevederilor 
art.468 alin.(1) lit.b) 

din prezentul cod 

Agent vamal,  
clasa a II-a, grad 

profesional principal 

Referent de 
specialitate, clasa a 

II-a, grad profesional 
superior

Conform prevederilor 
art.468 alin.(1) lit.c) 

din prezentul cod 

Agent vamal,  
clasa a II-a, grad 

profesional superior 

Referent, clasa a III-
a, grad profesional 

debutant

Clasa a III-a, studii liceale, respectiv 
studii medii liceale, finalizate cu 

diplomă de bacalaureat 

 
Controlor vamal,  
clasa a III-a, grad 

profesional debutant
Referent, clasa a III-
a, grad profesional 

asistent

Conform prevederilor 
art.468 alin.(1) lit.a) 

din prezentul cod

Controlor vamal,  
clasa a III-a, grad 

profesional asistent
Referent, clasa a III-
a, grad profesional 

principal

Conform prevederilor 
art.468 alin.(1) lit.b) 

din prezentul cod

Controlor vamal,  
clasa a III-a, grad 

profesional principal
Referent, clasa a III-
a, grad profesional 

superior

Conform prevederilor 
art.468 alin.(1) lit.c) 

din prezentul cod

Controlor vamal,  
clasa a III-a, grad 

profesional superior
Referent, clasa a III-
a, grad profesional 

debutant Clasa a III-a, studii liceale, respectiv 
studii medii liceale, finalizate cu 

diplomă de bacalaureat 

 
Referent casier,  

clasa a III-a, grad 
profesional debutant

Referent, clasa a III-
a, grad profesional 

asistent

Conform prevederilor 
art.468 alin.(1) lit.a) 

din prezentul cod

Referent casier,  
clasa a III-a, grad 

profesional asistent
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Referent, clasa a III-
a, grad profesional 

principal

Conform prevederilor 
art.468 alin.(1) lit.b) 

din prezentul cod

Referent casier, clasa a 
III-a, grad profesional 

principal
Referent, clasa a III-
a, grad profesional 

superior

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. c) 

din prezentul cod

Referent casier,  
clasa a III-a, grad 

profesional superior
Referent, clasa a III-
a, grad profesional 

debutant

Clasa a III-a, studii liceale, respectiv 
studii medii liceale, finalizate cu 

diplomă de bacalaureat 

 
Casier trezorier,  

clasa a III-a, grad 
profesional debutant

Referent, clasa a III-
a, grad profesional 

asistent

Conform prevederilor 
art.468 alin.(1) lit.a) 

din prezentul cod

Casier trezorier,  
clasa a III-a, grad 

profesional asistent
Referent, clasa a III-
a, grad profesional 

principal

Conform prevederilor 
art.468 alin.(1) lit.b) 

din prezentul cod

Casier trezorier,  
clasa a III-a, grad 

profesional principal
Referent, clasa a III-
a, grad profesional 

superior

Conform prevederilor 
art.468 alin.(1) lit.c) 

din prezentul cod

Casier trezorier,  
clasa a III-a, grad 

profesional superior
3 Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice 
şi Administraţiei 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
debutant, conform 
art.392 alin.(1) din 

prezentul cod
execuţie 

Clasa I, studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă 

 
Consilier evaluare- 
examinare, clasa I, 
grad profesional 

debutant 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
asistent, conform 

art.392 alin.(1) din 
prezentul cod

Conform prevederilor 
art.468 alin.(1) lit.a) 

din prezentul cod 

Consilier evaluare- 
examinare, clasa I, 
grad profesional 

asistent 
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Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
principal, conform 
art.392 alin.(1) din 

prezentul cod

Conform prevederilor 
art.468 alin.(1) lit.b) 

din prezentul cod 

Consilier evaluare- 
examinare, clasa I, 
grad profesional 

principal 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
superior, conform 
art.392 alin.(1) din 

prezentul cod

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit.c) 

din prezentul cod 

Consilier evaluare- 
examinare, clasa I, 
grad profesional 

superior 

4 Consiliul Naţional 
al Audiovizualului 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
debutant, conform 
art.392 alin.(1) din 

prezentul cod

execuţie 
Clasa I, studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă 

 
Inspector audiovizual, 

clasa I, grad 
profesional debutant 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
asistent, conform 

art.392 alin.(1) din 
prezentul cod

Conform prevederilor 
art.468 alin.(1) lit. a) 

din prezentul cod 

Inspector audiovizual, 
clasa I, grad 

profesional asistent 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
principal, conform 
art.392 alin.(1) din 

prezentul cod

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit.b) 

din prezentul cod 

Inspector audiovizual, 
clasa I, grad 

profesional principal 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit.c) 

Inspector audiovizual, 
clasa I, grad 
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grad profesional 
superior, conform 
art.392 alin.(1) din 

prezentul cod

din prezentul cod profesional superior 

5 Inspecţia Muncii 
şi inspectoratele 

teritoriale de muncă 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
debutant, conform 
art.392 alin.(1) din 

prezentul cod

execuţie 
Clasa I, studii universitare de licenţă 
absolvite cu diploma de licenţă sau 

echivalentă 

 
Inspector de muncă, 

clasa I, grad 
profesional debutant 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
asistent, conform 

art.392 alin.(1) din 
prezentul cod

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. a) 

din prezentul cod 

Inspector de muncă, 
clasa I, grad 

profesional asistent 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
principal, conform 
art.392 alin.(1) din 

prezentul cod

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit.b) 

din prezentul cod 

Inspector de muncă, 
clasa I, grad 

profesional principal 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
superior, conform 
art.392 alin.(1) din 

prezentul cod

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit.c) 

din prezentul cod 

Inspector de muncă, 
clasa I, grad 

profesional superior 

Director general,  
respectiv  

director general 
adjunct

conducere 

Clasa I, studii universitare de licenţă 
absolvite cu diploma de licenţă sau 

echivalentă, necesare pentru 
exercitarea funcţiilor publice 

Conform prevederilor 
art.468 alin. (2) lit. b) 

din prezentul cod 

Inspector general de 
stat şi inspector  

general de stat adjunct
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Director executiv, 
respectiv director  
executiv adjunct 

generale de conducere, precum şi 
studii universitare de master 

absolvite cu diploma în domeniul 
administraţiei publice, 

managementului sau în specialitatea 
studiilor necesare ocupării funcţiei 
publice sau cu diplomă echivalentă 

conform prevederilor  
art.153 alin.(2) din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare

