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Nr. 31 din 22.06.2021 

 

 

În atenţia: 

    Tuturor organizaţiilor sindicale afiliate 

    Tururor organizaţiilor sindicale din sectorul ,,Administraţie Publică” 

 

                Vă facem cunoscut că recent a fost adoptată si promulgată Legea nr. 153/2021 privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2019 pentru completarea art. 61 alin. (2) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ȋn vigoare din 

12 iunie 2021. Prin acest act normativ, pe de-o parte se modifică art. 494 din Codul 

Administrativ, ȋn sensul următor “(1) În cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice se constituie 

comisii de disciplină. Comisiile de disciplină sunt structuri deliberative, fără personalitate 

juridică, independente în exercitarea atribuţiilor ce le revin, având următoarea competenţă… 

(2) Din comisia de disciplină face parte şi un reprezentant al organizaţiei sindicale 

reprezentative sau afiliate la o federaţie reprezentativă la nivelul sectorului de activitate ori, 

după caz, un reprezentant desemnat prin votul majorităţii funcţionarilor publici pentru care este 

organizată comisia de disciplină, în cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau 

funcţionarii publici nu sunt organizaţi în sindicat.”, iar pe de altă parte, se introduce o nouă 

anexă la cod, Anexa 7 cuprinzând Normele privind modul de constituire, organizare şi 

funcţionare a comisiilor de disciplină, precum şi componenţa, atribuţiile, modul de sesizare şi 

procedura disciplinară aplicabilă funcționarilor publici. 

            Modificarea era necesară deoarece ȋn urma Deciziei Curții Constituționale nr. 737/2020, 

prin care a fost admisă excepția de neconstituționalitate a reglementării prin hotărâre de guvern a 

normelor din domeniul răspunderii disciplinare a functionarilor publici, a existat un vid legislativ 

şi o suspendare a activitătii comisiilor de disciplină ȋn toată aceasta perioadă. 
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            Ȋn conformitate cu Art. II al Legeii nr. 153/2021, comisiile de diciplină se constituie, ȋn 

condițiile noilor reglementări, ȋn termen de 30 de zile de la data intrării ȋn vigoarea prezentei 

legi. Conform art. 1 din Anexa nr. 7 pentru consituirea acestora, doi membri vor fi desemnți de 

către conducătorul autorității sau instituției publice, iar al treilea de către organizația sindicală 

reprezentativă sau afiliată la o federație reprezentativă ȋn sectorul de activitate. De asemenea, se 

vor desemnat, aferent, 3 membri supleanți. Toate persoanele desemnate ca memebri ai comisiei 

de disciplină trebuie să fie funcționari publici definitivi, numiți ȋn funcția publică pe perioadă 

nedeterminată. Membrii titulari şi membrii supleanți ai comisiei de disciplină se numesc pe o 

perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reȋnnoirii mandatului, conform legii. De asemenea, ca o 

noutate, preşedintele comisiei de disciplină, precum şi supleantul corespunzător, vor fi desemnați 

(nu aleşi) de către conducătorul autorității sau instituției publice, prin actul administrativ 

(dispoziție/decizie) de constituire a comisiei de disciplină. Condițiile de desemnare a membrilor 

ȋn comisia de disciplină, precum şi situațiile de incompatibilitate ori conflict de interese, sunt 

detaliat prevăzute de art. 9-11 din Anexa 7 la OUG nr. 57/2019. 

            Menționăm că legea permite constituirea unei comisii de disciplină pentru mai multe 

autorități sau instituții publice, ȋn cazul ȋn care ȋn cadrul uneia dintre acestea sunt mai puțin de 30 

funcții publice, cu respectarea principiului vecinătății teritoriale, respectiv a principiului 

subordonării ierarhice, dacă e cazul (art. 3 din Anexa 7). De asemenea, pentru secretarii generali 

ai comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor mun. Bucureşti, prin ordin al Prefectului, se 

constituie o comisie de disciplină unică la nivelul județului, respectiv municipiului Bicuresti, ȋn 

cadrul căreia un membru titular, respectiv corespondentul supleant, va fi desemnat de către 

majoritatea secretarilor generali ai unităților administrativ-teritoriale din județul respectiv sau de 

secretarii generali ai sectoarelor municipiului București. 

             De interes major pentru FNSA şi pentru sindicatele afiliate federației noastre este 

prevederea explicită conform căreia un membru al comisiei de disciplină va fi desemnat de 

organizaţia sindicală reprezentativă la nivel de unitate sau de către sindicatul afiliat la o federaţie 

reprezentativă la nivelul sectorului de activitate. Ȋn consecinţă, vă solicităm să aveți ȋn vedere că 

FNSA este reprezentativă la nivel național ȋn sectorul de activitate “Administrație publică”, 

pentru toate instituțiile şi autoritățile publice din administrația publică locală şi centrală. Astfel, 

sindicatele afiliate FNSA vor putea beneficia de reprezentativitatea federației ȋn vederea 
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solicitării adresate către conducătorul autorității sau instituției publice de desemnare a unui 

membru titular, respectiv supleant ȋn cadrul comisiilor de disciplină. 

În consecinţă, F.N.S.A. solicită tuturor sindicatelor să aducă la cunoştinţa 

reprezentanților autorității sau instituției publice – conducători sau servicii de resort 

competente, dreptul organizației sindicale afiliate la FNSA (şi care nu este reprezentativă la 

nivel de instituție) de a avea un reprezentant titular, respectiv supleant, ȋn cadrul comisiei 

de disciplină, cu ocazia constituirii acestora. 

Organizaţiile sindicale care nu sunt afiliate federaţiei noastre şi care nu sunt afiliate 

unei federaţii reprezentative la nivel national, pot beneficia de prevederile prezentei legi şi, în 

consecinţă, pot nominaliza reprezentant în comisia de disciplină constituită la nivelul instituţiei 

în cadrul căreia activează, transmiţând o cerere de afiliere către organizaţia noastră (aceasta poate 

fi accesată la link-ul: www.fnsa.eu/afiliere şi transmisă la adresa de mail: 

bogdan.schiop@fnsa.eu), urmând ca FNSA să elibereze ulterior adeverinţa de afiliere şi 

împuternicirea necesară nominalizării. 

Cu respect, 

                                                


