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Rezumat 

În studiul prezentat s-a avut în vedere reglementarea carierei funcţionarului 

public, în special stabilitatea şi continuarea în funcţie – elemente de esenţă la nivelul 

Uniunii Europene. În dreptul român, şi în practica instituţională, din păcate rămâne o 

problemă pur declarativă. Studiul este fundamentat pe o serie de soluţii de practică 

judiciară recente. Criticând folosirea abuzivă a ordonanţelor de urgenţă cu instrumentele 

de reglementare a legislaţiei. Aceasta se consideră o conduită abuzivă a legiuitorului şi 

arată o instabilitate legislativă în materia reglementării funcţiei publice, în special prin 

nerespectarea condiţiilor în care se poate dispune eliberarea din funcţia  publică. În 

concluzia studiului se desprinde necesitatea ca legiuitorul să revadă statutul funcţiei 

publice, în special prin eliminarea fluctuaţiei în funcţie de succesiunea forţelor politice la 

guvernare. 
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Introducere 

 

Dreptul la carieră al funcţionarului public – avem în vedere în special 

stabilitatea şi continuitatea în funcţie, care sunt de esenţa acestui drept, reprezintă o 

preocupare constantă la nivelul statelor Uniunii Europene. Astfel, cum s-a mai 

arătat
2
, unele categorii de funcţionari, în înţelesul cel mai larg al noţiunii, 

beneficiază chiar de reglementarea inamovibilităţii în funcţie (de exemplu 

magistraţii din Franţa). În Germania funcţionarii sunt numiţi în principiu pe viaţă. 

Această preocupare şi consacrare legislativă demonstrează importanţa pe care 

legiuitorul o dă funcţiei publice, precum şi realizării unui corp profesionist al 

funcţionarilor publici. Funcţionarul nu apare ca fiind „fluctuant, un personaj 

pasager în viaţa unei comunităţi, el este un element de referinţă permanent pentru 

buna sau reaua desfăşurare a activităţilor serviciului public respectiv”
3
. 

                                                           
1 Camelia Stoica – Academia de Studii Economice din Bucureşti, Departamentul de Drept; Avocat în 

Baroul Bucureşti, Arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional, camelia.stoica@cig.ase.ro  
2 M. Tofan, Dreptul funcţiei publice europene, p. 16, www.cse.uaic.ro 
3 idem 
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 În dreptul român, şi mai ales în practica instituţională a ultimilor ani, acest 

drept pare a rămâne o chestiune pur declarativă, ceea ce determină pe bună dreptate 

întrebarea: „cât de drept este cu funcţionarii publici statul de drept?”
4
 Frecventele 

reorganizări ale instituţiilor publice şi mulţimea litigiilor aflate pe rolul instanţelor 

judecătoreşti susţin ideea exprimată în sensul că «interesele schimbării unui aparat 

de stat au generat metode foarte inventive pentru ocolirea prevederilor legale care 

sprijină stabilitatea în funcţie. Astfel, pentru a se putea înlocui funcţionarii publici 

din posturile cheie pentru îndeplinirea promisiunilor electorale dar şi pentru 

ocuparea tuturor punctelor de interes din administraţie de către oamenii celor noi 

veniţi la guvernare, s-a ajuns până la modificarea denumirii instituţiei publice în 

care existau aceste posturi vizate. Rezultatul a fost crearea artificială a unor 

posturi vacante, urmată de ocuparea lor prin concursuri „obiectiv” desfăşurate»
5
. 

 Prezentul studiu, fundamentat pe o serii de soluţii de practică judiciară 

recente, ilustrează aceste practici ”inventive”, dar străine de lege, prin care s-a 

ajuns la consacrarea unui veritabil principiu al „instabilităţii” în funcţia publică. 

Pornind de la o abordarea care priveşte funcţia publică în general, respectiv modul 

de reglementare a acesteia, am selectat mai ales practică judiciară care vizează 

„reorganizările” care au afectat structura instituţională a Ministerului Finanţelor 

(Autoritatea Naţională a Vămilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, 

Garda Financiară), subiect predilect al transformărilor, adaptărilor, experimentelor 

guvernărilor care s-au succedat, şi de tot atâtea temeri şi pierderi de locuri de 

muncă pentru funcţionarii angajaţi în aceste structuri. 

