
ASOCIAŢIA DIRECTORILOR ECONOMICI ŞI CONTABILILOR  JUDEŢELE DIN 

ROMÂNIA 

 

Sentinţa civilă nr. 422 / 1999, Cod fiscal 11995962 

 

Sediu: Str. Păcii, Nr. 20, cod 820033, cam. 224,Tulcea, jud. Tulcea  

Tel.:0040 (0)240 – 517077 / 516604; 0040 (0)741 ‐984600  

 

A
D E C J R

 

 
Notă privind prevederile art. 94 alin. (2^2) din 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, cu modificările și completările ulterioare 

 
 
 Art. 94 din 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, cu modificările și completările ulterioare 

prevede: 

Art. 94 

(1) Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii 
publice sau calităţi decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate 
publică. 
(2) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, 
remunerate sau neremunerate, după cum urmează: 
    a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice; 
    b) în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepţia cazului în care funcţionarul public 
este suspendat din funcţia publică, în condiţiile legii, pe durata numirii sale; 
    c) în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop 
lucrativ din sectorul public; 
    d) în calitate de membru al unui grup de interes economic. 
(2^1) Nu se află în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2) lit. a) şi c), 
funcţionarul public care: 
    a) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să reprezinte 
interesele statului în legătură cu activităţile desfăşurate de operatorii economici cu 
capital ori patrimoniu integral sau majoritar de stat, în condiţiile rezultate din actele 
normative în vigoare; 
    b) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să participe în 
calitate de reprezentant al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul unor organisme sau 
organe colective de conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare; 



    c) exercită un mandat de reprezentare, pe baza desemnării de către o autoritate sau 
instituţie publică, în condiţiile expres prevăzute de actele normative în vigoare. 
    (2^2) Nu se află în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2), 
funcţionarul public care este desemnat prin act administrativ pentru a face parte 
din echipa de proiect finanţat din fonduri comunitare nerambursabile 
postaderare, precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat 
rambursabile sau nerambursabile, cu excepţia funcţionarilor publici care exercită 
atribuţii ca auditor sau atribuţii de control asupra activităţii derulate în cadrul 
acesteia şi a funcţionarilor publici care fac parte din echipa de proiect, dar pentru 
care activitatea desfăşurată în cadrul respectivei echipe generează o situaţie de 
conflict de interese cu funcţia publică pe care o ocupă. 
 

 Ordonanța Guvernului nr. 119/ 1999, republicată, privind controlul 

intern/managerial şi controlul financiar preventiv, definește “controlul financiar 

preventiv” ca fiind activitatea prin care se verifică legalitatea şi regularitatea 

operaţiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, înainte de 

aprobarea acestora. 

În practică, activitatea privind controlul financiar preventiv constă în verificarea 

sistematică a proiectelor de operaţiuni care fac obiectul acestuia, din punctul de vedere 

al: 

    a) legalităţii şi regularităţii; 

    b) încadrării în limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament, după caz, 

stabilite potrivit legii. 

 

 Care este punctul dvs de vedere: persoanele care sunt autorizate să acorde 

viza de “controlul financiar preventiv” s-ar afla în situația de incompatibilitate 

conform art. 94 alin. (2^2) din Legea nr. 161/ 2003? 

 

PREȘEDINTE, 

ANTON NICOLETA 

 


