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LEGE privind protectia avertizorilor in interes public

Sectiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

In data de 23 octombrie 2019, a fost adoptata Directiva (UE) 
2019/1937 a Parlamentului European §i a Consiliului privind 
protecfia persoanelor care raporteazd mcdlcdri ale dreptului 
Uniunii si a fost publicata in Jumalul Oficial al Uniunii Europene 
(JOUE) seria L, numarul 305 din 26 noiembrie 2019.

In calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, Romania 
are obligatia transpunerii-pana-la-data de 17 decembrie 2021.

Potrivit art. 26 alin. (2) din Directiva, Statele Membre au 
obligatia de a adopta cadrul normativ privind instituirea de canale 
interne in ceea ce priveste entitatile juridice din sectorul privat care 
au intre 50 si 249 de lucratori pana la data de 17 decembrie 2023.

De lege lata, institutia protectiei avertizorului in interes public 
este reglementata prin Legea nr. 571/2004 privind protecfia 
personalului din autoritdtile publice, institutiile publice ^i din alte 
unitdti care semnaleazd incdlcdri ale legii, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1214 din 14 decembrie 2014.

Reglementarea instituie masuri de protectie a personalului 
incadrat in autoritatile si institutiile publice, care sesizeaza anumite 
nereguli sau fapte ilicite savarsite in cadrul acestor entitati, fiind un 
instrument destinat sa incurajeze raportarea si, pe cale de 
consecinta, descoperirea si sanctionarea acestor fapte, precum si sa 
protejeze aceste persoane prin acordarea statutului de avertizor in 
interes public, impotriva eventualelor consecinte negative 
profesionale sau personale la care ar putea fi expuse ca urmare a 
transmiterii unei sesizari.

1. Descrierea 
situatiei actuate

9

Persoana care face raportarea trebuie sa fie incadrata in una 
dintre autoritatile publice, institutiile publice sau in celelalte unitati 
carora le este incidents legea, si anume autoritati^;^^^^^ti;^iei 
publice centrale si locale, aparatul Parlamentului,/^mdn[nnfstT^iei 
Prezidentiale si al Guvemului, dar si in caaml^mbritatilor

’ ^ ilElq '%r £'*’1311administrative autonome, companiilor nationale,\regiUd£autonome 
de interes national si local si societatilor national J-cuicapital^de^M^
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Categoriile de personal carora li se aplica legea sunt: 
functionarii public!, personalul contractual si alte categorii de 
personal.

In ceea ce priveste obiectul sesizarii, acesta poate fi reprezentat 
de orice fapta care presupune o mcalcare a legii, a deontologiei 
profesionale sau a principiilor bunei administrari, eficientei, 
eficacitajii, economicitatii si transparentei. Dispozitiile art. 5 
cuprind o enumerare limitativa a faptelor ce pot fi sesizate: fapte 
de corupfie/asimilate infractiunilor de coruptie; alte incalcari ale 
legii, deontologiei profesionale sau principiilor bunei administrari, 
eficientei, eficacitatii, economicitatii si transparentei. .

Canalele de raportare reglementate de legislatia in vigoare sunt 
interne si exteme, iar raportarea se poate face, in functie de 
alegerea avertizorului in interes public, cumulativ sau altemativ 
catre unul dintre cele doua canale.

In scopul incurajarii raportarilor, Legea nr. 571/2004 mstituie 
si o serie de masuri de protectie a avertizorilor in interes public care 
vizeaza: prezumtia relativa de buna-credinta; publicitatea 
sedintelor comisiilor de discipliha sau altor organisme similare; 
ascunderea identitatii avertizorului §i masuri cu caracter judiciar.

Ascunderea identitatii avertizorului in interes public se face in 
doua situatii:

a) in situatia in care cel reclamat prin avertizarea in interes 
public este sef ierarhic, direct sau indirect, ori are atributii de 
control, inspectie si evaluare a avertizorului;

b) in cazul avertizarilor in interes public privind inffactiuni de 
coruptie, infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie, infractiuni 
in legatura directa cu infractiunile de coruptie, infractiunile de fals 
si infractiunile de serviciu sau in legatura cu serviciul, infracfiuni 
impotriva intereselor fmanciare ale Uniunii Europene .

Masurile cu caracter judiciar se refera la faptul ca in litigiile de 
munca sau in cele referitoare la raporturile de serviciu, instanta 
poate dispune anularea sanctiunii disciplinare sau administrative 
aplicate unui avertizor, daca sanctiunea a fost aplicata ca urmare a 
unei avertizari in interes public, facuta cu buna-credinta.

Circumscriindu-se obiectivului de a imbunatati aplicarea 
dreptului si a politicilor U.E. si recunoscand rolul esential pe care 
il au avertizorii in demascarea si prevenirea incalcarilor legii care 
aduc atingere interesului public, noua reglementare existenta la 
nivel european instituie un standard minim comun,J^jiivelul 
tuturor statelor membre UE, care sa prevada un/rfi^eftridibat de
protectie a avertizorilor.

Elaborate pomind de la recomandarea Gonsimilu^Europei 

privind protectia avertizorilor in interes public,\;Directiva/cu^finde
> ;•.>-----2



o sfera larga de categorii de persoane care, Tn virtutea raporturilor 
de munca (indiferent de natura acestor activitap daca sunt platite 
sau nu), au acces la informapi despre Tncalcari care pot aduce 
atingere interesului public care ar putea suferi represalii in cazul 
in care sesizeaza acele fapte, precum alte categorii de persoane 
care pot fi asimilate acestora, cum ar fi actionarii §i membrii 
organelor de conducere m cadrul societaplor comerciale, 
voluntarii, stagiarii neremunerap si solicitantii de locuri de munca.