 

I.  Adoptarea de ordonanţe de urgenţă care au afectat statutul juridic 

al unor categorii de funcţionari publici 

 

Folosirea abuzivă a instrumentului ordonanţelor de urgenţă, prin care, în 

anumite perioade, Guvernul a substituit aproape activitatea de legiferare a 

Parlamentului, s-a manifestat şi în ceea ce priveşte modificarea reglementărilor în 

materia statutului şi carierei funcţionarilor publici. Conduita abuzivă a legiuitorului 

delegat nu s-a manifestat doar prin numărul mare de astfel de acte adoptate, ci, mai 

grav, prin faptul că unele dintre acestea au afectat regimul unor instituţii 

fundamentale ale statului.   

Este de menţionat sub acest aspect, în considerarea profundei tulburări 

aduse securităţii juridice în materia pe care o analizăm, Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii 

administraţiei publice, care a creat o instituţie nouă şi dificil de definit din punct de 

vedere juridic, cu scopul de a înlocui  funcţia tradiţională de director de serviciu 

deconcentrat. Instituţia nou creată a fost menţinuta cu obstinaţie, prin norme care 

au conservat aceeaşi soluţie juridică, chiar dacă aceasta a fost  declarată 

neconstituţională.  

                                                           
4 V. Vedinaş, „Cât de drept este cu funcţionarii publici statul de drept?”, Revista de drept public  

nr. 3/2012, pp. 13-19 
5  M. Tofan, op.cit., p. 17. 
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Astfel, prin modificările aduse de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  

nr. 37/2009 articolului 13 alin. (1) lit. d) din Legea nr.188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici şi anexei la această lege, au fost eliminate din categoria 

funcţionarilor publici de conducere funcţiile de „director executiv şi director 

executiv adjunct ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale 

celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile 

administrativ-teritoriale”. Potrivit art. III din această ordonanţă de urgenţă, 

funcţiile publice, funcţiile publice specifice şi posturile încadrate în regim 

contractual, care conferă calitatea de conducător al serviciilor publice 

deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice 

centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi adjuncţii acestuia se 

desfiinţau. În locul acestor funcţii era instituită funcţia „director coordonator al 

serviciului public deconcentrat”, ajutat de unul sau mai mulţi adjuncţi, în limita 

numărului de posturi care se desfiinţau. Persoanele care urmau să ocupe aceste 

funcţii urmau să fie numite prin „act administrativ” al ordonatorului principal de 

credite în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea căruia funcţionează 

serviciul public deconcentrat respectiv şi să îşi desfăşoare funcţiile în baza unui 

„contract de management” încheiat cu ordonatorul principal de credite, pe o 

perioadă de maximum 4 ani, contract asimilat „contractului individual de muncă”. 

 Prin Decizia nr.1257/2009
6
 Curtea Constituţională, apreciind că această 

„construcţie juridică deficitară şi confuză” ridică problema statutului juridic al 

„directorului coordonator” şi a naturii juridice a „contractului de management” a 

constatat neconstituţionalitatea legii de aprobare a ordonanţei de urgenţă 

menţionate, reţinând că acest din urmă act contravine dispoziţiilor art.115 alin. (6) 

din Constituţie, potrivit cărora „Ordonanţele de urgenţă (…) nu pot afecta regimul 

instituţiilor fundamentale ale statului (…)”. Serviciile publice deconcentrate ale 

ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile 

administrativ-teritoriale reprezintă instituţii fundamentale ale statului, prin 

raportare la art.123 alin. (2) din Constituţie, conform căruia „Prefectul este 

reprezentantul Guvernului pe plan local şi conduce serviciile publice 

deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice 

centrale din unităţile administrativ-teritoriale”. Curtea a reţinut că, prin 

reglementările sale, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2009 „afectează” 

statutul juridic al unor funcţionari publici de conducere din sfera serviciilor publice 

deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice 

centrale din unităţile administrativ-teritoriale, stabilit prin Legea nr. 188/1999, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptată de Parlament în 

conformitate cu prevederile art.73 alin. (3) lit. j) din Legea fundamentală, potrivit 

cărora statutul funcţionarilor publici se reglementează prin lege organică.  

