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Conflicte de interese 

 

Definiție și caracteristici 

 

Conflictul de interese este definit de Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru 

asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 

mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei cartea I titlul IV art.70, ca 

fiind situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică  

are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa 

îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor 

acte normative. 

 

Interesul personal poate include un beneficiu, un folos material pentru sine, pentru 

familia sa, pentru rudele de gradul I și II, pentru persoane fizice sau juridice, cu care 

are sau a avut relații patrimoniale. 

 

Conflictul de interese de natură penală este definit de Legea nr.286/2006 privind 

Codul penal art.301 sub denumirea de folosirea funcţiei pentru favorizarea unor 

persoane, ca fiind fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de 

serviciu, a îndeplinit un act prin care s-a obţinut un folos patrimonial pentru sine, 

pentru soţul său, pentru o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv.  
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Conflictul de interese poate fi: 

 

• potential, în situaţia în care, interesele personale sunt de natură să producă un 

conflict de interese dacă ar trebui luată o decizie publică; 

• actual, apare în momentul în care persoana vizată este pusă în situaţia de a lua 

o decizie care ar avantaja-o sau care ar avantaja un apropiat de-al său sau un 

partener de afaceri; 

• consumat, în situația în care, persoana vizată participă la luarea unei deciziei 

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

 

Existenţa unui conflict de interese de natură administrativă nu presupune existenţa 

automată a unei fapte de corupţie.  

 

Apariţia unui conflict între interesele personale ale unui funcţionar public şi 

îndatoririle lui legale, fără ca acesta să fie rezolvat sau sancţionat, poate avea ca 

rezultat corupţia, un conflict de interese se poate concretiza, aşadar, în cele din 

urmă, într-o infracţiune de corupţie sau de serviciu.  

 

Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea 

demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt:  

• imparţialitatea: personalul din administrația publică are obligaţia de a-şi 

exercita atribuţiile legale, fără subiectivism, indiferent de propriile convingeri 

sau interese (OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, art.11);  

• integritatea morală:  funcționarilor publici și personalului contractual le este 

interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru 

alții, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcției pe care o dețin sau să 

abuzeze în vreun fel de această funcție(OUG nr.57/2019 art.368 lit (f));  
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• transparenţa deciziei: în procesul de elaborare a actelor normative, 

autoritățile și instituțiile publice au obligaţia de a informa şi de a supune 

consultării şi dezbaterii publice proiectele de acte normative şi de a permite 

accesul cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor administrative, precum şi la 

datele şi informaţiile de interes public, în limitele legii. Beneficiarii 

activităţilor administrației publice au dreptul de a obţine informaţii referitoare 

la activitatatea acesteia, iar aceastea are obligaţia de a pune la dispoziţia 

beneficiarilor informaţii din oficiu sau la cerere, în limitele legii(OUG 

nr.57/2019, art.8); 

• supremaţia interesului public: autoritățile și instituțiile administrației publice 

precum şi personalul acestora au obligaţia de a urmări satisfacerea interesului 

public înaintea celui individual sau de grup. Interesul public naţional este 

prioritar faţă de interesul public local (OUG nr.57/2019, art.10). 

 

Conflictele de interese privind aleșii locali 

Președintele, vicepreședinții și consilierii județeni au obligaţia, conform Legii 

nr.161/2033, art.77 și OUG nr.57/2019 art.228, să se abţină de la emiterea sau 

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

participarea la încheierea actului juridic, care ar putea produce un folos material 

pentru sine sau pentru: 

 

• soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv; 

• orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea 

de debitor al unei obligaţii; 

• o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de 

administrator sau de la care obţine venituri; 

• o altă autoritate din care face parte; 
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• 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; 

• asociaţie sau fundaţie din care face parte. 

 

În exercitarea funcţiei, consilierul judeţean aflat în una dintre situaţiile anterioare 

are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului judeţean interesul personal 

pe care îl are la adoptarea unei hotărârii, anunţ care se consemnează în mod 

obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei.  

 

Ulterior anunţării interesului personal, consilierul judeţean nu mai este luat în calcul 

pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta şi-a 

anunţat interesul şi nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. 

 

Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate din situația 

existenței unui conflict de interese a unui ales local, sunt lovite de nulitate 

absolută în condiţiile Legii nr.176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes 

legitim ca urmare a existenţei unui conflict de interese se poate adresa instanţei de 

judecată competente, potrivit legii, în funcţie de natura actului emis sau încheiat.  
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Conflictul de interese privind funcţionarii publici 

Conform Legii nr.161/2003 art.79, funcţionarul public este în conflict de interese 

dacă se află în una dintre următoarele situaţii: 

• este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor 

cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter 

patrimonial; 

• participă în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii, cu funcţionari 

publici care au calitatea de soţ sau rudă de gradul I; 

• interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot 

influenta deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice. 

 

În cazul existenţei unui conflict de interese, funcţionarul public este obligat să se 

abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii 

şi să-l informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. 

 

Șeful ierarhic este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu 

imparţialitate a funcţiei publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la 

cunoştinţă. 