Prevederile Directive! aduc cateva elemente importante de 
noutate, dupa cum urmeaza:

- se introduce o noua filozofie Tn materie de raportare, in sensul 
etapizarii accesului la canalele de raportare, avertizorii fiind 
Tncurajati sa utilizeze mai Tntai canalele interne din cadrul entitatii 
Tn care T^i.desfa^oara activitatea Tnainte de a se adresa canalelor 
exteme de raportare. De asemenea, divulgarea publica se va putea 
efectua cu respectarea unor cerinte expres prevazute de textul 
Directivei, referitoare la respectarea unei ierarhii anterioare. Acest 
lucru contribuie la cre^terea Tncrederii avertizorilor Tn faptul ca 
entitatea Tn cauza poate gestiona astfel de raportari, Tn special Tn 
cazul Tntreprinderilor cu peste 50 de angajap sau Tn municipalitatile 
cu peste 10.000 de locuitori, pentru care a fost introdusa obligatia 
de a institui canale interne de raportare.

Directiva acopera, de asemenea, ^i ipoteza Tn care, desi exista 
canale de raportare, acestea-nu pot fi utilizate, dar §i cazul Tn care 
canalele de raportare nu sunt instituite, prevazand ca avertizorii nu 
Tp pierd protectia Tn situapa Tn care decid sa foloseasca direct 
canalele exteme. De protecpe beneficiaza p persoanele care fac 
raport&-i exteme atunci cand considera ca exista rise de represalii 
p ca Tncalcarea raportata nu poate fi remediata Tn mod eficace prin 
intermediul canalelor interne de raportare;

- domeniul material de aplicare al Directivei include materiile 
Tn care proteepa avertizorilor este necesara pentru a consolida 
respectarea normelor Uniunii Europene ale c^or Tncalcari pot 
aduce atingeri grave interesului public, Tn special Tn urmatoarele 
domenii: achizipile publice; servicii financiare, prevenirea spal^ii 
banilor p finantarea terorismului; siguranta produselor; siguranfa 
transportului; proteepa mediului; siguranta nucleara; siguranfa 
alimentelor p a hranei pentm animale, sanatatea p bunastarea 
animalelor; sanatatea publica; proteepa consumatorilor; proteepa 
viepi private p a datelor cu caracter personal p^sSSriT^tea 
sistemelor de retea p de informare;

- securitatea naponala ramane responsabilitatea?<^XGrisi'^I^\SJ 
fiecarui stat membru, potrivit considerentului 24, iar
din Directiva privlnd raportarile nu se aplick^ Tfefpffmemur
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achizitiilor care implica aspecte legate de aparare sau de securitate, 
cu exceptia cazului m care acestea fac obiectul actelor relevante ale 
Uniunii. Directiva nu aduce atingere aplicarii dreptului UE sau 
dreptului intern privind protectia informatiilor clasificate, protectia 
secretului profesional al avocatului si a secretului profesional 
medical, caracterului secret al deliberarilorjudiciare si normelor de 
procedura penala, prin urmare, nu inlatura de la aplicare regimul 
legal incident in aceste domenii;

- in privinta standardului minim de protectie a avertizorilor, 
Directiva include, printre altele: protejarea identitatii; interzicerea 
represaliilor (cu titlu exemplificativ fiind amintite suspendarea 
raportului de munca, concedierea, schimbari ale programului de 
lucru, blocare a formarii profesionale, evaluarea negativa a 
performantei profesionale, intimidarea, hartuirea, discriminarea 
etc.); inversarea sarcinii probei precum si exonerarea de 
raspundere a avertizorului.________________________________

Prin raportare la prevederile Directive! (UE) 2019/1937 §i 
analizand cadrul legislativ actual privind protectia avertizorilor in 
interes public, data fiind complexitatea obligatiilor de transpunere 
si tinand cont de exigentele impuse de Legea nr. 24/2000, a rezultat 
necesitatea elaborarii unui nou proiect de act normativ care sa 
asigure transpunerea actului unional sus-mentionat si, pe cale de 
consecinta, abrogarea Legii nr. 571/2004.

La elaborarea acestui proiect de lege au fost avute in vedere 
doua mari repere:

Schimbari2.
preconizate

prevederile Directivei care instituie standarde minime 
a caror transpunere va intra sub analiza atenta a Comisiei 
Europene, de indata ce termenul de transpunere in legislatia 
interna va expira;

menlinerea standardului national existent; de fiecare 
data cand standardul national reglementat de legea in vigoare a 
fost mai ridicat, s-a urmarit ca aceste prevederi sa fie mentinute.

Proiectul de lege, insa, a preluat, in masura compatibilitatii cu 
prevederile Directivei 2019/1937 unele solutii legislative din 
Legea nr 571/2004.

Astfel, au fost reformulate principiile enuntate in legea 
actuala, acestea fiind preluate in proiect. Totodata, s-au pastrat 
standardele de protectie a avertizorului in procedurile disciplinare 
(prin dreptul avertizorului de a solicita participarea reprezentatilor 
presei si organizatiilor sindicale si verificarea de catre instanta a 
proporjionalitatii sanctiunii aplicate avertizorului pen^uj^batere 
disciplinara, prin compararea cu practica sanctioriarti"i^%u^le 

ca.„,l sMt.)._______________________
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Dat fiind faptul ca prevederile Directivei impun o noua 
filosofie in materie de raportare se impune abrogarea dispozitiilor 
Legii nr. 571/2004 care reglementeaza accesul, cumulativ sau 
alternativ, la canalele de raportare interne, exteme sau divulgarea 
publica.

Semnalam ca dispozitiile Directivei introduc o etapizare a 
accesului la canalele de raportare, dupa cum urmeaza: este 
incurajata utilizarea cu prioritate a modalitatii de raportare interna, 
anterior realizarii unei raportari prin intermediul canalelor exteme 
de raportare, avertizorul avand insa posibilitatea de a alege intre 
cele doua modalitatile de raportare, interna sau externa, in functie 
de circumstantele concrete ale cazului. Textul legii incurajeaza 
avertizorul ca in alegerea canalului potrivit sa tina cont de aspecte 
precum: existenta unui rise de represalii, imposibilitatea remedierii 
incalcarii in mod eficace prin raportarea interna.