Inspector/şef şi 
inspector-şef adjunct 

(judeţene) 

Director/Şef  
serviciu/Şef birou 

Conform prevederilor 
art.468 alin. (2)  

din prezentul cod 

Director/Şef 
serviciu/Şef birou al 
direcţiilor cu atribuţii 

de control 

6 Inspectoratul de Stat 
în Construcţii 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
debutant, conform 
art.392 alin.(1) din 

prezentul cod

execuţie 
Clasa I, studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă 

 
Inspector în 

construcţii, clasa I, 
grad profesional 

debutant 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
asistent, conform 

art.392 alin.(1) din 
prezentul cod

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit.a) 

din prezentul cod 

Inspector în 
construcţii, clasa I, 

grad profesional 
asistent 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
principal, conform 
art.392 alin.(1) din 

prezentul cod

Conform prevederilor 
art. 468 alin. (1) lit. b) 

din prezentul cod 

Inspector în 
construcţii, clasa I, 

grad profesional 
principal 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 

Conform prevederilor 
art. 468 alin. (1) lit. c) 

din prezentul cod 

Inspector în 
construcţii, clasa I, 

grad profesional 
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superior, conform 
art.392 alin.(1) din 

prezentul cod 

superior 

Șef serviciu 

 
 

conducere 

Clasa I, studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă şi studii universitare de 

master absolvite cu diploma în 
domeniul administrației publice, 

managementului sau în specialitatea 
studiilor necesare ocupării funcției 
publice sau cu diplomă echivalentă 
conform prevederilor art. 153 alin. 
(2) din Legea educației naționale 

nr.1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare 

Conform prevederilor 
art.468 alin.(2) lit.a) 

din prezentul cod 

Inspector șef 
al municipiului 

București 

 
 
 
 

Șef birou 

 
 
 
 

conducere 

 
 

Conform prevederilor 
art.468 alin.(2) lit. a) 

din prezentul cod 

 
 
 

Inspector - șef județean

7 Inspectoratele 
teritoriale pentru 

calitatea seminţelor şi 
materialului săditor 

Director executiv conducere 

Clasa I, studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă şi studii universitare de 

master absolvite cu diploma în 
domeniul administraţiei publice, 

managementului sau în specialitatea 
studiilor necesare ocupării funcţiei 
publice sau cu diplomă echivalentă 

conform prevederilor art. 153 
alin.(2) din Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare

Conform prevederilor 
art.468 alin. (2) lit. b) 

din prezentul cod 
Inspector-şef 

8 Consiliul Concurenţei Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
debutant, conform 
art.392 alin.(1) din 

execuţie 
Clasa I, studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă 

 
Inspector de 

concurenţă, grad 
profesional debutant 
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prezentul cod 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
asistent, conform 

art.392 alin.(1) din 
prezentul cod

Conform prevederilor
art.468 alin. (1) lit. a) 

din prezentul cod 

Inspector de 
concurenţă, grad 

profesional asistent 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
principal, conform 
art.392 alin.(1) din 

prezentul cod

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. b) 

din prezentul cod 

Inspector de 
concurenţă, grad 

profesional principal 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
superior, conform 
art.392 alin.(1) din 

prezentul cod

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. c) 

din prezentul cod 

Inspector de 
concurenţă, grad 

profesional superior 

9 Garda Naţională de 
Mediu 

Şef serviciu conducere 

Clasa I, studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă şi studii universitare de 

master absolvite cu diploma în 
domeniul administraţiei publice, 

managementului sau în specialitatea 
studiilor necesare ocupării funcţiei 

Conform prevederilor 
art.468 alin. (2) lit. a) 

din prezentul cod 
Comisar-şef 
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Şef birou 

publice sau cu diplomă echivalentă 
conform prevederilor art.153 alin. 
(2) din Legea educaţiei naţionale 

nr.1/2011, cu modificările  
şi completările ulterioare

Comisar-şef adjunct 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
debutant, conform 
art.392 alin.(1) din 

prezentul cod
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

execuţie 

Clasa I, studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă 

 Comisar, clasa I, grad 
profesional debutant 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
asistent, conform 

art.392 alin.(1) din 
prezentul cod

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. a) 

din prezentul cod 

Comisar, clasa I, grad 
profesional asistent 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
principal, conform 
art.392 alin.(1) din 

prezentul cod

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. b) 

din prezentul cod 

Comisar, clasa I, grad 
profesional principal 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
superior, conform 
art.392 alin.(1) din 

prezentul cod

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. c) 

din prezentul cod 

Comisar, clasa I, grad 
profesional superior 

Referent de 
specialitate, clasa a 

II-a, grad profesional 

Clasa a II-a, studii superioare de 
scurtă durată, absolvite cu diplomă 

în perioada anterioară aplicării celor 

 
Comisar, clasa a II-a, 

grad profesional 
debutant
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debutant trei cicluri tip Bologna 

