
AVIZ
referitor la proiectul de Ordonanţă de urgenţă privainrl unele 

măsuri temporare neeesare pentru exercitarea funcţiei de 
conducător al compartimentului financiar contabil din 

administraţia publică centrală . 

Analjzând proieetul de Ordonanţă de urgen#ă privi.nd uncle 
măsuri temporare neeesare pentru exercitarea funcliei de 
couducător al compartimentul.ui fiumanciar contabil. ..din 
adrninistraţia publică centrală,.transniis de Secretariatul General al 
Guvernului cu adresa nr.421 din 28.1.0.2.020 şi înregiStrat la Consiliui. 
Legislativ cu nr:D 1177/29.10.2020, 

CONSILIUL LEGISLATIV 

În temeiul arC,2 alin.(1) Eta) din Legea nr.73/1993, republicâtă şi azt.46(2) 
dixi Regulanxentul de o.rgsiTli7are şi fivaeţ.jonare a ConsiJiului Legislativ, 

Avizează favorabil proieetul de ordonaniă de urgenţă, Cu 

urrnătoarele observaţii şi propuneri: 
. 1. 1'roiectui de ordonanţă de urgenţâ are ca object instituirea unei 

derogări de la prevederile. art. 19 lltbz) şi b3) din. Legea Yu:500/2002 
privjnd ťunanţele publice; cu naodificările şi coznpletările ulterjoare, 
urrnărindu-se ca hi perioa.da 2020-2021, pe durata stării de alertă sau a 
instituixii stării de urgenţă, postal de conducător al compärtimentului 
firian.eiar-contabil să poată 11 ocupat şi de persoatxe care nu fa.c dovada 
deţinerii certificatuhu de at estate a cunoştîztţelor dobândite 1n donxeniul 
Sistemului European de Conturi. 

2. Zn raport cu prevederile art. 115 alin.(4) din Constituţia 
Roxxiâniei, republieată, ale . ar143 aliax.(3) din Legea nr.24/2000, 
republieată, eu rnodificările şi conipletări_le tilterloare, şi avâazd in 

• vedere jurispnidenţa Cuarţii Constituţional.e 9n m.atGrie, ui preatx.tbu.l 



trebuic prezentate mai temeinic şi ma! argumentat elenientele de 
fapt şi de drept ale sitnaţiei eatraordinare care justi.fîcă recurgerea 
la această cale dc reglementare, precum şi. eventualele efecte negative 
care s-ar produce în lipsa neadoptării proiectului în regim de uxgentă. 

Precizăni. că prezentarea necorespunzătoare a urgenţei şi a 
situaţ,iei e?;traordinare reprezirAtă motive de taeconstituţionalitate a 
ordc,nanţelor de urgen.l;ă. 

3. La prearnbul, paragraful 5, a doua liniuţă, pentru respectarea 
nozrnelor de telmică legislativă, după menţionarea Legii nr. 500/2002 
se va irisera titlul acesteia urtnat de ntenţionaiea eveizianentelor 
legislative suferite. . 

La refei7rile ulterioare ale actului nortnativ sus-txienţionat, nu se 
va mai ind'ica titlul legii, ci doar i.ntervenţiile legislative aduse 
acestzia. 

4. La articolul nnic alin.(1), textul necesită a. ii clarificat, priti 
sta.bilirea legăturii cu prevederile ark.27 alin.(3) din Legea nr.55/2020, 
potrivit cărora. „Pe durata stării de alertă, âut instituţiile şi autoritălile 
publice se suspendă once tip de concurs pentru ocuparea posturilor 
San funcţii.lor vacante şi temporâr vacante, cu exceplia cetor 
prevăzute la aim . (1) şi (2), precmn gi la art. 11 şi. 12, precum şi a 
posturilor de predare vacaute din unitătile de învălământ pretuiiversitar 
şi a posturilor şi func(iil4r vacatite din instituţiile de învătăinănt 
superior, institutele de cercetare, Academia Roznână şi aeademi.ile de 
ramur.ă.". . 

De asemenea, pentru îiilă.turarea caracterului retroactiv al ixox7nei, 
întrucât âceasta in se poate apliea decât după intrarea in vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă a Guvernului, este necesară 
reconsiderărea.sintagiuei ,,În perioada 2020-2021." . . 

Pentru respectarea norxiielor de tehn.ică legislativă, sugerăm ca 
partea de început alineatului (1) să fie reformulată astfel: „1'rin 
derogare de la prevederile art.191it.b2) şi b3) din Legea nr.500/2002 
privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în 
perioada (...)". . 

Totodată, având ut vedere faptul că îu prezent nu este instituită 
stare de urgeni:ă, ci este declarată stare de alert, este necesarâ 
modificarea in conseoinţă. a tex,-tului. Precizăm că o observaţie siinilară 
a forniulat şi Ageni`ia Naţiona.lă a Funcţionarilor Publici. , 

0bservaţ1â este valabilă şi pentru alin.(2). 
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În plus, la alin.(l), senuialăm că textul este lipsit de precizie in
privinţa sintaguiei „în condiţiile legii", fiilid necesară indicarea 
prevederilor izacidente din Codul adininistrativ şi/sau din alte aete 
normative vizate, aplicabile concursu.lui pentzli ocuparea respectivului 
post, in urznătoarea formulare_ ,,cu respectarea celorlalte condiţii 
prevăzute la. .,.". 

La alin.(2), pe de o parte, semnalăm termenul foarte lung acordat 
pentt-u obţinerea cexi:ificatului care atzstă dobândirea cuno;tuiţelor in 
dopreniul Sistemului European de Conturi, „12 luni de la în.cetarea 
stăt7i de urgenţă sau de alertă", cu toate că exa7nene. de atestare pot fi 
organizate de Şcoala de Finanţe Publice şi Vanaă din cadrul Ministexvlui 
Finanţelor Publice şi $ixă la expirarea perioadei meriţionate, probabil 
imediat cc va m.ceta starea de urgenţă.sau de alertă. 

Totodata, atragena atenţia asupra riscului creării unei sixuaţii 
discrnminatorii, in sensul, că posturile vacante ar putea fi ocupate doar de 
categoriile de persoane prevăzute la alin. (1) din proiectul de act normativ. 

Pe de altă parte, este necesară revederea formulării „au obiigaţia 
să dobâaadească certificatul" şi implicit a întregului text, astfel încât să 
rezulte că znenţinerea in funcţia respectivă este condiţi.onată dobândirea 
certificatului care atestă cunostintelor dobândite in domeniul Sistenaului 
European de Corituri. 

. La alin.(3), %ntiltcât cazurile de uneetare de drept a rapoa.-tului de 
serviciu 

al 

fun.cţionarului public stint prevăzute la art.517 din Codul 
admuaistrativ, propuneril ca textul să debuteze prin sbttagma „Pri.r.i 
derogare d.e la prevederile art.517 din. Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului m.5 7/2019 privind Codul admuaistrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare..:'. 

În pins, pen.tru o corectă. exprimare juridică, sintagmâ „le 
încetează de drept numirca in âuacţiile de conducător al. 
compartuia.entului finartciar-contabif" " se va iaalocui p.r.ui sintagnia „1e 
ua.cetează de drept raportul de sendciu". 

p. PREŞ)EDI.NTE, 
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