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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE CU INCIDENȚĂ ÎN MATERIA 

DREPTURILOR CETĂȚENILOR 

 

09 iunie 2022 

 

√ Ordonanță de urgență nr. 78/2022 privind unele măsuri pentru ocuparea 

posturilor aferente funcţiilor publice vacante şi temporar vacante care au atribuţii în 

implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, publicat in 

Monitorul Oficial 566/09.06.2022 

Art. 1 

(1)Prin derogare de la prevederile art. 618 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata de 

implementare a Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, dar nu mai târziu de 

31 decembrie 2026, pentru ocuparea funcţiilor publice vacante şi temporar vacante din cadrul 

autorităţilor, instituţiilor publice şi organismelor cu atribuţii în coordonarea, gestionarea şi 

controlul fondurilor acordate în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, precum şi din 

cadrul structurilor beneficiare cu atribuţii în implementarea angajamentelor asumate 

conform acestui mecanism, se pot organiza şi desfăşura concursuri, în condiţiile legii, cu 

obligaţia de a înştiinţa Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu privire la organizarea 

acestora cu cel puţin 13 zile înainte de data desfăşurării probei scrise a concursului. 

(2)Prin derogare de la prevederile art. 618 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la art. 39 alin. (1) din Hotărârea 

Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 

carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, pentru funcţiile 

publice prevăzute la alin. (1) anunţul privind concursul se publică pe pagina de internet a 

instituţiei organizatoare şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu cel puţin 

10 zile înainte de data desfăşurării probei scrise a concursului. 

Art. 2 
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Procedura de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru funcţiile publice prevăzute la 

art. 1 este cea stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările 

ulterioare, cu următoarele excepţii: 

a)autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului are obligaţia de a constitui 

comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor cu cel puţin 10 zile înainte de 

data desfăşurării probei scrise a concursului; 

b)candidaţii depun dosarul de concurs la secretarul comisiei de concurs, în termen de 8 zile 

de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice 

organizatoare, care conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din 

Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare; 

c)comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs, pe baza îndeplinirii 

condiţiilor de participare la concurs, în termen de 24 de ore de la data expirării termenului 

prevăzut la lit. b). 

Art. 3 

Prevederile art. 599 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi 

completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător. 

 

√ Ordonanță de urgență nr. 79/2022 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale , 

publicat in Monitorul Oficial 566/09.06.2022 

→După articolul 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea 

în aplicare a sancţiunilor internaţionale, se introduc trei noi articole, articolele 81-83, cu 

următorul cuprins: 

"- Art. 81: Măsuri speciale 

- (1) Persoanele juridice deţinute sau aflate sub controlul unei persoane sau entităţi 

desemnate ale căror fonduri şi/sau resurse economice sunt blocate pot solicita autorităţii 

competente instituirea provizorie a unui sistem de supraveghere care să asigure respectarea 

de către persoana juridică a sancţiunilor internaţionale. 
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- (2) Condiţia pentru instituirea supravegherii prevăzute la alin. (1) este ca aplicarea măsurii 

restrictive a blocării fondurilor şi a resurselor economice ale persoanei juridice să fie de 

natură a avea un impact economic semnificativ. 

- (3) Cererea persoanei juridice adresată autorităţii competente este însoţită de următoarele 

documente: 

- a) declaraţia persoanei juridice din care să reiasă în mod expres că fondurile şi/sau resursele 

economice ale acesteia vor fi utilizate cu respectarea regimului de sancţiuni; 

- b) acordul expres al persoanei juridice pentru instituirea sistemului de supraveghere. 

- (4) Autoritatea competentă poate solicita persoanei juridice informaţii suplimentare în 

scopul fundamentării deciziei cu privire la cerere. 

- (5) Ca efect al instituirii sistemului de supraveghere prevăzut la alin. (1), fondurile şi/sau 

resursele economice ale persoanei juridice sunt deblocate. 

- (6) Prevederile alin. (1)-(5) sunt aplicabile şi în situaţia în care cererea persoanei juridice este 

depusă la autoritatea competentă înainte de aplicarea măsurii blocării fondurilor şi/sau a 

resurselor economice, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: 

- a) sunt indicii temeinice că persoana juridică este deţinută sau controlată de o 

persoană/entitate desemnată; 

- b) niciun fond sau nicio resursă economică să nu fi fost pusă la dispoziţia persoanei/entităţii 

desemnate, identificată ca exercitând controlul asupra persoanei juridice în cauză. 