Referent de 
specialitate, clasa a 

II-a, grad profesional 
asistent

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. a) 

din prezentul cod 

Comisar, clasa a II-a, 
grad profesional 

asistent 

Referent de 
specialitate, clasa a 

II-a, grad profesional 
principal

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. b) 

din prezentul cod 

Comisar, clasa a II-a, 
grad profesional 

principal 

Referent de 
specialitate, clasa a 

II-a, grad profesional 
superior

Conform prevederilor 
art. 468 alin. (1) lit. c) 

din prezentul cod 

Comisar, clasa a II-a, 
grad profesional 

superior 

Referent, clasa a III-
a, grad profesional 

debutant

Clasa a III-a, studii liceale, respectiv 
studii medii liceale, finalizate cu  

diplomă de bacalaureat 

 
Comisar, clasa a III-a, 

grad profesional 
debutant

Referent, clasa a III-
a, grad profesional 

asistent

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. a) 

din prezentul cod

Comisar, clasa a III-a, 
grad profesional 

asistent
Referent, clasa a III-
a, grad profesional 

principal

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. b) 

din prezentul cod

Comisar, clasa a III-a, 
grad profesional 

principal
Referent, clasa a III-
a, grad profesional 

superior

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. c) 

din prezentul cod

Comisar, clasa a III-a, 
grad profesional 

superior
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10 Garda Forestieră 

Director general conducere 

Clasa I, studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă şi studii universitare de 

master absolvite cu diplomă în 
domeniul administraţiei publice, 

managementului sau în specialitatea 
studiilor necesare ocupării funcţiei 
publice sau cu diplomă echivalentă 
conform prevederilor art.153 alin. 
(2) din Legea educaţiei naţionale 

nr.1/2011, cu modificările  
şi completările ulterioare

Conform prevederilor 
art.468 alin. (2) lit. b) 

din prezentul cod 

Inspector-şef  
(regional) 

11 Administraţia 
Rezervaţiei Biosferei 

"Delta Dunării" 

Referent, clasa a III-
a, grad profesional 

debutant

execuţie 

Clasa a III-a, studii liceale, respectiv 
studii medii liceale, finalizate cu 

diplomă de bacalaureat 

 Agent ecolog, grad 
profesional debutant 

Referent, clasa a III-
a, grad profesional 

asistent

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. a) 

din prezentul cod

Agent ecolog, grad 
profesional asistent 

Referent, clasa a III-
a, grad profesional 

principal

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. b) 

din prezentul cod

Agent ecolog, grad 
profesional principal 

Referent, clasa a III-
a, grad profesional 

superior

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. c) 

din prezentul cod

Agent ecolog, grad 
profesional superior 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
debutant, conform 
art.392 alin.(1) din 

prezentul cod

Clasa I, studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă 

 Inspector ecolog, grad 
profesional debutant 
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Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
asistent, conform 

art.392 alin.(1) din 
prezentul cod

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. a) 

din prezentul cod 

Inspector ecolog, grad 
profesional asistent 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
principal, conform 
art.392 alin.(1) din 

prezentul cod

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. b) 

din prezentul cod 

Inspector ecolog, grad 
profesional principal 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
superior, conform 
art.392 alin.(1) din 

prezentul cod

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. c) 

din prezentul cod 

Inspector ecolog, grad 
profesional superior 

12 Agenţia Naţională de 
Administrare 
a Bunurilor 

Indisponibilizate 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
asistent, conform 

art.392 alin.(1) din 
prezentul cod

execuţie 
Clasa I, studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă 

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. a) 

din prezentul cod 

Inspector urmărire şi 
administrare bunuri, 

grad profesional 
asistent 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
principal, conform 
art.392 alin.(1) din 

prezentul cod

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. b) 

din prezentul cod 

Inspector urmărire şi 
administrare bunuri, 

grad profesional 
principal 
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Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
superior, conform 
art.392 alin.(1) din 

prezentul cod

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. c) 

din prezentul cod 

Inspector urmărire şi 
administrare bunuri, 

grad profesional 
superior 

13 Casa Naţională 
de Asigurări de 

Sănătate 

Director general  
adjunct, conform 
Legii nr.95/2006 

privind reforma în 
domeniul sănătăţii, 

republicată, cu 
modificările şi 
completările 

ulterioare
conducere 

Clasa I, studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă şi studii universitare de 

master absolvite cu diplomă în 
domeniul administraţiei publice, 

managementului sau în specialitatea 
studiilor necesare ocupării funcţiei 
publice sau cu diplomă echivalentă 
conform prevederilor art. 153 alin. 
(2) din Legea educaţiei naţionale 

nr.1/2011, cu modificările şi  
completările ulterioare 

Conform prevederilor 
art.468 alin. (2) lit. b) 

din prezentul cod 

Medic-şef - funcţie 
publică de stat 

Director executiv  
adjunct, conform 
Legii nr.95/2006 

privind reforma în 
domeniul sănătăţii, 

republicată, cu 
modificările şi 
completările 

ulterioare

Medic-şef - funcţie 
publică teritorială 

14 Departamentul pentru 
lupta antifraudă 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
debutant, conform 
art.392 alin.(1) din 

prezentul cod

execuţie 
Clasa I, studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă 

 
Consilier, clasa I,  
grad profesional 

debutant 
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Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
asistent, conform 

art.392 alin.(1) din 
prezentul cod

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. a) 

din prezentul cod 

Consilier, clasa I,  
grad profesional 

asistent 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
principal, conform 
art.392 alin.(1) din 

prezentul cod

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. b) 

din prezentul cod 

Consilier, clasa I, 
 grad profesional 

principal 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
superior, conform 
art.392 alin.(1) din 

prezentul cod

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. c) 