 

În cazurile prevăzute anterior, conducătorul instituţiei, la propunerea şefului ierarhic 

căruia îi este subordonat direct funcţionarul public în cauză, va desemna un alt 

funcţionar public, care are aceeaşi pregătire şi nivel de experienţă. 

 

Neinformarea șefului ierarhic, de către funționarul public aflat într-o situație de 

conflict de interese, poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară, 

administrativă, civilă ori penală, potrivit legii. 
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Declarația de avere și declarația de interese 

În vederea asigurării integrității şi transparenţei în exercitarea funcţiilor şi 

demnităţilor publice, au obligația declarării averii şi a intereselor, conform 

prevederilor art.1 din Legea nr.176/2010, următoarele categorii de persoane: 

 

• persoanele cu funcţii de conducere şi de control, precum şi funcţionarii publici, 

inclusiv cei cu statut special, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul tuturor 

autorităţilor publice centrale ori locale sau, după caz, în cadrul tuturor 

instituţiilor publice; 

• personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, inclusiv personalul angajat cu 

contract individual de muncă, care administrează sau implementează programe 

ori proiecte finanţate din fonduri externe sau din fonduri bugetare; 

• aleşii locali; 

• candidaţii pentru funcţiile de consilier judeţean, preşedinte al consiliului 

judeţean.  

 

Declarația de avere 

Declaraţia de avere se întocmește pe propria răspundere şi cuprinde: 

• bunurile immobile (clădiri, terenuri);  

• bunurile mobile (autoturisme, tractoare, mașini Agricole, șalupe, iahturi, alte 

mijloace de transport supuse înmatriculării, metale prețioase, bijuterii, 

obiecte de artă etc.);  

• active financiare (conturi și depozite bancare, fonduri de investiții, etc a căror 

valoare însumată depășește 5000 euro);  

• datorii (debite, ipoteci, garanții emise în beneficiul unui terț, bunuri 

achiziționate în leasing etc dacă valoarea însumată depășește 5.000 euro);  
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• cadouri, servicii sau avantaje primate gratuit sau subvenționate față de 

valoarea de piață etc a căror valoare individual depășește 500 euro);  

• venituri ale declarantului și ale membrilor săi de familie (soţului/ soţiei, 

precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere) realizate în ultimul an fiscal (salarii, 

activități independente, cedarea folosinței bunurilor, pensii etc.). 

 

Declaraţia de avere se întocmește pentru anul fiscal anterior încheiat la 31 

decembrie, în cazul veniturilor, respectiv situaţia la data declarării pentru celelalte 

capitole din declaraţie. 

 

Declarația de interese 

Declaraţia de interese se întocmește pe propria răspundere şi cuprinde funcţiile şi 

activităţile desfăşurate, cu excepţia celor legate de mandatul sau funcţia publică care 

se exercită. 

 

Funcţiile şi activităţile care se includ în declaraţia de interese sunt: 

• calitatea de asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi 

naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes economic, precum şi membru 

în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale; 

• funcţia de membru în organele de conducere, administrare şi control ale 

societăţilor comerciale, regiilor autonome, companiilor/societăţilor naţionale, 

instituţiilor de credit, grupurilor de interes economic, asociaţiilor sau 

fundaţiilor ori al altor organizaţii neguvernamentale; 

• calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale; 

• calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, 

retribuite sau neretribuite, deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia 

deţinută şi denumirea partidului politic. 
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Persoanele care au obligația depunerii declarației de interese, dar care nu îndeplinesc 

alte funcţii sau nu desfăşoară alte activităţi decât cele legate de mandatul sau funcţia 

pe care o exercită, depun o declaraţie în acest sens. 

 

Termenul de depunere al declarațiilor de avere și de interese 

Declaraţia de avere şi declaraţia de interese se depun anual, cel mai târziu la data de 

15 iunie: 

• în termen de 30 de zile de la data numirii sau a alegerii în funcţie ori de la data 

începerii activităţii; 

• în termen de 30 de zile de la data încetării suspendării din exerciţiul funcţiei 

sau al demnităţii publice pentru o perioadă ce acoperă integral un an fiscal; 

• în perioada detaşării sau delegării, persoanele care sunt obligate să depună 

declaraţii de avere şi declaraţii de interese le depun la instituţia de la care au 

fost delegate sau detaşate. 

 

Declarațiile de avere și de interese se publică pe pagina de internet a instituției, 

dacă aceasta există sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 zile de la 

primira acestora. 

 

Afișarea se va face cu anonimizarea adreselor imobilelor declarate(cu execpeția 

localității unde sunt situate), adresei instituției care administrează activele 

financiare, codului numeric personal și semnăturii. 

 

Declarațiile de avere și declarațiile de interese se păstrează pe pagina de interne a 

instituției, pe toată durata exercitării funcției sau a mandatului și 3 ani după 

încetarea acestora, apoi se arhivează potrivit legii. 
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Material informativ realizat de către Consiliul Județean Brașov, 

 în cadrul proiectului cofinanțat din 

 Fondul Social European prin Programul Capacitate Administrativă 2014-2020 

„Mecanisme eficiente în vederea prevenirii corupției  

în administrația Județului Brașov” 

 cod SIPOCA 1128, Cod MySMIS2014+152068 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu  

poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”. 
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