In ceea ce priveste divulgarea publica, prevederile proiectului 
de lege conditioneaza accesul la aceasta modalitate de raportare de 
urmatoarele ipoteze:

a) avertizoml sa fi raportat mai intai intern si/sau extern si sa 
considere ca nu au fost dispose masuri corespunzatoare pentru 
remedierea incalcarii legii care a facut obiectul sesizarii; sau

b) are motive intemeiate sa considere ca:
1. incMcarea poate constitui un pericol iminent sau evident 

pentru interesul public sau riscul unui prejudiciu care nu mai poate 
ti remediat sau

2. in cazul raportarii exteme, exista un rise de represalii sau o 
probabilitate redusa ca incalcarea sa fie remediata in mod eficace 
avand in vedere circumstantele specifice ale raportarii.

Mai mult actualul protect de lege a preluat, indirect, solatia 
referitoare la prezumtia bunei credinfe din Legea nr. 571/2004 in 
cadml reglementarii privind sarcina probei. Acest aspect a fost 
interpretat in raport de noua viziune a Directivei care, potrivit 
considerentului 32 prevede ca: “Pentru a beneficia de protectie 
in temeiul prezentei directive, persoanele care efectueaza raportari 
ar trebui sa aiba motive rezonabile sa creada, prin prisma 
circumstantelor si a informatiilor de care dispun in momentul 
raportarii, ca aspectele pe care le raporteaza sunt adevarate. 
Aceasta cerinta este o garantie esentialS impotriva unor 
raportari rauvoitoare, neserioase sau abuzive, deoarece se
asigura faptul ca persoanele care, la momentul rapprtarii, au 
raportat intentionat si cu buna stiinta informatM^^^^au 

inselatoare nu beneficiaza de protectie. in
aceasta cerinta se asigura faptul ca protectia nu Cjlste^li^^a'^'^^m 
cand persoana care efectueaza raportarea a prezenlat^tSiSgtigel; k
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A

informatii inexacte referitoare la incalcari. In mod similar, 
persoanele care efectueaza raportari ar trebui sa aiba dreptul la 
protectie in temeiul prezentei directive in cazul in care au motive 
intemeiate sa creada ca informatiile raportate se incadreaza in 
domeniul sau de aplicare. Motivele care stau la baza raportarii 
de catre persoanele care efectueaza raportarea nu ar trebui sa 
aiba relevanta pentru a se stabili daca aceasta ar trebui sa 
primeasca protectie.”

In ceea ce priveste domeniul de aplicare a prezentului proiect, 
acesta este mai cuprinzator decat cel al Directive!, in sensul ca 
domeniul de aplicare nu este limitat la anumite domenii, ci se aplica 
nerespectarilor dispozitiilor legale din toate domeniile, precum si 
actiunilor si omisiunilor ce contravin obiectului sau scopului 
dispozitiilor legale, inclusiv nerespectarea normelor deontologice 
§i profesionale. Alegerea acestei solutii legislative este 
flindamentata pe necesitatea de a mentine standardele deja 
existente in legislatia nationala inca din 2004, precum si de a 
asigura in acelasi timp transpunerea corecta si completa a 
Directive!.

Urmare a masurilor de transpunere a actelor Uniunii 
Europene si a masurilor de punere in aplicare a regulamentelor 
unionale, in legislate exista deja o serie de acte normative care 
instituie masuri de protectie a avertizorilor in domenii speciale, 
cum sunt, spre exemplu, instrumente legislative in materia 
serviciilor, produselor si pietelor fmanciare, precum si cele 
referitoare la prevenirea spalarii banilor si fman|arii terorismului, 
siguranta transportului si protectia mediului. Potrivit dispozitiilor 
Directive! acestea se vor aplica in continuare, urmand a se 
completa cu masurile din Directiva in masura in care o chestiune 
nu este reglementata prin norme obligatorii. Proiectul propune 
enumerarea actelor normative care raman in continuare aplicabile, 
acestea urmand a se completa cu dispozitiile prezentei legi, in 
masura in care acestea din urma instituie un nivel mai ridicat de 
protectie al avertizorilor.

Propunerea consolideaza protectia prevazuta de cadrul 
normativ deja existent, amintit anterior, completandu-1 cu norme si 
garanfii suplimentare, aliniindu-1 la un nivel ridicat de protectie.

Spre deosebire de legislafia actuala, proiectul instituie 
obligativitatea aplicarii legislatiei privind protectia avertizorilor si 
persoanelor juridice de drept privat care au un num^d^^el^utin 
50 de angajati, fiind instituita in sarcina acestora^bMatia^e a 
identifica sau institui canale interne de raportare.'

Pentru a tine seama de dimensiunea intrepiincienlOT^fivdte, 
proiectul excepteaza perso^anel.^-juridigegdeca principiu general,
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drept privat cu mai putin de 50 de angajafi de la obligatia de 
instituire a unor canale interne de raportare. Persoanele care 
efectueaza raportarea si care lucreaza in astfel de intreprinderi pot 
raporta extern, direct prin canalele exteme de raportare. Exceptarea 
generala nu se aplica persoanelor juridice de drept privat care, in 
temeiul reglementarilor privind serviciile, produsele §i piefele 
financiare, prevenirea spalarii banilor §i a finantarii terorismului, 
siguranja transportului si protecfia mediului sunt obligate sa 
instituie canale interne de raportare. Aceste persoane juridice, 
indiferent de numarul de angajaji, vor avea in continuare obligatia 
de a institui canale interne de raportare, in conformitate cu 
legislafia speciala aplicabila.

