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Articolul 456 
Încetarea calităţii de consilier de etică 
(1) Calitatea de consilier de etică încetează în următoarele situaţii: 
a) prin renunţarea expresă a consilierului de etică la această calitate, pe baza cererii scrise 

adresate conducătorului autorităţii sau instituţiei publice; 
b) prin expirarea perioadei pentru care a fost desemnat consilier de etică în condiţiile 
prevăzute de prezentul cod; 

c) în cazul intervenirii unei situaţii de incompatibilitate prevăzute la art. 453; 

d) prin revocare de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, pentru activitate 
necorespunzătoare a consilierului de etică sau în cazul în care acesta nu mai îndeplineşte 
oricare dintre condiţiile prevăzute la art. 452 alin. (6); 

e) în caz de încetare sau de modificare a raporturilor de serviciu ale funcţionarului public care 
are calitatea de consilier de etică prin ocuparea unei funcţii în cadrul altei autorităţi sau 
instituţii publice, precum şi în caz de suspendare a raporturilor de serviciu pe o perioadă mai 
mare de o lună. 
(2) Încetarea calităţii de consilier de etică prin revocare în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. d) 

se poate dispune numai după sesizarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici de către 
conducătorul autorităţii sau instituţiei publice cu privire la activitatea considerată 

necorespunzătoare a consilierului de etică şi cercetarea situaţiei de către Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici, cu luarea în considerare a propunerilor formulate de aceasta. 
(3) Încetarea calităţii de consilier de etică în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) şi e) se 

dispune direct de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice. 
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