 Este de subliniat şi practica abuzivă a Guvernului de la acea dată, care, în 

timp ce Curtea era sesizată cu obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2009 privind unele măsuri de 

                                                           
6
 Publicată în „Monitorul oficial al României”, Partea I, nr. 758 din 06.11.2009 
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îmbunătăţire a activităţii administraţiei publice având termen de soluţionare la data 

de 7 octombrie 2009, a adoptat, la 6 octombrie 2009, Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 105/2009, care a fost depusă în aceeaşi zi la Senat, ca primă Cameră 

sesizată, şi a fost publicată tot pe 6 octombrie 2009 în Monitorul oficial al 

României, Partea I, nr. 668. Prin această din urmă ordonanţă de urgenţă, Guvernul 

a intervenit sub două aspecte asupra Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  

nr. 37/2009, aprobată de Parlament prin legea care a fost supusă controlului de 

constituţionalitate: a) în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  

nr. 105/2009 a preluat în integralitatea sa reglementarea cuprinsă in Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 37/2009; b) a abrogat această ordonanţă de urgenţă prin 

art. XIV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2009.  

 Observând că „prin procedeul legislativ utilizat, Guvernul a determinat ca 

prevederile actului normativ abrogate şi declarat neconstituţional - Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 37/2009 – să producă în continuare efecte juridice, sub 

forma unui act nou – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2009 – care, aşa 

cum s-a arătat, a preluat în integralitate, cu unele modificări nesemnificative, 

dispoziţiile iniţiale în materia respectiv şi că o astfel de situaţie „pune în discuţie 

comportamentul constituţional de ordin legislativ al Executivului faţă de 

Parlament şi, nu în cele din urmă, faţă de Curtea Constituţională”, prin Decizia  

nr. 1629/2009
7
, a constatat neconstituţionalitatea acestor dispoziţii legale

8
. 

 

 II. Instabilitatea legislativă în materia reglementării funcţiei publice 

  

 Deşi greu de crezut, problematica analizată a făcut obiectul unei noi 

intervenţii legislative, a treia în decursul anului 2009 în privinţa regimului juridic 

ce reglementează statutul conducătorilor serviciilor deconcentrate. Noutatea adusă 

prin această lege de modificare a Legii nr. 188/1999, în raport cu cele două 

ordonanţe de urgenţă menţionate, consta în faptul că funcţia de conducător al 

serviciilor publice deconcentrate revenea la regimul de funcţie publică, fiind astfel 

eliminată categoria directorilor-coordonatori, ce avea statutul de personal 

contractual. Numai că noua lege înlocuia funcţia de director executiv şi director 

executiv adjunct al serviciilor publice deconcentrate şi instituia o nouă categorie de 

funcţii publice, şi anume cea de director şi director adjunct al acestor servicii. 

Rezultă că posturile contractuale create prin cele două ordonanţe de urgenţă în 

cursul anului 2009 nu reveneau la forma iniţială – posturi de director executiv şi 

director executiv adjunct -, ci erau transformate într-o nouă categorie de funcţii 

publice de conducere – director şi director adjunct.  

                                                           
7  Publicată în „Monitorul oficial al României”, Partea I, nr. 28  din 14.01.2010 
8 este vorba despre dispoziţiile art. I pct.1-5 şi 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII şi anexa nr.1 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, 

precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale 

ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-

teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul 

demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului 

local. 
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 Sesizată fiind cu privire la reglementarea astfel adoptată, Curtea 

Constituţională a constatat neconstituţionalitatea acesteia, observând, totodată, 

„existenţa unei vădite instabilităţi legislative cu privire la funcţia de conducător al 

serviciilor publice deconcentrate, ceea ce pune sub semnul întrebării tratamentul 

juridic aplicat acestei funcţii în raport cu alte categorii de funcţii de conducere din 

administraţia publică. Se pune sub semnul întrebării şi scopul Legii nr. 188/1999, 

care prevede, în mod expres la art.1 alin.(2) că acesta este reprezentat de crearea 

unui „serviciu public stabil”. 

 Curtea a reţinut cu acel prilej că legiuitorul nu a motivat în niciun fel 

necesitatea desfiinţării unei categorii de funcţii publice şi înfiinţării unor noi 

posturi de conducere la nivelul serviciilor publice deconcentrate, introducând astfel 

o reglementare diferită, fără a exista o motivare temeinică, obiectivă şi raţională. 