Obligafia de identificare sau de instituire a canalelor interne 
de raportare, de stabilire a procedurilor de raportare interna §i de 
efectuare de acpuni subsecvente stabilite de catre autoritatile ?i 
institutiile publice se aplica §i structurilor fara personalitate 
juridica ale acestora, care au cel pu|in 50 de angajaji.

De asemenea, justificat de faptul ca Directiva prevede o sfera 
larga de persoane care beneficiaza de masuri de sprijin ^i protectie 
si care ar putea suferi represalii, prin proiectul de lege a fost extins 
§i domeniul de aplicare in ceea ce prive^te persoanele care urmeaza 
sa beneficieze de protectie.

A

In ceea ce prive^te ratiunea extinderii domeniului de aplicare 
sub acest aspect, a fost avut in vedere faptul ca persoanele care 
lucreaza in cadrul unei autoritati, institufii publice sau persoane 
juridice de drept privat sau care intra in contact cu aceasta, intr-un 
context profesional, sunt adesea cele care iau cuno^tinta de 
amenin|arile sau atingerile aduse interesului public ce pot aparea.

A

In aceasta categoric de persoane, prin proiectul de lege se 
includ ^i persoanele fizice care asista avertizorul in procesul de 
raportare intr-un context profesional, a caror asistenta ar trebui 
sa fie confidenfiala, prevazufi de proiect drept facilitator!, 
persoanele terte care au legaturi cu persoanele care efectueaza 
raportari §i care ar putea sa sufere represalii intr-un context 
profesional, cum ar fi colegi sau rude ale persoanelor care 
efectueaza raportari, §i entitafile juridice pe care persoanele care 
efectueaza raportari le defin, pentru care aceste persoane lucreaza 
sau cu care au alte tipuri de legaturi intr-un context profesional.

Pentru incurajarea raportarilor privind incalcari ale legii care 
aduc atingere interesului public, pentru asigurarea standardului 
minim de protectie a avertizorilor impus de Directiva, prolec^l de 
lege instituie masuri de sprijin §i protecjie pentru'^^^e^^^rii in 

interes public, precum exonerarea de raspundere pejitm^incalcarea 
restrictiilor privind divulgarea de informatii impp^firjnxpntVact
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sau prin lege §i asigurarea confidenfialitatii identitatii acestora in 
toate cazurile de raportare.

De asemenea, proiectul de lege prevede exonerarea de 
raspundere pentru modalitatea in care avertizorul Tn interes public 
a obtinut informatiile privind incalcari ale legii care fac obiectul 
raportarii interne, exteme sau divulgarii publice, cu conditia ca 
informafiile raportate sau divulgate public sa fi fost necesare pentru 
dezvaluirea incalcarii §i modalitatea in care aceste informatii au 
fost dobandite sa nu constituie infractiune.

Invederam ca, potrivit considerentului de la pet. 92 din 
Directiva, un exemplu ar fi cazurile in care avertizorii au dobandit 
informatiile prin accesarea unor locuri unde ace§tia nu au acces in 
mod obi^nuit. Proiectul de lege prevede ca avertizorul va raspunde 
penal conform cadrului normativ in vigoare in cazul in care acesta 
a dobandit sau a obtinut accesul la informatiile sau documentele 
relevante prin comiterea unei infraepuni, cum ar fi savar^irea unei 
infractiuni contra sigurantei §i integritatii sistemelor ^i datelor 
informatice, precum §i pentru orice acte sau omisiuni care nu au 
legatura cu raportarea sau care nu sunt necesare pentru dezvaluirea 
unei incMcari a legii.

Ipoteza exonerarii de raspundere a avertizorului nu presupune 
incurajarea acestuia in savar^irea de fapte ce pot atrage raspunderea 
administrative sau civile pentru a dobandi informatii sau 
documente in vederea raporterii incalcarii legii. Astfel, proiectul 
urmereste ca raportarile se fie fundamentate pe atitudinea civice §i 
pe urmerirea protejerii interesului public.

Dat fund faptul ce Directiva stabile^te obligatia statelor 
membre de a se asigura ce entitetile juridice din sectorul public §i 
sectorul privat stabilesc canale ?i proceduri interne adeevate pentru 
primirea §i soluponarea raporterilor, proiectul de lege instituie 
obligapa pentru angajator, fie el autoritate sau institutie publica sau 
structuri fare personalitate juridice ale acestora care au cel putin 50 
de angajap sau orice alte persoane juridice de drept public §i orice 
alte persoane juridica de drept privat care are cel putin 50 de 
angajap de a crea canale interne de raportare, dar ^i asigurarea unor 
mijloace de protectie a avertizorilor care apeleaze la aceasta 
modalitate de raportare.

Astfel, proiectul impune ca raportarea interne sa garanteze 
confidenpalitatea identitatii persoanei care efectueaze raportarea, 
ca persoana sau departamentul desemnat se primeasca raportarea 
se o gestioneze cu diligen{a §i se informeze av^tjzQrufj^tr-un 
interval de timp rezonabil cu privire la actium ft^rntremnse. 
Totodate, entiteple care dispun de proceduri d^4rag(^afe>jnrem 
sunt obligate sa fumizeze informatii u$or de!in^eldS; $ijaGcesibile

8



privind aceste proceduri, precum cu privire la procedurile de 
raportare externa catre autoritatile competente.

Avand in vedere ca Directiva prevede obligatia statelor 
membre de a institui canale exteme de raportare independente si 
autonome pentru primirea §i tratarea iiiformatiilor referitoare la 
incalcari prin desemnarea de autoritafi competente pentru a primi 
raportari, pentru a oferi feedback pentru a intreprinde actiuni 
subsecvente raport^ilor, prezentul proiect de lege desemneaza 
Agenfia Nationals de Integritate ca autoritate competenta in sensul 
celor de mai sus.