din prezentul cod 

Consilier, clasa I,  
grad profesional 

superior 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa a 
II-a, grad profesional 

debutant, conform 
art.392 alin.(2) din 

prezentul cod
execuţie 

Clasa a II-a, studii superioare de 
scurtă durată, absolvite cu diplomă 

în perioada anterioară aplicării celor 
trei cicluri tip Bologna 

 
Referent de 
specialitate,  

clasa a II-a, grad 
profesional debutant 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa a 
II-a, grad profesional 

asistent, conform 
art.392 alin.(2) din 

prezentul cod

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. a) 

din prezentul cod 

Referent de 
specialitate,  

clasa a II-a, grad 
profesional asistent 
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Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa a 
II-a, grad profesional 

principal, conform 
art.392 alin.(2) din 

prezentul cod

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. b) 

din prezentul cod 

Referent de 
specialitate,  

clasa a II-a, grad 
profesional principal 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa a 
II-a, grad profesional 

superior, conform 
art.392 alin.(2) din 

prezentul cod

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. c) 

din prezentul cod 

Referent de 
specialitate,  

clasa a II-a, grad 
profesional superior 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa a 
III-a, grad profesional 

debutant, conform 
art.392 alin.(3) din 

prezentul cod

execuţie 
Clasa a III-a, studii liceale, respectiv 

studii medii liceale, finalizate cu  
diplomă de bacalaureat 

 
Referent, clasa a III-a, 

grad profesional 
debutant 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa a 
III-a, grad profesional 

asistent, conform 
art.392 alin.(3) din 

prezentul cod

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. a) 

din prezentul cod 

Referent, clasa a III-a, 
grad profesional 

asistent 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa a 
III-a, grad profesional 

principal, conform 
art.392 alin.(3) din 

prezentul cod

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. b) 

din prezentul cod 

Referent, clasa a III-a, 
grad profesional 

principal 
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Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa a 
III-a, grad profesional 

superior, conform 
art.392 alin.(3) din 

prezentul cod

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. c) 

din prezentul cod 

Referent, clasa a III-a, 
grad profesional 

superior 

Cu funcţiile publice 
generale de 

conducere, conform 
art.390 alin.(1) lit. c) 

din prezentul cod

conducere 

Clasa I, studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă şi studii universitare de 

master absolvite cu diplomă în 
domeniul administraţiei publice, 

managementului sau în specialitatea 
studiilor necesare ocupării funcţiei 
publice sau cu diplomă echivalentă 
conform prevederilor art. 153 alin. 
(2) din Legea educaţiei naţionale 

nr.1/2011, cu modificările şi  
completările ulterioare 

Conform prevederilor 
art.468 alin. (2) lit. b) 

din prezentul cod 

Funcţia publică 
specifică de conducere 

de director 

Cu funcţiile publice 
generale de 

conducere, conform 
art.390 alin.(1) lit. d) 

din prezentul cod

Conform prevederilor 
art.468 alin. (2) lit. b) 

din prezentul cod 

Funcţia publică 
specifică de conducere 

de director adjunct 

Cu funcţiile publice 
generale de 

conducere, conform 
art.390 alin.(1) lit. g) 

din prezentul cod

Conform prevederilor 
art.468 alin. (2) lit. a) 

din prezentul cod 

Funcţia publică 
specifică de conducere 

de şef serviciu 

Cu funcţiile publice 
generale de 

conducere, conform 
art.390 alin.(1) lit. h) 

din prezentul cod

Conform prevederilor 
art.468 alin. (2) lit. a) 

din prezentul cod 

Funcţia publică 
specifică de conducere 

de şef birou 

15 Ministerul Economiei Cu funcţiile publice 
generale de execuţie 

de clasa I, grad 
profesional debutant/ 
asistent/principal/sup

erior, conform 

execuţie 
Clasa I, studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă 

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) din 

prezentul cod 

Funcţie publică de 
execuţie specifică 
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art.392 alin.(1) din 
prezentul cod 

16 Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia 
Consumatorilor 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
debutant, conform 

art. 392 alin. (1) din 
prezentul cod

execuţie 

Clasa I, studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă 

 
Comisar, clasa I,  
grad profesional 

debutant 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
asistent, conform 

art.392 alin.(1) din 
prezentul cod

Conform prevederilor 
art. 468 alin. (1) lit. a) 

din prezentul cod 

Comisar, clasa I,  
grad profesional 

asistent 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
principal, conform 
art.392 alin.(1) din 

prezentul cod

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. b) 

din prezentul cod 

Comisar, clasa I,  
grad profesional 

principal 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
superior, conform 
art.392 alin.(1) din 

prezentul cod

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. c) 

din prezentul cod 

Comisar, clasa I,  
grad profesional 

superior 

Referent de 
specialitate, clasa a 

II-a, grad profesional 

Clasa a II-a, studii superioare de 
scurtă durată, absolvite cu diplomă 

în perioada anterioară aplicării celor 

 
Comisar, clasa a II-a, 

grad profesional 
debutant
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debutant trei cicluri tip Bologna 