Prin urmare, instituirea unui tratament juridic diferit cu privire la persoanele care 

deţineau, la acel moment, calitatea de director executiv şi director executiv adjunct 

la nivelul serviciilor publice deconcentrate în raport cu directorii executivi sau 

directorii executivi adjuncţi din cadrul instituţiei prefectului, aparatului propriu al 

autorităţilor administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice subordonate 

acestora a fost apreciat de natură a încălca prevederile art. 16 alin. (1) din 

Constituţie.  

 Curtea a mai examinat în acel context o problemă de mare interes în 

domeniu, şi anume dacă legiuitorul are sau nu competenţa de a desfiinţa şi înfiinţa 

prin acelaşi act normativ o anumită funcţie fără o motivare rezonabilă. Răspunsul a 

fost unul negativ, „întrucât pentru a desfiinţa şi a înfiinţa un post trebuie să existe 

un temei serios şi temeinic. Iniţiatorul legii are obligaţia de a motiva acest lucru în 

expunerea de motive a legii”. Chiar dacă din succesiunea de acte normative, 

precum şi din referirea pe care Guvernul a făcut-o la art. 100 alin. (1) din lege, se 

putea desluşi un anumit sens al acestei modificări legislative, şi anume ca o atare 

măsură legislativă să constituie temei pentru aplicarea art. 99 lit. b) din lege, 

respectiv eliberarea din funcţia publică dacă autoritatea publică îşi reorganizează 

activitatea prin reducerea postului ocupat de funcţionarul public în cauză, totuşi, 

„chiar şi în condiţiile dreptului comun, potrivit art. 65 din Codul muncii, este 

restricţionată în mod sever posibilitatea angajatorilor de a utiliza măsura 

desfiinţării postului ca temei de concediere. Astfel, atât în practica judiciară, cât şi 

în doctrină s-a arătat că nu poate fi invocat acest temei legal în situaţia în care, la 

un interval scurt, angajatorul încadrează un alt salariat pentru a ocupa un post 

similar”. Curtea a conchis că în condiţiile examinate mai sus, eventualele măsuri de 

reintegrare dispuse de instanţele judecătoreşti în posturile de director executiv şi 

director executiv adjunct nu ar putea fi puse în executare în condiţiile noii legi din 

moment ce postul a fost desfiinţat, iar noul post va fi ocupat în condiţiile legii, şi 

anume prin concurs.  
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III. Nerespectarea condiţiilor în care se poate dispune eliberarea  

din funcţia publică, potrivit legii 

 

1. Nerespectarea condiţiilor restrictive care circumstanţiază 

posibilitatea angajatorilor de a utiliza măsura desfiinţării postului 

ca temei de concediere 

 
 Problematica mai sus examinată pune în discuţie – tot în contextul 
examinării instabilităţii în funcţia publică – o practică a ultimilor ani la ne-am 
referit încă din primele rânduri ale prezentului studiu, şi anume aceea a 
„reorganizărilor” frecvente ale unor instituţii publice, realizate prin reducerea 
posturilor, reorganizări care nu îşi găsesc o serioasa fundamentare din punct de 
vedere al oportunităţii şi prezintă clare vicii de legalitate.  

Astfel, instanţele de judecată au fost sesizate cu numeroase acţiuni în care 
s-a invocat încălcarea dispoziţiilor stabilite prin art. 99 şi art. 100 din Legea  
nr. 188/1999 în ce priveşte reorganizarea instituţiilor publice, texte care stabilesc 
anumite cerinţe dar şi criterii necesare a fi respectate, reducerea unui post fiind 
justificată numai dacă atribuţiile aferente acestuia au fost modificate în proporţie de 
50% sau dacă sunt modificate condiţiile specifice de ocupare a postului referitoare 
la studii. Prin acţiunile formulate, s-a susţinut că măsurile de reorganizare nu sunt 
reale şi efective, fiind încălcat astfel principiul stabilităţii în funcţia publică 
garantat prin art. 3 lit. f) din Legea nr. 188/1999. Menţionăm, în acest sens, 
Sentinţa civilă nr. 299/CA din 23 ianuarie 2012, pronunţată de Tribunalul Braşov, 
Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 10865 
/62/2011, prin care s-a reţinut că pârâta (Garda Financiară), „nu a făcut în niciun fel 
dovada că reducerea postului a fost determinată de modificarea atribuţiilor 
specifice în proporţie de peste 50% sau de modificarea condiţiilor referitoare la 
studii, fiind absolut evident că această reducere a posturilor nu s-a făcut în 
condiţiile prevăzute de art.100 alin.4 [n.a. din Legea nr. 188/1999]. În condiţiile în 
care Hotărârea Guvernului nr. 566/2011 [n.a. pentru modificarea şi completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 1.324/2009 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii 
Financiare] este un act normativ cu o forţă inferioară dispoziţiilor Legii  
nr. 188/1999, pârâta nu se poate pune la adăpost doar invocând faptul că 
reclamantul nu a solicitat şi obţinut anularea Hotărârii Guvernului nr. 566/2011”. 
 