Totodata, proiectul recunoa^te, in considerarea legislatiei 
specifice, calitatea de autoritati competente celorlalte canale 
externe (cum este cazul, spre exemplu, al Autoritajii de 
Supraveghere Financiara, Autoritatii Navale Romane, Consiliului 
Concurentei, Bancii Nationale a Romaniei al autoritatilof cu 
competente in gestionarea fondurilor europene, in sensul 
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 66/2011 
privind prevenirea, constatafea §i sanctionarea neregulilor aparute 
in utilizarea fondurilor europene §i/sau a fondurilor najionale 
aferente acestora), dar ?i posibilitatea pentru Agen^ia Nafionala de 
Integritate de a transmite raportarile, in functie de obiectul 
acestora, spre competenta solutionare catre alte autoritati.

Desemnarea Agentiei Nationale de Integritate, in calitate de 
canal extern, s-a realizat in considerarea specificului acestei 
institutii, §i anume autoritate autonoma, independents, care asigurS 
exercitarea demnitSfilor ^i functiilor publice in conditii de 
integritate ?i imparfialitate (Legea nr. 144/2007 privind infiinfarea, 
organizarea funcfionarea Agenfiei Nafionale de Integritate). 
Pentru aducerea la indeplinire a competentei de canal extern, 
proiectul de lege prevede pentru Agenfia Nationals de Integritate 
atat atribulii de solutionare a avertizarii in interes public, 
circumscrise competentei specifice a Agentiei (prin infiinjarea unei 
structuri dedicate acestei problematici), precum §i o serie de 
competenfe generale referitoare la intregul mecanism aplicabil la 
nivel national, precum; informarea, indrumarea avertizorului, 
formularea de recomandSri, intocmirea de statistic!, precum ^i 
aplicarea de sancjiuni pecuniare. TotodatS, proiectul prevede §i o 
serie de atributii §i pentru autoritStile, cSrora Agenda le transmite 
raportarile spre competentS solufionare

Existenta unei autoritSti centrale cu atribufii generale, cum 
este Agenda Nationals de Integritate, nu presupune.-^Gi^^eas^nei 
proceduri filtru prealabil. Astfel, persoana care dor^fe'Sl^^^orfeze 
incalcSri ale legii se va putea indrepta cStre Agentia/r^^mials^^V 
Integritate sau cStre alte autoritSti competente exist8nfe;:j^go|gJ

\
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In ceea ce priveste largirea sferei de atributii detinute in 
prezent de catre Agenda Nationala de Integritate, optiunea a fost 
de reglementare unitara si integrate a protec^iei aveitizorilor in 
interes public, nu de modificare a Legii nr. 144/2007, prin 
reglementarea atributiilor specifice acestui domeniu. In vederea 
aducerii la indeplinire a obligatiilor prevazute prin proiectul de 
lege, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a legii, se 
infiinteaza in cadrul Agentiei o structura specializata distincta, al 
carui numar de posturi care yor fi ocupate de inspector! de 
integritate cu atributii de gestionare a raportarilor privind incalcari 
ale legii va fi stabilit prin regulamentului de organizare si 
functionare al institutiei.

A

In acest fel, prezentul proiect de lege transpune obligatia de a 
stabili canale exteme de raportare independente si autonome, care 
sa fie sigure si sa asigure confidentialitatea, sa analizeze sesizarile 
si sa transmita un raspuns avertizorilor intr-un interval de timp 
rezonabil.

Directiva stabileste standarde minime privind protectia 
persoanelor care raporteaza incalcari ale legii si a persoanelor 
vizate de raportare. In configurarea standardelor minime ale 
Directive!, prezentul proiect de lege descrie condifiile in care 
persoanele care efectueaza raportari beneficiaza de masuri de 
protectie si sprijin. Astfel, este necesar ca persoanele care 
efectueaza raportari sa aiba motive intemeiate sa creada ca 
informatiile transmise erau adevarate in momentul transmiterii 
raportarii. Aceasta este o garantie esentiala impotriva raportarilor 
rau intentionate sau abuzive, asigurandu-se ca persoanele care fac 
sesizari nereale, cu buna stiinta, nu se bucura de protectie. 
Sanctiunea reglementata in proiectul de Lege corespunde 
necesitatii de a descuraja eventuale raportari efectuate cu rea- 
credinta, care nu conduc la descoperirea unor incalcari ale legii, 
fiind nereale („Raportarea de informatii privind mcalcdri ale 
legii, cunoscdnd ca acestea sunt nereale.... ’).

De altfel, proiectul de lege introduce o serie de noutati menite 
a proteja avertizorii, in contextul in care se doreste construirea unui 
climat de integritate.

Pentru a asigura conformitatea cu prevederile Directive!, 
prezentul proiect de lege prevede ca persoanele care transmit 
raportari, inclusiv anonime, in anumite conditii, utilizeaza, in 
principal, canalele interne; iar daca aceste canale nu functioneaza 
sau nu se poate astepta in mod rezonabil sa functiopeze^^ nu 
exista, avertizorul se poate adresa autoritatilor com^f^t^^^^^n 

ultima instanta, publicului gi mass-media.______
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Aceasta abordare este necesara pentru a se asigura ca 
informatiile ajung la cuno^tinja persoanelor responsabile din cadrul 
entitatii in cauza, care pot contribui la solufionarea rapida §i 
eficienta a riscurilor pentru interesul public, precum ^i la 
prevenirea daunelor nejustificate aduse reputafiei. In acela^i timp, 
prin prevederea unor exceptii de la aceasta regula, in cazurile Tn 
care canalele interne sau exteme nu functioneaza sau nu exista 
a§teptarea rezonabila ca acestea sa functioneze corespunzator, se 
ofera flexibilitatea necesara pentru ca avertizorul sa aleaga cel mai 
potrivit canal in functie de circumstantele individuale ale cazului.

