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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 

 
CAMERA DEPUTAȚILOR                                                                          SENATUL                 
 

 

            

LEGE 

 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 105/2012 privind detaşarea experţilor 

naţionali la instituţiile şi organismele Uniunii Europene 

 

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

Art. I 

 

Legea nr. 105/2012 privind detaşarea experţilor naţionali la instituţiile şi organismele 

Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 6 iulie 

2012, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

„Art. 1. - Prezenta lege stabileşte cadrul intern necesar detaşării experţilor naţionali din 

România la instituţiile şi organismele Uniunii Europene. Dispozițiile prezentei legi se 

aplică și misiunilor civile de gestionare a crizelor derulate sub egida Politicii de 

Securitate și Apărare Comună a Uniunii Europene.” 

 

2. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1
1
, cu următorul cuprins: 

 

„Art. 1
1
. - La nivel național, instituția care coordonează procesul de detașare a experților 

naționali din România la instituțiile și organismele Uniunii Europene este Ministerul 

Afacerilor Externe, în baza atribuțiilor sale, reglementate conform actelor normative 

privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe.” 

 

3. La articolul 2 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

„(1) Pentru persoanele care provin din instituții publice detaşarea se face la iniţiativa 

instituţiei sau a organismului Uniunii Europene la care urmează a fi făcută detaşarea şi a 

persoanei interesate a deveni expert naţional detaşat, cu acordul angajatorului în cadrul 

căruia îşi desfăşoară activitatea persoana interesată și cu informarea Ministerului 

Afacerilor Externe, pentru o perioadă de timp determinată potrivit cerinţelor instituţiei 

sau organismului Uniunii Europene.”  
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4. După alineatul (1) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (1
1
), cu 

următorul cuprins: 

 

„(1
1
) În cazul persoanelor care provin de la entități din sectorul privat detașarea pe funcția 

de expert național se face după obținerea avizului-conform al Ministerului Afacerilor 

Externe, precum și a avizului pentru accesul la informații clasificate eliberat de Oficiul 

Registrului Național pentru Informații Secret de Stat (ORNISS). Prin entități din sectorul 

privat se înțeleg acele entități fără scop lucrativ care au un obiect de activitate relevant 

pentru domeniile pe care se solicită detașarea experților.” 

 

5. La articolul 2 alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:  

 

„(2) Pentru cadrele militare care se detaşează ca experţi militari naţionali la Secretariatul 

General al Consiliului în vederea încadrării la Statul Major Militar al Uniunii Europene, 

iniţiativa detaşării aparţine instituţiei publice din România în care aceştia îşi desfăşoară 

activitatea, cu informarea Ministerului Afacerilor Externe. Prevederile prezentului alineat 

se aplică și în situația prelungirii detașării.”  

 

6. După alineatul (2) al articolului 2 se introduc trei noi alineate, alineatele (3), (4) și 

(5), cu următorul cuprins: 

 

„(3) Ministerul Afacerilor Externe decide, în baza atribuțiilor sale, în funcție de 

prioritățile de politică externă ale României și cu luarea în considerare a circumstanțelor 

specifice fiecărui caz, cu privire la oportunitatea acordării, respectiv, a retragerii avizului-

conform pentru detașarea pe funcția de expert național în cazul persoanelor provenind de 

la entități din sectorul privat. Avizul-conform poate fi retras şi după ce detaşarea a 

început.  

 

(4) Detașarea se acordă, de regulă, pentru o perioadă de un an, care poate fi prelungită 

succesiv numai cu acordul angajatorului, fără a depăși un total de patru ani. În situații 

excepționale, cu acordul ministrului afacerilor externe, această perioadă poate fi 

prelungită cu cel mult doi ani, fără a depăși un total de șase ani. O nouă detașare nu poate 

fi acordată decât după ce persoana interesată a activat în cadrul angajatorului său 

(persoană juridică română) o perioadă cel puțin egală cu jumătate din timpul petrecut în 

precedenta detașare.  

 

(5) Ministerul Afacerilor Externe stabilește, ori de câte ori este necesar, în funcție de 

solicitările Uniunii Europene și de prioritățile de politică externă ale României, misiunile 

civile în cadrul cărora pot fi detașați experți naționali.” 

 

7. La articolul 4 alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

„(3) Expertul național provenit de la instituții publice este obligat să solicite angajatorului 

acordul cu privire la prelungirea detașării, concomitent cu informarea Ministerului 

Afacerilor Externe. Pentru persoanele care provin de la entități din sectorul privat este 
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necesară obținerea avizului-conform din partea Ministerului Afacerilor Externe. 

Prevederile alin. (2) şi ale art. 2 alin. (3) și (4) se aplică în mod corespunzător.” 

 

8. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

„Art. 5. - Pe întreaga durată a detaşării, angajatorul care a detaşat expertul naţional are 

obligaţia să aducă la cunoştinţa acestuia, a Ministerului Afacerilor Externe, şi a instituţiei 

sau organismului Uniunii Europene la care a fost detaşat modificările situaţiilor de drept 

sau de fapt care stau la baza detaşării şi care privesc angajatorul sau angajatul detaşat.” 