2. Nepublicarea în Monitorul oficial al României a ordinelor  

prin care s-a aprobat structura organizatorică a autorităţilor/ 

instituţiilor supuse reorganizării şi statele de funcţii 

 
 Această este o altă practică nelegală frecventă, care a însoţit reorganizările 
instituţionale la care ne-am referit, practică sancţionată deja de unele dintre 
instanţele judecătoreşti sesizate. Alte acţiuni cu acelaşi obiect şi critici sunt în curs 
de soluţionare.   
 Menţionăm în acest sens, ca exemplu, Sentinţa nr. 42108.12.2011 a Curţii 
de Apel Suceava – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
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pronunţată în Dosarul 894/39/2011. În speţă  au fost contestate Ordinele Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2406/2011 şi nr. 2407/2011 prin care s-a 
aprobat structura organizatorică a Autorităţii Naţională a Vămilor şi statutul de 
funcţii, unul dintre motivele de nelegalitate invocate referindu-se la nepublicarea 
acestor acte în Monitorul oficial al României, deşi exista obligaţia publicării 
potrivit dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative şi art. 5 alin. 4 din Hotărârea 
Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a 
Vămilor. De asemenea, aceeaşi obligaţie de publicare în Monitorul oficial al 
României exista şi pentru Ordinele nr. 2589/12.07.2011 prin care s-a aprobat 
bibliografia pentru examenul de testare profesională, respectiv nr. 2619/15.07.2011 
prin care s-au constituit comisiile de examen şi Regulamentul de funcţionare a 
acestora. 
 Examinând acţiunea astfel cum a fost formulată, instanţa a apreciat că 
actele menţionate au caracter normativ, chiar dacă privesc doar organizarea 
Autorităţii Naţionale a Vămilor şi angajaţii acesteia – acest fapt nu le transformă în 
acte administrative individuale. Instanţa a reţinut în acest sens că „un grad mai 
redus de generalitate nu transformă un act administrativ normativ într-un act 
administrativ individual. O extensiune teritorială, temporală şi personală mai 
redusă nu conferă unui act administrativ un caracter individual. Caracterul 
esenţial al actelor administrative normative e acela al „reglementării” secundum 
legem, altfel spus, actele administrative normative sunt norme de organizare şi 
executare a normelor primare din lege sau din hotărâri ale guvernului, prezentând 
caracteristicile acestora: generalitate, impersonalitate, abstracţiune. Caracterul 
mai extins sau mai redus al acestor caracteristici pune în discuţie actul 
administrativ normativ doar sub aspectul cuprinderii şi al sferei sale de aplicare, 
fără a-l transforma însă într-un act administrativ individual”. 

Instanţa a mai apreciat că, în speţă, Ordinele nr. 2406, nr. 2407, nr. 2589 şi 
nr. 2619 «nu sunt altceva decât o etapă intermediară a procesului juridic normativ. 
Din aceste ordine derivă doar indirect drepturi subiective individuale, fapt ce le 
confirmă caracterul normativ întrucât din actele administrative individuale derivă 
direct drepturi şi obligaţii personale. Acestea ordine nu privesc persoane 
determinate ci doar reglementează normativ, organizarea şi statul de funcţii, 
aceste funcţii putând fi ocupate de persoane diferite pe parcursul existenţei lor. 
Aşadar este evident caracterul impersonal. Caracterul normativ rezultă cu 
pregnanţă din cuprinsul anexei nr. 11, nr. 12 din Ordinul nr. 2407/2011 care 
reglementează regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului. Este 
evident că un astfel de regulament este normativ nu individual întrucât 
„normează”, „reglementează” de o manieră generală şi impersonală». 