Referent de 
specialitate, clasa a 

II-a, grad profesional 
asistent

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. a) 

din prezentul cod 

Comisar, clasa a II-a, 
grad profesional 

asistent 

Referent de 
specialitate, clasa a 

II-a, grad profesional 
principal

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. b) 

din prezentul cod 

Comisar, clasa a II-a, 
grad profesional 

principal 

Referent de 
specialitate, clasa a 

II-a, grad profesional 
superior

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. c) 

din prezentul cod 

Comisar, clasa a II-a, 
grad profesional 

superior 

Referent, clasa a III-
a, grad profesional 

debutant

Clasa a III-a, studii liceale, respectiv 
studii medii liceale, finalizate cu  

diplomă de bacalaureat 

 
Comisar, clasa a III-a, 

grad profesional 
debutant

Referent, clasa a III-
a, grad profesional 

asistent

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. a) 

din prezentul cod

Comisar, clasa a III-a, 
grad profesional 

asistent
Referent, clasa a III-
a, grad profesional 

principal

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. b) 

din prezentul cod

Comisar, clasa a III-a, 
grad profesional 

principal
Referent, clasa a III-
a, grad profesional 

superior

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. c) 

din prezentul cod

Comisar, clasa a III-a, 
grad profesional 

superior
17 Comisariatele 

regionale pentru 
protecţia 

consumatorilor 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
debutant, conform 
art.392 alin.(1) din 

execuţie 
Clasa I, studii universitare de licenţă 

absolvite cu diplomă de licenţă  
sau echivalentă 

 
Comisar, clasa I,  
grad profesional 

debutant 
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prezentul cod 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
asistent, conform 

art.392 alin. (1) din 
prezentul cod

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. a) 

din prezentul cod 

Comisar, clasa I,  
grad profesional 

asistent 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
principal, conform 
art.392 alin.(1) din 

prezentul cod

Conform prevederilor 
art. 468 alin. (1) lit. b) 

din prezentul cod 

Comisar, clasa I,  
grad profesional 

principal 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
superior, conform art. 

392 alin.(1) din 
prezentul cod

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. c) 

din prezentul cod 

Comisar, clasa I,  
grad profesional 

superior 

Referent de 
specialitate, clasa a 

II-a, grad profesional 
debutant Clasa a II-a, studii superioare de 

scurtă durată, absolvite cu diplomă 
în perioada anterioară aplicării celor 

trei cicluri  
tip Bologna 

 
Comisar, clasa a II-a, 

grad profesional 
debutant 

Referent de 
specialitate, clasa a 

II-a, grad profesional 
asistent

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. a) 

din prezentul cod 

Comisar, clasa a II-a, 
grad profesional 

asistent 

Referent de 
specialitate, clasa a 

II-a, grad profesional 

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. b) 

din prezentul cod

Comisar, clasa a II-a, 
grad profesional 

principal
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principal 

Referent de 
specialitate, clasa a 

II-a, grad profesional 
superior

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. c) 

din prezentul cod 

Comisar, clasa a II-a, 
grad profesional 

superior 

Referent, clasa a III-
a, grad profesional 

debutant

Clasa a III-a, studii liceale, respectiv 
studii medii liceale, finalizate cu  

diplomă de bacalaureat 

 
Comisar, clasa a III-a, 

grad profesional 
debutant

Referent, clasa a III-
a, grad profesional 

asistent

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. a) 

din prezentul cod

Comisar, clasa a III-a, 
grad profesional 

asistent
Referent, clasa a III-
a, grad profesional 

principal

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. b) 

din prezentul cod

Comisar, clasa a III-a, 
grad profesional 

principal
Referent, clasa a III-
a, grad profesional 

superior

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. c) 

din prezentul cod

Comisar, clasa a III-a, 
grad profesional 

superior

Director executiv 

conducere 

Clasa I, studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă şi studii universitare de 

master absolvite cu diplomă în 
domeniul administraţiei publice, 

managementului sau în specialitatea 
studiilor necesare ocupării funcţiei 
publice sau cu diplomă echivalentă, 
conform prevederilor art.153 alin. 
(2) din Legea educaţiei naţionale 

nr.1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare 

Conform prevederilor 
art.468 alin. (2) lit. b) 

din prezentul cod 
Comisar-şef 

Şef serviciu sau  
şef birou, după caz 

Conform prevederilor 
art.468 alin. (2) lit. a) 

din prezentul cod 
Comisar-şef adjunct 
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18 Consiliul de 
monitorizare 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
debutant, conform 
art.392 alin.(1) din 

prezentul cod

execuţie 
Clasa I, studii universitare de licenţă 

absolvite cu diplomă de licenţă  
sau echivalentă 

 
Inspector de 

monitorizare, grad 
profesional debutant 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
asistent, conform 

art.392 alin.(1) din 
prezentul cod

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. a) 

din prezentul cod 

Inspector de 
monitorizare, grad 
profesional asistent 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
principal, conform 
art.392 alin.(1) din 

prezentul cod

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. b) 

din prezentul cod 

Inspector de 
monitorizare, grad 

profesional principal 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
superior, conform 
art.392 alin (1) din 

prezentul cod

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. c) 

din prezentul cod 

Inspector de 
monitorizare, grad 

profesional superior 

19 Administraţia publică 
locală 

Director general conducere 

Clasa I, studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă în ştiinţe juridice, 
administrative sau politice şi studii 
universitare de master absolvite cu 
diplomă în domeniul administraţiei 

publice, managementului sau în 
specialitatea studiilor necesare 

Conform prevederilor 
art.468 alin. (2) lit. b) 

din prezentul cod 

Secretar general al 
judeţului, secretar 

general al municipiului 
Bucureşti, secretar 

general al sectorului 
municipiului Bucureşti 
şi secretar general al 

municipiului reşedinţă 
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ocupării funcţiei publice sau cu 
diplomă echivalentă, conform 

prevederilor  
art.153 alin.(2) din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare 

de judeţ 

Director general 
adjunct

conducere 
Secretar general al 

municipiului

Director executiv conducere 
Secretar general al 

oraşului

Şef serviciu conducere 
Conform prevederilor 
art.468 alin. (2) lit. a) 

din prezentul cod

Secretar general de 
comună 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
debutant

execuţie 
Clasa I, studii universitare de licenţă 

absolvite cu diplomă de licenţă  
sau echivalentă 

 
Poliţist local,  
clasa I, grad 

profesional debutant 

Consilier, expert, cu 
funcţiile publice de 
execuţie de clasa I, 

grad profesional 
asistent

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. a) 

din prezentul cod 

Poliţist local,  
clasa I, grad 

profesional asistent 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
principal

