
 

                         Proiect 
       

Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 
 
Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
 
 Art. I. – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările 
și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:   

 
1. La articolul 458 alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins: 

          „(5) Perioadele în care funcționarii publici urmează programe de formare şi 
perfecţionare profesională sunt asimilate timpului de muncă și se desfășoară, atunci când 
este posibil, în cursul programului de lucru. Funcţionarii publici beneficiază de drepturile 
salariale cuvenite, în situaţia în care programele sunt:   

a) organizate la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau instituţiei publice;  
b) urmate la iniţiativa funcţionarului public, cu acordul persoanei care are 

competenţa de numire, şi numai în cazul în care perfecţionarea profesională are legătură 
cu domeniul de activitate al instituţiei sau autorităţii publice sau cu specificul activităţii 
derulate de funcţionarul public în cadrul acesteia.”             

 
2. La articolul 529 alineatul (1), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins: 

        „h) locul de desfășurare a activității autorității sau instituției publice stabilit potrivit 
actelor normative sau, după caz, actelor administrative de organizare și funcționare;”   
 
     3. La articolul 530 alineatul (1), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins: 
        „h) locul de desfășurare a activității autorității sau instituției publice stabilit potrivit 
actelor normative sau, după caz, actelor administrative de organizare și funcționare;”   

 
     4. După secțiunea a 2-a a capitolului X al titlului II al părții a VI-a se introduce o 
nouă secțiune, secțiunea a 21-a, cuprinzând articolele 5341 și 5342, cu următorul 
cuprins: 

 
 „SECȚIUNEA a 21-a 

Dispoziții comune privind informațiile referitoare la raportul de serviciu al 
funcționarului public 

 
„ARTICOLUL 5341 

Informații referitoare la raportul de serviciu al funcționarului public 
 

         (1) Persoana care are competența legală de numire sau, după caz, conducătorul 
autorității sau instituției publice trebuie să informeze funcționarul public cu privire la 
următoarele elemente: 

a)  dreptul la formare și perfecționare profesională, asigurat de autoritatea sau 
instituția publică; 

b)  durata concediului de odihnă;   
c)  condițiile de acordare a preavizului și durata perioadei de preaviz; 
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d)  data plății salariului și metoda de plată a salariului; 
e)  modalitatea de efectuare a orelor suplimentare, remunerația acestora sau, 

după caz, compensarea prin ore libere plătite;  
f)  acordurile colective încheiate de autoritatea sau instituția publică, în condițiile 

art. 487, cu sindicatul reprezentativ al funcționarilor publici la nivel de autoritate sau 
instituție publică, sindicatul afiliat la o federație reprezentativă la nivelul sectorului de 
activitate din care face parte autoritatea sau instituția publică sau sindicatul afiliat la o 
federație reprezentativă la nivel de grup de unități din care face parte autoritatea sau 
instituția publică, după caz, ori cu reprezentanții funcționarilor publici; 

g) contribuții suplimentare la pensia facultativă sau la pensia ocupațională a 
funcționarului public suportate de autoritatea sau instituția publică, în condițiile legii; 

h)  regulamentul de organizare și funcționare al autorității sau instituției publice și 
regulamentul intern al autorității sau instituției publice. 

        (2) Formatul standard al informațiilor prevăzute la alin. (1) se stabilește prin ordin 
al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, care se publică în Monitorul 
Oficial al României, Partea I.   

 
ARTICOLUL 5342 

Termenele de comunicare a informațiilor referitoare la raportul de serviciu al 
funcționarului public 

 
           (1) Informațiile prevăzute la art. 5341 alin. (1) se comunică funcționarului public 
sub forma unui document, prin grija compartimentului de resurse umane, în termen de   
maximum 5 zile lucrătoare de la data la care începe să exercite funcția publică sau, după 
caz, de la data modificării raportului de serviciu.   
           (2) Documentul prevăzut la alin. (1) se comunică funcționarului public în condițiile 
prevăzute la art. 528 alin. (6) și (7) sau în format electronic, cu condiția ca, acesta să fie 
accesibil și stocat de funcționarul public.  

     (3) Documentul prevăzut la alin. (1) produce efecte juridice de la data comunicării 
acestuia în condițiile prevăzute la alin. (2).  

     (4) Persoana care are competența legală de numire sau, după caz, conducătorul 
autorității sau instituției publice trebuie să comunice, în scris, funcționarului public, prin 
grija compartimentului de resurse umane, în condițiile stabilite la alin. (2) orice modificare 
a informațiilor prevăzute la art. 5341 alin. (1), în termen de 3 zile lucrătoare de la data la 
care a intervenit modificarea.  

                (5) În situația în care persoana care are competența legală de numire sau, după 
caz, conducătorul autorității sau instituției publice nu comunică funcționarului public 
informațiile prevăzute la art. 5341 alin. (1), funcționarul public poate solicita, în scris, 
autorității sau instituției publice, în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării 
termenelor prevăzute la alin. (1) și (4), comunicarea respectivelor informații, sub 
sancțiunea decăderii din acest drept.  
           (6) În situația în care autoritatea sau instituția publică nu comunică funcționarului 
public, în termenul prevăzut la alin. (5), informațiile prevăzute la art. 5341 alin. (1), 
acesta poate sesiza instanța de contencios administrativ competentă, în condițiile și 
termenele prevăzute de legea contenciosului administrativ. 
           (7) Funcționarii publici nu pot fi sancționați sau prejudiciați în niciun fel pentru că 
și-au exercitat dreptul de a solicita informații referitoare la raportul de serviciu în 
condițiile prevăzute la alin. (5).”   
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    5. La articolul 537 alineatul (1), după litera d), se introduce o nouă literă, litera 
e), cu următorul cuprins: 

     „e) nerespectarea prevederilor art. 528 alin. (5) și art. 5342 alin. (1) și (4).”   
 
Art. II. - Prevederile art. I intră în vigoare la 15 zile lucrătoare de la data intrării  

în vigoare a prezentei legi. 
 
Art. III. - Funcționarii publici numiți în cadrul autorității sau instituției publice până 

la data intrării în vigoare a prezentei legi, au dreptul de a primi informațiile prevăzute 
la art. 5341 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care li se comunică în baza 
unei cereri adresate conducătorului autorității sau instituției publice, sau după caz, 
persoanei care are competența legală de numire. 

 
Art. IV. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se 

emite ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici prevăzut la 
art.5341 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și 
completările ulterioare.   
 

     Prezenta lege transpune art. 1 alin. (6), art. 3, art. 4 alin. (2) și (3), art. 5,              
art. 6, art. 13, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18 alin. (1), art. 19, art. 21 și art. 22 din 
Directiva (UE) 2019/1152 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 
privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană, 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 186, din data de 11 iulie 
2019. 
 
 
 
 
 
 
 

 