Odată stabilit caracterul normativ al Ordinelor nr. 2406, 2407, 2589 şi 
2619/2011, s-a apreciat că nepublicarea lor în Monitorul oficial al României atrage 
sancţiunea inexistenţei şi pe cale de consecinţă a inopozabilităţii aplicându-se prin 
analogie dispoziţiile art. 100 alin. 1 şi art. 108 alin. 4 din Constituţia României. De 
altfel, viciul nepublicării fiind un viciu de legalitate externă, pledează pentru 
sancţiunea inexistenţei. 

http://legeaz.net/legea-188-2000-executorilor/
http://legeaz.net/constitutia-romaniei/
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În cuprinsul motivării s-a făcut referire atât la jurisprudenţa Înaltei Curţi de 
Casaţie în materie, respectiv Decizia nr. 5440/27.11.2009, în cuprinsul căreia s-a 
reţinut că sancţiunea nepublicării atrage inexistenţa şi prin urmare inopozabilitatea, 
fără a atrage însă şi sancţiunea anulării acestora. S-a mai invocat jurisprudenţa 
Curţii Europene a Drepturilor Omului, (cauza Petra împotriva României din  
23 septembrie 1998), reţinându-se că nepublicarea ordinelor în Monitorul oficial nu 
corespunde exigenţei de „accesibilitate”; „sunt înfrânte principiile statului de drept 
în condiţiile în care autorităţile etatice guvernează prin acte normative nepublicate 
în Monitorul oficial. Perpetuarea şi escaladarea acestei atitudini pune în pericol 
însăşi fundamentul statului de drept”. 

În concluzie, instanţa a reţinut că, întrucât „sancţiunea inexistenţei atrage 
inopozabilitatea, efectele juridice ale Ordinelor nr. 2406/4.07.2011,  
nr. 2407/4.07.2011, nr. 2589/12.07.2011 şi nr. 2619/15.07.2011 nu îi pot fi opuse 
reclamantului. Aşadar noua organizare a Autorităţii Naţionale a Vămilor care a 
redus numărul de posturi şi efectele concursului organizat de ANV (concurs 
organizat în baza Ordinului nr. 2407/2011) nu pot produce efecte împotriva 
reclamantei. Ordinul atacat fila 6) are ca temei Ordinele nr. 2406 şi 2407.  
Or, cum efectele acestora nu îi sunt opozabile reclamantului datorită sancţiunii 
inexistenţei, ordinul atacat este lovit de sancţiunea nulităţii, fiind emis în baza unor 
acte normative afectate de vicii de legalitate capitale. Principiul ierarhiei actelor 
juridice şi principiul legalităţii au fost încălcate.” 
 

3. Lipsa unor avize prevăzute de lege  
 
Revenind la măsurile de reorganizare a Gărzii Financiare, din anul 2011, 

arătăm că, pe lângă problematica ridicată de lipsa motivării necesităţii acestei 
reorganizări, nepublicarea în Monitorul oficial al României a ordinelor emise de 
conducerea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, s-au invocat de către 
reclamanţi şi alte motive de nelegalitate ale actelor  prin care funcţionari publici au 
fost eliberaţi din funcţie, motive care au condus la admiterea acţiunilor formulate.  

Unul dintre aceste motive  se referă la lipsa avizării deciziei de eliberare 
din funcţie în conformitate cu art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului  
nr. 1324/2009 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare

9
 în forma în 

vigoare la data emiterii actului, potrivit căruia „Secţiile judeţene şi Secţia 
Municipiului Bucureşti sunt conduse fiecare de un director coordonator, care 
numeşte, angajează, promovează, sancţionează şi eliberează din funcţie personalul 
de execuţie din subordinea sa, cu avizul conform al comisarului general […]”. 

Din interpretarea textului legal citat se constată că avizul la care acesta se 
referă face parte din categoria avizelor conforme, adică „acele avize care se 
caracterizează prin trăsătura lor obligatorie atât din punct de vedere al cererii cât 
şi din punct de vedere al respectării lor”

10
. Aşa cum s-a arătat, „în funcţie de 

consecinţele lor juridice, avizele pot fi:avize facultative, situaţie în care organul 

                                                           
9 Publicată în „Monitorul oficial al României”, Partea I, nr. 800 din 24 noiembrie 2009 
10 V. Vedinas, Drept Administrativ, ediţia a III-a revăzută şi actualizată, Editura Universul Juridic, 

Bucureşti, 2007, p. 92 
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emitent al actului are libertatea să solicite sau să nu solicite acel aviz (...)avize 
consultative, situaţie în care organul emitent al actului este obligat să solicite 
avizul deoarece, în absenţa acestuia, nu poate emite avizul în cauză (...), şi  avize 
conforme, situaţie în care organul emitent al actului este obligat să solicite avizul, 
dar, totodată, este obligat şi să ţină seama de el, atunci când va emite actul pentru 
care a solicitat avizul, adică să emită actul cu respectarea conţinutului avizului”

11
.  