- (7) Autoritatea competentă sesizată potrivit alin. (1) transmite solicitarea persoanei juridice 

către Ministerul Economiei, pentru verificarea îndeplinirii condiţiei prevăzute la alin. (2), în 

termen de o zi lucrătoare de la primirea acesteia. 

- (8) În cazul îndeplinirii condiţiei prevăzute la alin. (2), prin ordin al ministrului economiei se 

desemnează un reprezentant din cadrul ministerului care să exercite calitatea de 

supraveghetor, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării autorităţii competente. 
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- (9) În situaţia neîndeplinirii condiţiei prevăzute la alin. (2), Ministerul Economiei înştiinţează 

autoritatea prevăzută la alin. (1), în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării, caz în 

care autoritatea competentă respinge cererea persoanei juridice. 

- (10) Răspunsul la cererea formulată potrivit alin. (1) poate fi de admitere sau de respingere 

a cererii, după caz, şi se comunică solicitantului de către autoritatea competentă, prin act 

administrativ, în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea acesteia. 

- (11) Procedura de instituire a supravegherii şi criteriile privind stabilirea impactului economic 

semnificativ prevăzut la alin. (2) se stabilesc prin ordin al ministrului economiei, cu avizul 

ministrului finanţelor. 

- Art. 82: Sistemul de supraveghere 

- (1) Supraveghetorul desemnat potrivit dispoziţiilor art. 81 alin. (8) are următoarele drepturi: 

- a) să participe la şedinţele adunării generale a acţionarilor, asociaţilor, consiliului de 

administraţie şi alte asemenea şedinţe privind managementul persoanei juridice, în calitate 

de observator; 

- b) să aibă acces în toate locaţiile în care îşi desfăşoară activitatea persoana juridică; 

- c) să aibă acces la toate documentele primite de persoana juridică sau care emană de la 

aceasta, respectiv documente financiar-contabile, juridice şi alte documente care privesc 

activitatea economică; 

- d) să fie remunerat pentru activitatea desfăşurată, din fondurile persoanelor juridice, cu o 

indemnizaţie la nivelul maxim stabilit pentru membrii consiliului de administraţie, în cazul 

societăţilor prevăzute la art. 2 lit. c) şi d) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, sau la nivelul maxim al salariului persoanelor cu funcţie 

de conducere, în cazul societăţilor prevăzute la art. 2 lit. a), b) şi e) din aceeaşi lege, dar nu mai 

puţin de 10.000 lei brut. 

- (2) Supraveghetorul desemnat are următoarele obligaţii: 

- a) să monitorizeze activitatea persoanei juridice în vederea identificării oricăror indicii 

rezonabile cu privire la derularea oricăror operaţiuni cu persoane şi/sau entităţi desemnate; 
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- b) să solicite persoanei juridice punctul de vedere în termen de 24 de ore de la constatările 

făcute potrivit lit. a); 

- c) să informeze de îndată autoritatea prevăzută la art. 81 alin. (1), precum şi Ministerul 

Economiei în legătură cu constatările făcute, precum şi cu punctul de vedere prezentat de 

persoana juridică; 

- d) să întocmească lunar o informare privind activitatea persoanei juridice, în baza activităţii 

de monitorizare, care se transmite autorităţii prevăzute la art. 81 alin. (1) şi Ministerului 

Economiei; 

- e) să păstreze secretul comercial, secretul fiscal şi să asigure confidenţialitatea datelor cu 

caracter personal în îndeplinirea obligaţiilor sale. 

- (3) Persoana juridică supravegheată are următoarele obligaţii: 

- a) să informeze şi să comunice, în timp util, supraveghetorului cu privire la data, ora şi locul 

la care vor avea loc şedinţele adunării generale a acţionarilor, asociaţilor, consiliului de 

administraţie şi alte asemenea şedinţe privind managementul acesteia, precum şi 

documentele ce urmează a fi supuse dezbaterii; 

- b) să permită accesul supraveghetorului în toate locaţiile în care îşi desfăşoară activitatea, la 

solicitarea acestuia; 

- c) să permită accesul supraveghetorului la toate documentele primite de persoana juridică 

sau care emană de la aceasta, respectiv documente financiar-contabile, juridice şi alte 

documente care privesc activitatea economică. 

- Art. 83: Încetarea măsurilor speciale 

- În situaţia în care persoana juridică utilizează fondurile sau resursele economice cu 

încălcarea regimului sancţiunilor internaţionale, autoritatea competentă revocă prin act 

administrativ măsura dispusă ca urmare a admiterii cererii conform art. 81 alin. (10)." 

 

 