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. b) 

din prezentul cod 

Poliţist local,  
clasa I, grad 

profesional principal 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
superior

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. c) 

din prezentul cod 

Poliţist local,  
clasa I, grad 

profesional superior 
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Referent de 
specialitate, clasa a 

II-a, grad profesional 
debutant

Clasa a II-a, studii superioare de 
scurtă durată, absolvite cu diplomă 

în perioada anterioară aplicării celor 
trei cicluri  

tip Bologna 

 
Poliţist local,  

clasa a II-a, grad 
profesional debutant 

Referent de 
specialitate, clasa a 

II-a, grad profesional 
asistent

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. a) 

din prezentul cod 

Poliţist local,  
clasa a II-a, grad 

profesional asistent 

Referent de 
specialitate, clasa a 

II-a, grad profesional 
principal

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. b) 

din prezentul cod 

Poliţist local,  
clasa a II-a, grad 

profesional, principal

Referent de 
specialitate, clasa a 

II-a, grad profesional 
superior

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. c) 

din prezentul cod 

Poliţist local,  
clasa a II-a, grad 

profesional superior 

Referent, clasa a III-
a, grad profesional 

debutant

Clasa a III-a, studii liceale, respectiv 
studii medii liceale, finalizate cu  

diplomă de bacalaureat 

 
Poliţist local,  

clasa a III-a, grad 
profesional debutant

Referent, clasa a III-
a, grad profesional 

asistent

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. a) 

din prezentul cod

Poliţist local,  
clasa a III-a, grad 

profesional asistent
Referent, clasa a III-
a, grad profesional 

principal

Conform prevederilor 
art. 468 alin. (1) lit. b) 

din prezentul cod

Poliţist local,  
clasa a III-a, grad 

profesional principal
Referent, clasa a III-
a, grad profesional 

superior

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. c) 

din prezentul cod

Poliţist local,  
clasa a III-a, grad 

profesional superior
Cu funcţiile publice 

de execuţie de clasa I, 
grad profesional 

debutant

execuţie 
Clasa I, studii universitare de licenţă 

absolvite cu diplomă de licenţă  
sau echivalentă 

 
Inspector de protecţie 

civilă, clasa I, grad 
profesional debutant 
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Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
asistent

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. a) 

din prezentul cod 

Inspector de protecţie 
civilă, clasa I, grad 
profesional asistent 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
principal

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. b) 

din prezentul cod 

Inspector de protecţie 
civilă, clasa I, grad 

profesional principal 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de clasa I, 

grad profesional 
superior

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. c) 

din prezentul cod 

Inspector de protecţie 
civilă, clasa I, grad 
profesional superior 

Referent de 
specialitate, clasa a 

II-a, grad profesional 
debutant

execuţie 

Clasa a II-a, studii superioare de 
scurtă durată absolvite cu diplomă 

în perioada anterioară aplicării celor 
trei cicluri  

tip Bologna 

 
Inspector de protecţie 

civilă, clasa a II-a,  
grad profesional 

debutant
Referent de 

specialitate, clasa a 
II-a, grad profesional 

asistent

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. a) 

din prezentul cod 

Inspector de protecţie 
civilă, clasa a II-a,  
grad profesional 

asistent
Referent de 

specialitate, clasa a 
II-a, grad profesional 

principal

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. b) 

din prezentul cod 

Inspector de protecţie 
civilă, clasa a II-a,  
grad profesional 

principal
Referent de 

specialitate, clasa a 
II-a, grad profesional 

superior

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. c) 

din prezentul cod 

Inspector de protecţie 
civilă, clasa a II-a,  
grad profesional 

superior
Referent, clasa a III-
a, grad profesional 

debutant
execuţie 

Clasa a III-a, studii liceale, respectiv 
studii medii liceale finalizate cu  

diplomă de bacalaureat 

 
Inspector de protecţie 
civilă, clasa a III-a, 

debutant
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Referent, clasa a III-
a, grad profesional 

asistent

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. a) 

din prezentul cod

Inspector de protecţie 
civilă, clasa a III-a, 

asistent
Referent, clasa a III-
a, grad profesional 

principal

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. b) 

din prezentul cod

Inspector de protecţie 
civilă, clasa a III-a, 

principal
Referent, clasa a III-
a, grad profesional 

superior

Conform prevederilor 
art.468 alin. (1) lit. c) 

din prezentul cod

Inspector de protecţie 
civilă, clasa a III-a, 

superior

Director general*)/ 
Director executiv**) 

 
*) Pentru situaţiile în 

care structura de 
specialitate în 

domeniul amenajării 
teritoriului şi 

urbanismului este 
organizată la nivel de 

direcţie generală.  
 

**) Pentru situaţiile 
în care structura de 

specialitate în 
domeniul amenajării 

teritoriului şi 
urbanismului este 

organizată la nivel de 
direcţie. 

conducere 

Clasa I, studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă şi studii universitare de 

master absolvite cu diplomă în 
domeniul administraţiei publice, 

managementului sau în specialitatea 
studiilor necesare ocupării funcţiei 
publice sau cu diplomă echivalentă 
conform prevederilor art. 153 alin. 
(2) din Legea educaţiei naţionale 

nr.1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare 

Conform prevederilor 
art.468 alin. (2) lit. b) 

din prezentul cod 

Arhitect-şef la nivelul 
judeţelor, municipiilor 

reşedinţă de judeţ, 
municipiului Bucureşti 

şi sectoarelor 
municipiului Bucureşti
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Director 
executiv*)/Şef 

serviciu**), după caz, 
potrivit art.391 alin. 
(3) din prezentul cod 

 
*) Pentru situaţiile în 

care structura de 
specialitate în 

domeniul amenajării 
teritoriului şi 

urbanismului este 
organizată la nivel de 

direcţie. 
 