Doctrina a reţinut că „avizele consultative şi conforme constituie o 
importantă condiţie de legalitate a însuşi actul ce urmează a se emite, 
neîndeplinirea ei atrăgând nulitatea absolută a actului”

12
. „Avizele nu produc însă 

efecte juridice prin ele însele, deşi, fără ele, atunci când sunt conforme, actele 
administrative nu pot fi valabile”

13
. 

În acord cu doctrina de altfel unanimă în această materie, prin Sentinţa 
civilă nr. 299/CA din 23 ianuarie 2012, pronunţată de Tribunalul Braşov, Secţia a 
II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 10865/62/2011, 
instanţa a constatat că actul contestat – decizia de eliberare din funcţie – este lovit 
de nulitate pentru lipsa avizului prevăzut de art. 6 alin. (1) din Hotărârea 
Guvernului nr. 1324/2009 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare. 

 

IV.  Nerespectarea condiţiilor prevăzute de lege pentru reîncadrare  

în funcţie  
 
În corelaţie cu două dintre problemele deja antamate – eliberarea nelegală 

din funcţie în situaţia în care instituţia publică îşi reduce personalul ca urmare a 
reorganizării activităţii, prin reducerea postului ocupat de funcţionarul public şi 
lipsa de accesibilitate a legislaţiei care reglementează în sfera funcţiei publice, 
arătăm că aceeaşi practică de încălcare a legii se constată  şi atunci când se pune în 
discuţie redistribuirea funcţionarilor din corpul de rezervă pe funcţia publică de 
execuţie vacantă/temporar vacantă. Astfel, o garanţie pe care legiuitorul a 
intenţionat să o ofere  funcţionarului public, este eliminată, prin acte nelegale de 
aplicare a legii.  

Arătăm în acest sens că, potrivit art. 105 din Legea nr. 188/1999,  
„(1) Corpul de rezervă este format din funcţionarii publici care au fost eliberaţi 
din funcţia publică în condiţiile art. 99 alin. (1) lit. a)-c), e) şi g) şi este gestionat 
de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. 
 (2) Funcţionarii publici părăsesc corpul de rezervă şi pierd calitatea de 
funcţionar public în următoarele situaţii: 
 a) după împlinirea termenului de 2 ani de la data trecerii în corpul de 
rezervă; 
 b) în cazul în care Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici îl 
redistribuie într-o funcţie publică vacantă corespunzătoare studiilor absolvite şi 
pregătirii profesionale, iar funcţionarul public o refuză; 

                                                           
11 D. Brezoianu, Drept administrativ român, Editura All Beck, Bucureşti, 2004, p. 82; în acelaşi sens, 

I. Alexandru (coord.), Drept administrativ, Editura Omnia, Braşov, 1999, p. 439 
12 A. Iorgovan, Drept Administrativ – Tratat elementar, Editura Hercules, Bucureşti, 1993, p. 67 
13 D. Apostol Tofan, Drept Administrativ, vol. II, ediţia 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009, p. 32 
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 c) angajarea în baza unui contract de muncă pe o perioada mai mare de 
12 luni; 
 d) la cererea funcţionarului public.” 

