
SintezarecomandărilorCentruluiNaționalAnticorupție la proiectulLegii cu privire la 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Avocatului Poporului 

N

r 

Obiecția/propunerea Opinia Ministerului Justiției 

1

. 

La pct.9 din proiectului Regulamentului, 
Propunemautoruluisubstituireasintagmei„care
suntsauarputeafi 
consideratecuacceslimitatsaucarearputeaafecta
drepturileşilibertăţilepersoanei” 
cusintagma„oficialecu 
accesibilitatelimitată,încondiţiilelegislaţieicup
rivirela accesul la informaţie” şi excluderea  
ultimei propoziţii din pct.9 din proiectul 
Regulamentului. 

Se acceptă 

2

. 

Punctul 29 din proiect, în lipsa unor 
reglementări suplimentare privind 
răspunderea angajaţilor 
Oficiului,atâtînproiectulRegulamentuluicâtşiî
nLegeanr.52/2014,creează 
impresiacăpentruîncălcareaaltorregulidecâtcel
edepăstrareadocumentelorşipentru 
divulgareainformaţieiconfidenţiale 
saupentrucomitereaabaterilordisciplinare,anga
jaţii menţionaţi nu vor putea fi atraşi la 
răspundere  disciplinară. Pentru 
preîntâmpinarea modificării ulterioare, după 
adoptare, a Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Oficiului Avocatului Poporului, 
considerăm oportună redactarea acestuia sub 
aspectul extinderii răspunderii disciplinare a 
angajaţilor Oficiului. 

Propunemautoruluiexpunereapct.29dinproiect
ulRegulamentuluiîn 
redacţiaurmătoare:„PersonalulOficiuluipoartăr
ăspunderedisciplinarăîncondiţiile 
legislaţieicuprivirelafuncţiapublicăşistatutulfu
ncţionaruluipublicşiaprevederilor 
altoractenormativedinlegislaţianaţională,carer
eglementeazăactivitateaOficiului, inclusiv 
pentru încălcarea regulilor de păstrarea a 
documentelor”. 

Se acceptă 



3

. 

Înurma generalizării prevederilor proiectului, 
s-a constatat că acesta este lacunar în ceea ce 
priveşte abaterile disciplinare şi răspunderea 
personalului Oficiului. 

Deşipotrivit Legii nr.52/2014, Secretarul 
general şi personalul oficiului sunt funcţionari 
publici,iarlalit.j)pct.14dinproiectulRegulamen
tuluisemenţioneazăcăAvocatulPoporului 
conferă grade de calificare, acordă stimulări şi 
aplică sancţiuni în condiţiile legii, în proiect 
nu 
suntstipulateacţiunile/inacţiunileangajaţilorOfi
ciului careconstituieabateridisciplinareşi nici 
modalitatea de sancţionare ca rezultat al 
comiterii acestora. 

Codulmuncii,înliniigenerale,prevedecaresunts
ancţiuniledisciplinare(art.206),stabilind 
căpentruunelecategoriidesalariaţilegislaţiaînvi
goarepoateprevedeaşialtesancţiuni 
disciplinare, însă nu prevede expres 
acţiunile/inacţiunile care constituie abateri 
disciplinare. Totodată, conform alin.(1) art.16 
din Legea  privind testarea integrităţii 
profesionale, 
sancţiuniledisciplinarecaurmarearezultatuluin
egativaltestuluideintegritateprofesională, 
inclusiveliberareadinfuncţieaagentuluipublicte
stat,seaplicăconform legislaţieice 
reglementează activitatea entităţii publice în 
care acesta îşi desfăşoară activitatea. 

Alineatul(2)alaceluiaşiarticolstabileştecăaplic
areasancţiuniieliberăriidinfuncţieeste 
obligatoriedacăîntimpultestuluis-
astabilitcăagentulpublicaadmisîncălcărileprev
ăzute la art.6 alin.(2) lit.a). 

Încontextulcelorexpusemaisus,proiectulRegul
amentuluinecesită 
aficompletatcunoiprevedericaresăenumereexp
resacţiunile/inacţiunileangajaţilor 
Oficiului,comitereacăroraconstituieabateridisc
iplinareşitipurilesancţiunilorcare se aplică 
pentru comiterea acestora. 

Suplimentar,proiectulurmeazăsăprevadăexpre
scăsancţiuneadeconcedieresau eliberarea din 
funcţie se aplică obligatoriu în cazul încălcării 
de către angajatul Oficiului a prevederii de la 
lit.a) alin.(2) art.6 din Legea nr.325/2013. 

Nu se acceptă 

Luînd în considerare că personalul Oficiului 

este compus din funcţionari publici, lor li se 

aplică prevederile Legii cu privire la funcţia 

publică şi statutul funcţionarului public nr. 

158 din 04.07.2008. Drept urmare 

prevederile respective nu necesită a fi 

dublate în prezentul proiect. 

Cu referire la sancțiunea de concediere, 

menționăm că potrivit Legii 

privindtestareaintegrităţiiprofesionale nr. 

325 din 23.12.2013înanexăsunt indicate 

entitățilepubliceaicărorangajaţi se 

supuntestării cu privire la 

integritateaprofesională. Mai mult ca atît 

conform art. 16, alin. (2)dinlegeasus-

menționatăesteexpresstipulat 

„Aplicareasancţiuniieliberării din 

funcţieesteobligatoriedacăîntimpultestului s-

a stabilitcăagentul public a 

admisîncălcărileprevăzute la art. 6 alin. (2) 

lit. 

a).”Drepturmareconsiderămirelevantdublare

aprevederilorlegaleînproiectulîncauză. 



4

. 

La lit.m) pct.21 din proiectului 
Regulamentului „ … asigură elaborarea 
proiectului bugetului Oficiului şi îl propune 
Avocatului Poporului;”  

În scopul asigurării unei mai bune clarităţi, 
propunem autorului completarea prevederii de 
la lit.m) pct. 21 din proiectul Regulamentului 
cu cuvintele „spre aprobare”. 

Se acceptă 

 

 

 

Viceministru Nicolae EȘANU 