De asemenea, in conturarea mecanismului de protectie a 
persoanelor care efectueaza raportari, prezentul proiect de lege, m 
acord cu prevederile Directivei, instituie interzicerea represaliilor 
impotriva avertizorilor §i consacra o lista neexhaustiva a 
numeroaselor forme pe care le pot imbraca represaliile.

De asemenea, in vederea crearii unui mecanism de protejare 
a avertizorilor §i sancfionare a persoanelor din cadrul autoritatilor 
si institutiilor publice, alter persoane juridice de drept public sau 
persoanelor de drept privat care recurg la represalii pentru 
descurajarea §i reprimarea raportarilor ^i, implicit, a avertizorilor, 
proiectul de act normativ prevede posibilitatea ca avertizorul sa 
obtina, pe calea ordonantei pre^edintiale, chiar daca nu exista 
judecata asupra fondului, suspendarea aplicarii masurilor pe care 
le considera represalii. De asemenea, Tn cadrul litigiilor avand ca 
obiect contestarea masurilor prevazute ca forme de represalii, 
enuntate de proiect, se instituie o inversare a sarcinii probei, in 
sensul ca angajatorului/persoanei care a dispus masura ii revine 
sarcina de a dovedi ca masura. contestata este justificata de alte 
motive decat cele care au legatura cu raportarea sau divulgarea 
publica. Totodata, proiectul prevede ca, in ipoteza in care se 
constata ca masura este una dintre formele de represalii luate in 
considerarea raportarii sau divulgarii publice, instanta dispune, 
dupa caz, desfiintarea masurii, repunerea partilor in situafia 
anterioara, repararea prejudiciului, incetarea masurii §i interzicerea 
ei pentru viitor, precum §i orice alte masuri pentru incetarea 
formelor de represalii.

Totodata, ca forma de saneponare a persoanelor care au 
dispus masuri ce reprezinta represalii, instanta, odata cu luarea 
oricareia dintre masurile reparatorii impotriva represaliilor, va 
dispune, in toate cazurile, §i publicarea, pe paginate internet a 
autoritatii, institutiei publice, sau persoanei juridic^iMSp^rivat, 
precum §i pe pagina de internet a Agentiei,^^'mirui din
hotararea prin care a fost constatata dispunere%uneia^j^ntre 
masurile prevazute la art. 21 ca represalii. ' \ P^/pjj
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De asemenea, daca instanja constata ca impotriva aceluia^i 
aveitizor au fost dispuse de cel pufin doua ori represalii m 
considerarea aceleia^i raportari/divulgari publice, instanta poate 
dispune, dupa caz, suplimentar fata de masurile de reparare o 
amends civila.

In vederea transpunerii Directivei corelat cu cele expuse 
anterior, legea stabile§te sanctiuni de natura contravenfionala 
pentru mcalcarea obligatiilor instituite de prezentul act normativ.

Totodata, sunt prevazute sanctiuni de natura contravenfionala 
^i impotriva avertizorilor care raporteaza informatii referitoare la 
Tncalcari care se dovedesc a fi in mod deliberat nereale, pentru a 
descuraja alte raportari rauvoitoare §i pentru a mentine 
credibilitatea sistemului, dar §i sanctionarea contraventionala a 
persoanelor juridice pentru impiedicarea fara drept a exercitarii 
drepturilor conferite de lege Agentiei §i celorlalte autoritati 
prevazute drept canale exteme, precum §i pentru refuzul 
nejustificat al acestora de a raspunde solicitarilor autoritatilor.

Fata de cele mai sus enuntate, proiectul i?i propune cre^terea 
nivelului actual de protecjie al avertizorilor in interes public, fapt 
ce vine sa garanteze respectarea libertatii de exprimare §i dreptul la 
informa^ie, tinand cont de faptul ca protectia insuficienta a 
avertizorilor impotriva represaliilor afecteaza libertatea de 
exprimare a persoanelor, precum dreptul publicului de a avea 
acces la informatii §i libertatea mass-media. De asemenea, prin 
stabilirea unor canale de raportare §i prin imbunatatirea protec{iei 
impotriva represaliilor in context profesional, se va asigura un 
nivel mai ridicat de protectie a avertizorilor §i, implicit, garantarea 
dreptului la conditii de munca corecte ?i echitabile.

La nivel general, proiectul i^i propune imbunatatirea §i 
eficientizarea modalitatilor de raportare, precum ^i descurajarea 
incalcarilor legii.

Dreptul la respectarea viefii private, protectia datelor cu 
caracter personal, asistenta medicals, protec{ia mediului, protectia 
consumatorilor (respectiv articolele 7, 8, 35, 37 §i 38 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene), precum §i principiul 
general al bunei administrari (articolul 41) vor fi, de asemenea, 
influen{ate pozitiv, intrucat propunerea va spori detectarea 
incalcarilor gi prevenirea acestora.

3. Alte informatii
9 Elaborarea prezentului proiect de act normativ a fost 

precedata de o activitate de documentare si analiza ^pj^fpli^egii 
in vigoare, pentru cunoa^terea temeinica a realitafij^r^^^m^o- 

sociale care urmeaza sa fie reglementate, a istoncululHemsla^ei 
dm acest domeniu, precum $i a reglementarilor^y similarejdin
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legislatia straina, in special a statelor membre ale Uniunii
Europene.

In anul 2004, tinand seama de recomandarile GRECO si ale 
Conventiei ONU impotriva coruptiei si urmarindu-se completarea 
cadrului legislativ vizand protectia persoanelor care, avand o 
atitudine civica, se pronunta impotriva incalcarilor legii sau 
normelor deontologice, a fost adoptata Legea nr. 571/2004 privind 
protecfia personalului din autoritdfile publice, institutiile publice 

din alte unitdti care semnaleazd mcdlcdri ale legii. Adoptarea 
legislatiei a fost urmata, in anul 2005, de introducerea in cadrul 
Strategiei Nationale Anticoruptie a unui obiectiv dedicat protectiei 
avertizorilor in interes public.