**) Pentru situaţiile 
în care structura de 

specialitate în 
domeniul amenajării 

teritoriului şi 
urbanismului este 

organizată la nivel de 
serviciu.

Conform prevederilor 
art.468 alin. (2) lit. a) 
sau b) din prezentul 

cod 

Arhitect-şef la nivelul 
municipiilor, altele 

decât cele reşedinţă de 
judeţ, şi oraşelor 

Şef birou 
Conform prevederilor 
art.468 alin. (2) lit. a) 

din prezentul cod

Arhitect-şef la nivelul 
comunelor 

20 Autoritatea 
Electorală 

Permanentă Director executiv conducere 

Clasa I, studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă şi studii 
universitare de master absolvite 

Conform 
prevederilor art. 468 

alin. (2) lit. b) din 
prezentul cod 

Director 
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Director executiv 
adjunct 

cu diploma în domeniul 
administraţiei publice, 
managementului sau în 

specialitatea studiilor necesare 
ocupării funcţiei publice sau cu 
diplomă echivalentă conform 

prevederilor art. 153 alin. (2) din 
Legea educaţiei naţionale nr. 

1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare 

Director adjunct 

Șef serviciu 
Conform 

prevederilor art. 468 
alin. (2) lit. a) din 

prezentul cod 

Șef serviciu 

Șef birou Șef birou 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de 
clasa I, grad 
profesional 

superior, conform 
art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod

execuție 
Clasa I, studii universitare de 

licenţă absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă 

Conform 
prevederilor art. 468 

alin. (1) lit. c) din 
prezentul cod 

Consilier 
parlamentar 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de 
clasa I, grad 
profesional 

principal, conform 
art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod

Conform 
prevederilor art. 468 

alin. (1) lit. b) din 
prezentul cod 

Expert parlamentar 

Cu funcţiile publice 
de execuţie de 
clasa I, grad 
profesional 

asistent, conform 
art. 392 alin. (1) 
din prezentul cod

Conform 
prevederilor art. 468 

alin. (1) lit. a) din 
prezentul cod 

Consultant 
parlamentar 
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21 Ministerul Public 

Șef serviciu 

conducere 

Clasa I, studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă de licență 

sau echivalentă și studii universitare 
de master absolvite cu diplomă în 
domeniul administrației publice, 

managementului sau în specialitatea 
studiilor necesare ocupării funcției 
publice sau cu diplomă echivalentă 

conform prevederilor art.153 
alin.(2) din Legea educației 

naționale nr.1/2011, cu modificările 
și completările ulterioare.

Conform prevederilor 
art.468 alin.(2) lit.a) 

din prezentul cod 

Specialist-șef serviciu

Șef birou Specialist-șef birou 

Cu funcțiile publice 
de execuție de clasa I, 

grad profesional 
superior conform 

art.392 alin.(1) din 
prezentul cod

execuție 
Clasa I, studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă 

Conform prevederilor 
art.468 alin.(1) lit.c) 

din prezentul cod 
Specialist 

22 Administrația publică 
centrală 
și locală 

Cu funcțiile publice 
de execuție de clasa I, 

grad profesional 
debutant cf art.392 

alin.(1) din prezentul 
cod  

execuție 

Clasa I, studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă de licență 

 sau echivalentă 

 
Expert dezvoltare 

durabilă, grad 
profesional  debutant

Cu funcțiile publice 
de execuție de clasa I, 

grad profesional 
asistent cf art.392 

alin.(1) din prezentul 
cod 

Conform prevederilor 
art.468 alin.(1) lit.a) 

din prezentul cod 

Expert dezvoltare 
durabilă, grad 

profesional  asistent 
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Cu funcțiile publice 
de execuție de clasa I, 

grad profesional 
principal cf art.392 

alin.(1) din prezentul 
cod 

Conform prevederilor 
art.468 alin.(1) lit. b) 

din prezentul cod 

Expert dezvoltare 
durabilă, grad 

profesional  principal

Cu funcțiile publice 
de execuție de clasa I, 

grad profesional 
superior cf art.392 

alin.(1) din prezentul 
cod 

Conform prevederilor 
art.468 alin.(1) lit.c) 

din prezentul cod 

Expert dezvoltare 
durabilă, grad 

profesional  superior 

 
 Nota 1: Funcția publică specifică de inspector social a fost echivalată cu funcția publică generală de inspector, prin Ordonanța de urgență 
nr.87/2021privind completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice 
specifice de inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 
 
 Notă 2: Prezenta ordonanță de urgență nu introduce modificări cu privire la condițiile de ocupare a funcțiilor publice specifice, la 
nivelul funcțiilor publice specifice, la nivelul studiilor sau tipului de diplome/cursuri de formare/perfecționare necesare sau la orice alte 
condiții specifice prevăzute de legislația în vigoare pentru ocuparea funcțiilor publice specifice. 
  
 Notă 3: Echivalarea funcțiilor publice specifice, prevăzute în prezenta anexă, cu funcțiile publice generale nu afectează raporturile 
de serviciu și drepturile salariale avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. 
 
