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Articolul 451 
Obligaţiile autorităţilor şi instituţiilor publice cu privire la asigurarea consilierii etice 
a funcţionarilor publici şi a informării şi a raportării cu privire la normele de conduită 
(1) În scopul aplicării eficiente a dispoziţiilor prezentului cod referitoare la conduita 

funcţionarilor publici în exercitarea funcţiilor deţinute, conducătorii autorităţilor şi instituţiilor 
publice vor desemna un funcţionar public, de regulă din cadrul compartimentului de resurse 
umane, pentru consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită. 
(2) În mod excepţional, în funcţie de numărul de personal din cadrul autorităţii sau instituţiei 
publice, de complexitatea problemelor şi de volumul activităţii specifice, pot fi desemnaţi doi 
consilieri de etică. 
(3) Desemnarea consilierului de etică se face prin act administrativ al conducătorului instituţiei 

publice. Procedura de desemnare, atribuţiile şi modalitatea de raportare a instituţiilor şi 
autorităţilor în scopul asigurării implementării, monitorizării şi controlului respectării principiilor 
şi normelor de conduită a funcţionarilor publici se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 
(4) Consilierea etică are caracter confidenţial şi se desfăşoară în baza unei solicitări formale 
adresate consilierului de etică sau la iniţiativa sa atunci când din conduita funcţionarului public 
rezultă nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia. Consilierul de etică are obligaţia de 

a nu comunica informaţii cu privire la activitatea derulată decât în situaţia în care aspectele 
semnalate pot constitui o faptă penală. 
(5) Autorităţile şi instituţiile publice implementează măsurile considerate necesare pentru 
respectarea dispoziţiilor prezentului cod privind principiile şi normele de conduită şi sprijină 
activitatea consilierului de etică. 
(6) În aplicarea dispoziţiilor prezentului cod referitoare la conduita funcţionarilor publici, orice 
activitate care implică prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu respectarea 

prevederilor legislaţiei pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date. 
(7) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să asigure participarea consilierilor de etică la 
programele de formare şi perfecţionare profesională, organizate de Institutul Naţional de 
Administraţie, în condiţiile legii. 
(8) Pentru informarea cetăţenilor, compartimentele de relaţii cu publicul au obligaţia de a 
asigura publicarea principiilor şi normelor de conduită pe pagina de internet şi de a le afişa la 

sediul autorităţii sau instituţiei publice, într-un loc vizibil şi accesibil publicului. 
(9) Funcţionarii publici nu pot fi sancţionaţi sau prejudiciaţi în niciun fel pentru că s-au adresat 
consilierului de etică cu solicitarea de a primi consiliere cu privire la respectarea principiilor şi 
normelor de conduită. 

 

 

---- 
 
Toate drepturile rezervate © 2019 - iLegis - SC CTCE SA 