Potrivit art. 104 alin.(5)-(8) din Legea nr.188/1999 „(5) Agenţia Naţionala 
a Funcţionarilor Publici va asigura redistribuirea pe funcţii publice temporar 
vacante, ca urmare a suspendării titularului pe o perioadă de cel puţin o lună, a 
funcţionarilor publici din corpul de rezervă care îndeplinesc condiţiile specifice 
pentru ocuparea funcţiei publice respective. În cazul în care există mai mulţi 
funcţionari publici care îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei 
publice respective, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează, în 
colaborare cu autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia se afla funcţia 
publică vacantă, o testare profesională pentru selectarea funcţionarului public 
care urmează să fie redistribuit. 
 (6) Redistribuirea funcţionarilor publici din corpul de rezervă se dispune 
prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 
 (7) Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice au obligaţia de a numi 
funcţionarii publici redistribuiţi cu caracter permanent sau temporar. 
 (8) În cazul în care conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice refuză 
încadrarea funcţionarilor publici în condiţiile alin. (7), funcţionarul public se 
poate adresa instanţei de contencios administrativ competente”. 
 Se constată aşadar că este vorba de un beneficiu al legii. Condiţiile în care 
acesta se acordă şi procedura de urmat sunt prevăzute cu claritate de lege.  
 Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici  
nr. 547/14.04.2010 privind testarea profesională a funcţionarilor publici din Corpul 
de rezervă al funcţionarilor publici, astfel cum a fost modificat prin Ordinul 1935 
din 25 octombrie 2010 şi Ordinul nr. 985 din 11 aprilie 2011

14
 nu a fost publicat 

însă în Monitorul oficial al României. De asemenea, indiferent de numărul de 
candidaţi care îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice 
respective – aşadar şi în situaţia unui singur candidat, se organizează testarea 
profesională. Astfel, Ordinul nr. 985 din 11 aprilie 2011 prevede următoarele: 
„Articol unic – Anexa la Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 1935/25.10.2010 privind 
modificarea Ordinului Preşedintelui ANFP nr. 547/14.04.2010 privind testarea 
profesională a funcţionarilor publici din Corpul de rezervă al funcţionarilor 
publici se completează astfel: 

 La articolul 4, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele 

(4) şi (5) cu următorul cuprins: 

 „(4) Prin excepţie de la prevederile art. 3 alin. (1), în situaţia în care în 

etapa selecţiei este selectat un singur funcţionar public care îndeplineşte condiţiile 

prevăzute la art. 3 alin. (2), testarea profesională a acestuia va consta în 

susţinerea unui interviu în faţa comisiei de testare stabilite în conformitate cu 

prevederile art. 5. 

 (5) Prevederile prezentului ordin, privind condiţiile pentru promovarea 

probei, atribuţiile comisiei de testare şi a persoanelor care asigură secretariatul, 

                                                           
14 www.anfp.ro 

http://www.anfp.ro/
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procedura de desfăşurare a probei, de notare şi de comunicare a rezultatelor se 

aplică în mod corespunzător, respectând specificul probei şi în situaţia 

reglementată de dispoziţiile alineatului (4)”. 

 Considerăm că această reglementare este în vădită contradicţie cu 

prevederile art. 104 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 care prevede testarea 

profesională doar în situaţia în care „există mai mulţi funcţionari publici care 

îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice respective”.  

 În acest mod, chiar dacă există funcţii publice temporar vacante şi 

funcţionari publici eliberaţi din funcţie independent de voinţa sau acţiunea lor 

culpabilă, acestea nu vor fi ocupate cu funcţionari din categoria menţionată, actele 

subsecvente legii permiţând eludarea unui beneficiu acordat de aceasta.  

 

 Concluzii 

 

 Desigur că practica judiciară poate oferi multe alte exemple de situaţii 

asemănătoare, instanţele judecătoreşti fiind, aşa cum s-a remarcat
15

, saturate de 

litigii  în care „foştii” funcţionari publici atacă actele prin care au fost eliberaţi din 

funcţie. Chiar dacă instanţele române au sancţionat, prin soluţiile pronunţate, 

practicile de încălcare a legii, evitând astfel eventuale acţionări ale statului român 

la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, consecinţele negative produse asupra 

carierei funcţionarilor publici confruntaţi cu această problematică sunt dificil de 

cuantificat pe termen lung, inclusiv în ceea ce priveşte calitatea serviciului public.  

 Aceasta ne îndreptăţeşte concluzia că statutul funcţiei publice în România 

este departe de cel reglementat în democraţiile europene de tradiţie, unde 

funcţionarii publici nu fluctuează în funcţie de succesiune forţelor politice la 

guvernare, având capacitatea de a sluji orice guvern, independent de orientarea 

acestuia. Sperăm însă într-o evoluţie către realizarea aceluiaşi obiectiv, element al 

bunei guvernări şi factor de consolidare a statului de drept.  
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