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Material informativ 

folosit la instruirea angajaților privind conflictul de interese 

 

 

1. Ce este conflictul de interese? 

Art. 70 din Legea 161/2003 definește conflictul de interese ca: „situația în care persoana 

ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură 

patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit 

Constituției și altor acte normative.”  

Conflictului de interese putem spune că implică un 

conflict între datoria față de interesul public și interesele 

personale ale persoanei care deține o demnitate sau funcție 

publică, care se află în contradicție cu obligațiile și 

responsabilitățile oficiale și care l-ar putea determina/ influența 

să nu le îndeplinească corespunzător.  

Potrivit Legii nr. 161/2003 principiile care stau la baza 

prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităților și 

funcțiilor publice sunt: 

- IMPARȚIALITATEA; 

- INTEGRITATEA; 

- SUPREMAȚIA INTERESULUI PUBLIC; 

- TRANSPSRENȚA DECIZIONALĂ. 

 

 

2. Tipuri de conflicte de interese 

Conflictul de interese poate fi potențial în situația în care un oficial are interese personale de 

natură să producă un conflict de interese dacă ar trebui luată o decizie publică.  

Exemplu: Conflictul de interese potențial - X este arhitectul șef al orașului ABC, iar tatăl 

său este directorul unei mari companii de construcții.  

 

Conflictul de interese actual apare în momentul în care oficialul este pus în situația de a lua o 

decizie care l-ar avantaja sau care ar avantaja un apropiat de-al său sau un partener de afaceri.  

Exemplu: Conflictul de interese actual - X este arhitectul șef al orașului ABC, iar 

compania tatălui său a depus documentația pentru obținerea unei autorizații de 

construcție în respectivul oraș.  

 

Al treilea tip de conflict de interese este cel consumat, în care oficialul public participă la 

luarea deciziei cu privire la care are un interes personal, încălcând prevederile legale.  

Exemplu: Conflictul de interese consumat - X, în calitatea sa de arhitect șef al orașului 

ABC, a semnat autorizația de construcție solicitată de compania tatălui său.  

 

 

 

Elementele conflictului de interese 
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3. Prevenirea conflictului de interese  

Referitor la aleșii locali, legea stipulează că „primarii și viceprimarii, primarul general și 

viceprimarii municipiului București sunt obligați să nu emită un act administrativ sau să nu încheie 

un act juridic ori să nu emită o dispoziție, în exercitarea funcției, care produce un folos material 

pentru sine, pentru soțul său ori rudele sale de gradul I, actele administrative emise sau actele 

juridice încheiate ori dispozițiile emise cu încălcarea acestor obligații fiind lovite de nulitate 

absolută” (art. 76 alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003 cu modificările și completările ulterioare);  

 

Codul Administrativ - ARTICOLUL 228 ”Regimul general aplicabil conflictului de interese  

pentru aleșii locali „ ne spune: 

(1) Alesul local aflat în conflict de interese în condițiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 

161/2003, cu modificările și completările ulterioare, are obligația să se abțină de la emiterea sau 

participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la 

încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:  

a) soț, soție sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv;  

b) orice persoană fizică sau juridică față de care alesul local are calitatea de debitor al unei 

obligații;  

c) o societate la care deține calitatea de asociat unic ori funcția de administrator sau de la care 

obține venituri;  

d) o altă autoritate din care face parte;  

e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o 

plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;  

f) asociație sau fundație din care face parte.  

(2) În exercitarea funcției, consilierul local sau consilierul județean aflat în una dintre situațiile 

prevăzute la alin. (1) are obligația să anunțe la începutul ședinței consiliului local, respectiv a 

consiliului județean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunț care se 

consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al ședinței.  

(3) Ulterior anunțării interesului personal, consilierul local sau județean nu mai este luat în calcul 

pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta și-a anunțat interesul 

și nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. 

(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor 

alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condițiile Legii nr. 176/2010, cu modificările și 

completările ulterioare.  

(5) Fapta aleșilor locali de a încălca prevederile alin. (1) și legislația în materie privind conflictul de 

interese constituie abatere disciplinară și se sancționează cu diminuarea indemnizației cu 10% pe o 

perioadă de maximum 6 luni.  

 

Referitor la funcționarii publici, legea menționează în art. 79 următoarele situații în care 

aceștia se pot afla în conflict de interese:  

✓ este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la 

persoane fizice și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial;  

✓ participă în cadrul aceleiași comisii, constituite conform legii, cu funcționari publici care au 

calitatea de soț sau rudă de gradul I;  

✓ interesele sale patrimoniale, ale soțului sau rudelor sale de gradul I pot influența deciziile pe care 

trebuie să le ia în exercitarea funcției publice.  
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În cazul existenței unui conflict de interese, funcționarul public este obligat să se abțină de 

la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii și să-l informeze de 

îndată pe șeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se 

impun pentru exercitarea cu imparțialitate a funcției publice, în termen de cel mult 3 zile de la data 

luării la cunoștință, încălcarea acestor prevederi putând atrage, după caz, răspunderea 

disciplinară, administrativă, civilă ori penală, potrivit legii. 

 

4. Sancțiuni  

Încălcarea de către funcționarii publici a „prevederilor referitoare conflicte de interese ” 

constituie abatere disciplinară (art. 492 alin. (2) lit. m) și se sancționează corespunzător 

prevederilor legale aplicabile.  

 

5.  Responsabili  

Prin prisma prevederilor legislative și atribuțiilor specifice, următoarele instituții sunt implicate 

în mecanismul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese: 

• AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE (ANI); 

• MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

(MDRAP); 

• AUTORITATEA PUBLICĂ. 

 

Activitatea de evaluare a conflictelor de interese pentru persoanele care conform legii au 

obligația declarării averii și intereselor, se desfășoară în cadrul ANI, din oficiu sau la cererea oricărei 

persoane fizice sau juridice, efectuându-se atât pe durata exercitării funcțiilor ori demnităților 

publice, cât și în decursul a 3 ani după încetarea acestora.  

 

Legislația în materie prevede faptul că obligația declarării averii și a intereselor le revine atât 

aleșilor locali, cât și funcționarilor publici, respectiv personalului contractual din cadrul instituțiilor 

și autorităților publice de la nivelul administrației publice locale, în termenele și condițiile impuse 

de lege.  În acest context, potrivit art. 5 din Legea nr. 176/2010, în cadrul acestor entități publice se 

desemnează persoane responsabile care asigură implementarea prevederilor legale privind 

declarațiile de avere și declarațiile de interese.  

 

Potrivit Codului administrativ1, în situația intervenirii unei incompatibilități sau a unui conflict 

de interese, funcționarii publici au obligația de a acționa conform prevederilor legale pentru 

încetarea incompatibilității sau a conflictului de interese, în termen legal. De asemenea, potrivit art. 

415 alin. (4) din același act normativ: „funcționarii publici aleși în organele de conducere ale 

organizațiilor sindicale, în funcții nesalarizate, pot deține simultan funcția publică și funcția în 

organele de conducere ale organizațiilor sindicale, cu obligația respectării regimului 

incompatibilităților și al conflictelor de interese care le este aplicabil”. 