In ceea ce priveste gestionarea problematicii vizand 
protectia avertizorului in interes public, Ministerul Justitiei 
coordoneaza si monitorizeaza implementarea Strategiei Nationale 
Anticoruptie, document ce promoveaza integritatea, prin aplicarea 
riguroasa a cadrului normativ si institutional de prevenire si 
combatere a coruptiei in Romania, inclusiv cel referitor la protectia 
avertizorului in interes public.

Finalul implementarii strategiei aferenta perioadei 2012- 
2015 a aratat ca, la momentul respectiv, exista un deficit 
semnificativ de cunoastere de catre angajati si managed a 
standardelor legale de integritate, inclusiv in materia protectiei 
avertizorului in interes public. Din acest motiv, urmatorul 
document strategic, aferent perioadei 2016-2020, a dedicat masuri
specifice in intampinarea acestei probleme.

Ca parte a mecanismului de monitorizare a implementarii 
SNA 2016-2020, au fost derulate peste 100 de misiuni tematice de 
evaluare a implementarii SNA 2016-2020, la nivelul administratiei 
publice centrale si locale, printre temele acestora regasindu-se §i 
protectia avertizorului in interes public. Misiunile au avut drept 
scop, pe langa identificarea progreselor inregistrate in 
implementarea SNA §i identificarea si corectarea problemelor 
practice aparute in aplicarea politicilor si normelor anticoruptie, si 
cresterea gradului de cunoastere, intelegere si implementare a 
masurilor de prevenire a coruptiei, in sectorul public si privat. De 
asemenea, Ministerul Justitiei a organizat sesiuni de formare si 
informare in cadrul carora a fost abordata si tematica protectiei 
avertizorului in interes public.

Se poate, astfel, afirma faptul ca la fmalul perioadei de 
implementare a SNA 2016-2020, exista o mai bun^cuno^ere a 
standardelor legale in materia protectiei averti^ufeiininGnteres 
public, insa ^i un deficit in aplicarea Legii nr. 5'i4/2g0g->.,^->'5^^

! X n
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Totodata, Ministerul Justitiei a derulat un studiu in cadrul 
proiectului cu finantare europeana Consolidarea capacitdfii 
administrative a secretariatului tehnic al Strategiei Nationale 
Anticoruptie 2016-2020 de a sprijini implementarea mdsurilor 
anticorupfie, cod SIPOCA 62, prin care a fost evaluata legislatia 
privind protectia avertizorilor in interes public existenta in 5 tari' 
(Franta, Italia, Regatul Tarilor de Jos, Irlanda si Canada) si in 
Romania. Aceasta evaluare s-a realizat cu scopul de a reliefa 
exemplele de buna practica existente la nivel european si 
international in vederea valorificarii acestora in procesul de 

_____transpunere a Directivei._________________________________
Sectiunea a 3-a

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.1 .Impactul 
macroeconomic
1^ Impactul asupra 
mediului concurential si 
domeniului ajutoarelor de

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

stat
2. Impactul asupra 
mediului de afaceri

Conform celor mentionate mai sus, un element de 
noutate adus de Directiva este reprezentat de extinderea 
domeniului de aplicare a legislatiei romane si in privinta 
sectorului privat.

Astfel, companiile care au peste 50 de angajati vor 
trebui sa identifice sau sa institute canale interne de 
raportare, pe care sa le puna la dispozitia potentialilor 
avertizori.

Solatia legislative aleasa are in vedere ca, in cazul 
persoanelor juridice de drept privat, obligatia de a institui 
canale de raportare trebuie sa fie proportionala cu 
dimensiunea entitatilor si sa tina seama de nivelul de rise

J 9 »

pe care activitatile lor il reprezinta pentru interesul public.
Ca principiu general, propunerea excepteaza 

persoanele juridice de drept privat ce au mai putin de 50 
de angajati de la obligatia de instituire a unor canale 
interne de raportare. Persoanele care lucreaza in astfel de 
intreprinderi pot raporta extern, direct autoritatilor 
nationale competente.

Exceptia insa nu este una absoluta, aceasta 
neaplicandu-se persoanelor juridice de drept {mv^Fce^ 
mai putin de 50 de angajati, care intra 
legislatiei privind serviciile, produsel^)^^i^piet%di^ 

nnanciare, precum si prevemrea spalariig banil'C)r5sig|;
\
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finantarii terorismului, siguranta transportului si protectia 
mediului. Acestea vor avea in continuare obligatia de a 
identifica sau institui canale interne de raportare, in 
conformitate cu prevederile legale in vigoare. Costurile 
pentru aceste intreprinderi sunt minime deoarece acestea 
sunt deja obligate sa instituie canale interne de raportare.

Cu titlu de exemplu, pentru a stabili daca o entitate 
privata intra sub incidenta obligatiei de a identifica sau 
infiinta canale de raportare interna, Manualul 
utilizatorului (elaborat de COM UE) pentru definitia 
IMM-urilor indica faptul ca in numarul de angajati sunt 
cuprinsi cei cu norma intreaga, cu fractiune de norma, 
agenfi temporari si sezonieri, si sunt incluse urmatoarele 
categorii: angajati; persoane care lucreaza pentru 
intreprindere, care au fost detasate in aceasta si care sunt 
considerate angajate in conformitate cu legislatia 
nationala (aceasta poate include, de asemenea, angajatii 
temporari sau interimari); proprietari-administratori; 
parteneri care desfasoara o activitate regulata in cadrul 
intreprinderii si care beneficiaza de avantaje fmanciare 
din partea intreprinderii. La stabilirea numarului de 
angajati hu sunt inclusi ucenicii sau studentii care sunt 
implicati in activitati de formare profesionala si au 
contracte de ucenicie sau de formare profesionala; 
angajatii pe perioada concediului de matemitate sau a 
concediului parental.