 

9. La articolul 6 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

„(1) Angajatorul care urmează să detaşeze o persoană în calitate de expert naţional are 

obligaţia de a transmite Ministerului Afacerilor Externe, cu cel puţin 30 de zile înaintea 

datei de începere a detaşării, o comunicare care conține acordul său expres privind 

detaşarea. De asemenea, dacă angajatorul este o entitate din sectorul privat, trebuie să 

includă o declarație prin care se angajează expres să-şi îndeplinească obligațiile de plată a 

drepturilor de natură salarială și a contribuțiilor sociale pe perioada detașării. Pentru 

detașarea la misiunile civile termenul de comunicare este de 10 zile.” 

 

10. După alineatul (2) al articolului 6 se introduc patru noi alineate, alineatele (3), 

(4), (5) și (6) cu următorul cuprins: 

 

”(3) Evaluarea candidaturii pentru un post de expert național se face de către instituția 

publică de la care se efectuează detașarea. În cazul aprobării candidaturii, se informează 

Ministerul Afacerilor Externe în vederea transmiterii candidaturii către Reprezentanța 

Permanentă a României la Uniunea Europeană. 

 

(4) În cazul candidaților care provin din sectorul privat, evaluarea candidaturii se face de 

către Ministerului Afacerilor Externe, în condițiile art. 2. În situația în care aceasta este 

avizată, Ministerul Afacerilor Externe transmite această comunicare Reprezentanței 

Permanente a României la Uniunea Europeană. În caz contrar, Ministerul Afacerilor 

Externe informează angajatorul cu privire la neacordarea avizului-conform. 

 

(5) Procedura de evaluare a candidaturii și de acordare a avizului conform MAE se 

reglementează prin Ordin al ministrului afacerilor externe și va avea în vedere, fără a se 

limita la acestea, criterii precum nivelul și specialitatea studiilor solicitate pentru 

ocuparea postului, expertiza și experiența profesională relevante, relevanța domeniului de 

activitate a angajatorului în raport cu atribuțiile pe care ar urma să și le asume expertul în 

cazul în care procedura de detașare este îndeplinită, precum și alte criterii în conformitate 

cu cerințele și reglementările emise de instituțiile și organismele Uniunii Europene 

referitoare la detașarea experților naționali.     

 

(6) La solicitarea Ministerului Afacerilor Externe, personalul selectat în vederea detașării 

va efectua un stagiu de pregătire. Condițiile efectuării acestui stagiu vor fi reglementate 

prin Ordin al ministrului afacerilor externe.” 
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11. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

„Art. 8. - În situaţia în care, la iniţiativa expertului naţional sau a instituţiei ori a 

organismului Uniunii Europene la care acesta a fost detaşat, detaşarea încetează înaintea 

termenului stabilit iniţial, expertul naţional are obligaţia comunicării acestui fapt 

Ministerului Afacerilor Externe și angajatorului care l-a detaşat, în termen de 10 zile de la 

iniţierea demersurilor pentru încetarea detaşării, în condiţiile reglementărilor interne ale 

instituţiei sau organismului Uniunii Europene la care a fost detaşat.” 

 

12. Articolul 13 se modifică  şi va avea următorul cuprins: 

 

„(1) Pentru participarea la interviu, în vederea selecţionării pentru un post de expert 

naţional detaşat, candidaţii din autorităţile şi instituţiile publice beneficiază de drepturile 

prevăzute de legislaţia aplicabilă personalului trimis în misiune temporară în străinătate, 

în situaţia în care cheltuielile aferente participării la interviu nu sunt suportate de 

instituţia sau organismul Uniunii Europene care organizează interviul, iar Ministerul 

Afacerilor Externe și angajatorul sunt de acord cu detaşarea expertului la instituţia sau 

organismul Uniunii Europene. 

 

(2) De aceleaşi drepturi pot beneficia şi candidaţii provenind de la entităţi din sectorul 

privat cu acordul angajatorului și în urma obținerii avizului conform al Ministerului 

Afacerilor Externe în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3).” 

 

13. La articolul 16 alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

„(3) Prin procedură de detaşare îndeplinită se înţelege emiterea de către angajator a 

actului administrativ de detaşare a expertului la instituţia sau organismul Uniunii 

Europene, ulterior obținerii avizului-conform din partea Ministerului Afacerilor Externe.” 

 

Art. II  

 

În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi se va înființa, prin 

Hotărâre de Guvern, o structură permanentă în cadrul Ministerului Afacerilor Externe cu 

atribuţii privind detașarea experților naționali la instituţiile şi organismele Uniunii 

Europene, conform competențelor în domeniu ale Ministerului Afacerilor Externe. 

Acestei structuri i se vor aloca resursele bugetare corespunzătoare pentru înfiinţarea a 3 

posturi. 

 

 

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 

şi ale art. 76 alin. (1) sau (2), după caz, din Constituţia României, republicată. 
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PREȘEDINTELE                                                                           PREȘEDINTELE                                                                                        

 

CAMEREI DEPUTAȚILOR                                                             SENATULUI 
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Nr. 

 

 