 



 

 
55

ANEXA NR.2 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

În urma dezbaterilor, Comisia a respins următorul amendament: 
 

Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională

1. Art. 210:  
Indemnizaţia pentru limită de vârstă 
pentru primar, viceprimar, preşedinte al 
consiliului judeţean şi vicepreşedinte al 
consiliului judeţean 
 
(1) Persoanele care începând cu anul 1992 
au deţinut calitatea de primar, viceprimar, 
preşedinte sau vicepreşedinte al consiliului 
judeţean şi care îndeplinesc condiţiile 
vârstei standard de pensionare, ale vârstei 
standard de pensionare reduse aşa cum 
sunt prevăzute de legislaţia privind 
sistemul de pensii publice sau cele 
prevăzute de alte legi speciale au dreptul, 
la încetarea mandatului, la o indemnizaţie 
lunară pentru limită de vârstă. 
(2) Indemnizaţia pentru limită de vârstă 
reprezintă suma de bani acordată lunar 
persoanelor care au exercitat calitatea de 
primar, viceprimar, preşedinte sau 
vicepreşedinte al consiliului judeţean. 
(3) Primarii, viceprimarii, preşedinţii şi 
vicepreşedinţii consiliilor judeţene 
beneficiază de indemnizaţie pentru limită 

 
Domnul deputat Cristian Gabriel 
Seidler propune introducerea în legea 
de aprobare a unui text nou, cu 
următorul cuprins: 
„- Articolul 210 se abrogă.” 

 
1. Nu se justifică acordarea 
acestor drepturi. 
 
2. Respins la vot. 
 

 
Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională

de vârstă de la data la care li se acordă 
drepturile de pensie pentru limită de 
vârstă, dar nu mai devreme de data 
încetării mandatului aflat în derulare. 
(4) Cuantumul indemnizaţiei pentru limită 
de vârstă se acordă în limita a 3 mandate, 
cu condiţia ca persoanele prevăzute la 
alin. (1) să fi exercitat cel puţin un 
mandat complet de primar, viceprimar, 
preşedinte sau vicepreşedinte al consiliului 
judeţean. 
(5) Cuantumul indemnizaţiei pentru limită 
de vârstă se calculează ca produs al 
numărului lunilor de mandat cu 0,40% din 
indemnizaţia brută lunară aflată în plată. 
(6) În situaţia în care persoanele 
prevăzute la alin. (1) au exercitat mai 
mult de trei mandate diferite, acestea pot 
opta pentru oricare dintre aceste mandate 
pentru a fi luate în considerare la 
stabilirea indemnizaţiei pentru limită de 
vârstă, în limita prevăzută la alin. (4). 
(7) În cazul exercitării unor mandate 
diferite în condiţiile prevăzute la alin. (4), 
la calculul indemnizaţiei lunare pentru 
limită de vârstă se vor avea în vedere 
indemnizaţiile lunare brute aflate în plată, 
corespunzătoare pentru fiecare funcţie. 
(8) În cazul exercitării unor mandate 
diferite, la calcularea indemnizaţiei pentru 
limită de vârstă se va proceda după cum 
urmează: 
a) pentru fiecare tip de mandat exercitat 
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Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională

se aplică modalitatea de calcul prevăzută 
la alin. (5); 
b) cuantumul indemnizaţiei pentru limită 
de vârstă la care au dreptul persoanele 
prevăzute la alin. (1) reprezintă suma 
valorilor obţinute prin aplicarea 
prevederilor lit. a). 
(9) În cazul în care persona care 
beneficiază de indemnizaţia pentru limită 
de vârstă potrivit prevederilor alin. (1) 
începe exercitarea unui nou mandat, în 
condiţiile legii, acordarea indemnizaţiei se 
întrerupe, aceasta fiind reluată după 
încetarea mandatului, în cuantumul 
recalculat prin valorificarea perioadei de 
mandat exercitat, la cererea persoanei 
interesate, în condiţiile prevăzute la alin. 
(4) şi (5). 
(10) Indemnizaţia pentru limită de vârstă 
se cumulează cu orice tip de pensie 
stabilită în sistemul public de pensii sau în 
alt sistem de pensii neintegrat sistemului 
public. 
(11) Indemnizaţia pentru limită de vârstă 
este supusă impozitului pe venit şi 
contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate. 
(12) Cuantumul indemnizaţiei pentru 
limită de vârstă se suportă din bugetul de 
stat şi este prevăzut pentru fiecare 
unitate/subdiviziune administrativ-
teritorială prin anexă distinctă la legea 
anuală de aprobare a bugetului de stat. 



 

 
58

Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională

(13) Cererea pentru acordarea 
indemnizaţiei pentru limită de vârstă se 
depune la unitatea/subdiviziunea 
administrativ-teritorială pe raza căreia şi-a 
exercitat solicitantul mandatul. Situaţia 
centralizatoare pe fiecare 
unitate/subdiviziune administrativ-
teritorială se transmite administraţiilor 
finanţelor publice judeţene, respectiv 
direcţiei generale regionale a municipiului 
Bucureşti, după caz, care le centralizează 
pe judeţ, respectiv pe municipiul Bucureşti 
şi le transmite Ministerului Finanţelor 
Publice în vederea fundamentării anexei la 
legea bugetului de stat pe fiecare 
unitate/subdiviziune administrativ-
teritorială. 
(14) Procedura şi metodologia de aplicare 
a prevederilor prezentului articol se 
aprobă prin hotărâre a Guvernului. 
(15) De indemnizaţia pentru limită de 
vârstă prevăzută la alin. (1) nu 
beneficiază primarii, viceprimarii, 
preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor 
judeţene care au fost condamnaţi definitiv 
pentru comiterea, în calitate de primar, 
viceprimar, preşedinte şi vicepreşedinte 
de consilii judeţene, a unei infracţiuni de 
corupţie. 
(16) Sumele rămase necheltuite la 
sfârşitul anului se restituie la bugetul de 
stat, în condiţiile legii. 
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