Una dintre fmalitatile proiectului este reprezentata 
de promovarea climatului de integritate, astfel incat sa fie 
protejate, pe de-o parte, atat valorile presupuse a fi 
incalcate, prin insasi remedierea incalcMi, precum si 
imaginea companiei in cauza, din perspectiva mentinerii 
increderii din partea cetatenilor.

Persoanele juridice din sectorul privat care au intre 
50 §i 249 de lucratori vor avea ca termen pentru 
identificarea sau instituirea canalelor interne de raportare 
data de 17 decembrie 2023.

3. Impactul social Sporirea integritatii si transparentei in cadrul sectorului 
, public si in cadrul sectorului privat, cresterea increderii 
cetatenilor.

4. Impactul Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.asupra
mediului A

Proiectul de act normativ nu se refera5. Alte informatii
Sectiunea a 4-a
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Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atat pe termen scurt, 
pentru anul curent, cat si pe termen lung (pe 5 ani)

Indicatori Urmatorii 4 aniAnul Media 
pe 5 anicurent

1 2 3 4 5 6 7
Modificari1. ale

veniturilor 
plus/minus din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit;
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale,
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurarilor 
sociale de stat

bugetare,

(i) contribufii de asigurari
Modificari2. ale

cheltuielilor bugetare,
plus/minus, din care
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii
b) bugete locale
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii
c) bugetul asigurarilor 
sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii
3. Impact financiar, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii
b) bugetele locale
4. Propuneri pentru 

cresteriiacopenrea
bugetare
5. Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare

In tabelul anexat.6. Calcule detaliate privind 
flindamentarea modificarii
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veniturilor
cheltuielilor bugetare

si/sau

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.7. Alte informatii
Sectiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei m vigoare
1. Masuri normative 
necesare pentru aplicarea 
prevederilor proiectului de 
act normativ:

Prin prezentul proiect de lege se abroga Legea nr. 571 din 
14 decembrie 2004 privind protectia personalului din 
autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati 
care semnaleaza incalcari ale legii, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1214 din 17 decembrie 
2004.
Urmeaza a se elabora ordinele presedintelui Agentiei 
Nationale de Integritate, prevazute la art. 13 alin. (3), art. 
16 alin. (2), art. 35 si art. 36 alin. (2), precum si actele 
administrative ale conducatorilor autoritatilor si 
institutiilor publice.

a) acte normative in 
vigoare ce vor fi modificate
sau abrogate, ca urmare a 
intrarii in vigoare a

de actproiectului 
normativ; 
b) acte normative ce 
urmeaza a fi elaborate in 
vederea implementarii 
noilor dispozitii.

1‘. Proiectul de act normativ nu se refera la acest. subiect.Compatibilitatea 
proiectului de act normativ 
cu legislatia in domeniul 
achizitiilor publice
2. Conformitatea Proiectul de lege transpune Directiva (UE) 2019/1937 a 

Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 
2019 privind protectia persoanelor care raporteaza 
incalcari ale dreptului Uniunii.

proiectului de act normativ 
cu legislatia comunitara in 
cazul proiectelor ce 

prevederitranspun
comunitare

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.3. Masuri normative 
necesare aplicarii directe a 
actelor 
comunitare

normative

4. Hotarari ale Curtii de 
Justitie a Uniunii Europene
5. Alte acte normative
§i/sau documente

K o
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intemationale din care 
decurg angajamente

6. Alte informatii Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
Sectiunea a 6-a

Consultarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ
Textul a fost supus dezbaterii publice prin afisare pe site- 
ul Ministerului Justitiei in data de 05 martie 2021.

Informatii privind 
procesul de consultare cu 
organizatii
neguvemamentale, institute 
de cercetare si alte 
organisme implicate

1.

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.2. Fundamentarea alegerii 
organizatiilor cu care a 
avut loc consultarea, 
precum si a modului in care

acestoractivitatea
organizatii este legata de 
proiectul actului normativ
3. Consultarile organizate 

autoritatile 
publice

Au fost consultate structurile asociative potrivit Hotararii 
Guvemului nr. 521/2005. Uniunea Nationala a Consiliilor 
Judetene din Romania a transmis punctul de vedere prin 
adresa dvs. nr. 2964/04.08.2021.

cu
administratiei 
locale, in situatia in care 
proiectul de act normativ 
are ca obiect activitati ale

i

acestor autoritati, in 
Hotar^iiconditiile 

Guvemului nr.521/2005
privind procedura de 
consultare a structurilor
asociative ale autoritatilor 
administratiei publice 
locale la elaborarea 
proiectelor de acte 
normative
4. Consultarile desfasurate 
in cadrul consiliilor 
interministeriale, 
conformitate 
prevederile 
Guvemului 
privind 
consiliilor interministeriale 
permanente____________

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

Ain
cu

Hotararii
nr.750/2005
constituirea

\
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Proiectul prezentului act normativ a fost avizat de 
Consiliul Legislativ prin avizul nr. 310/2022.
Proiectul prezentului act normativ a fost avizat de 
Consiliului Economic §i Social prin avizul nr. 1728/2022.

5. Informatii privind 
avizarea de catre:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de 
Aparare a Tarii
c) Consiliul Economic si 
Social
d) Consiliul Concurentei
e) Curtea de Conturi.
6. Alte informatii Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

Sectiunea a 7-a
Activitati de informare publica privind elaborarea si implementarea proiectului

de act normativ
1. Informarea societatii 
civile cu privire la 
necesitatea elaborarii

Textul a fost supus dezbaterii publice prin afi^are pe site 
ul Ministerului Justitiei la data de 5 martie 2021.

proiectului de act normativ
2. Informarea societatii 
civile cu privire la 
eventualul impact asupra 
mediului in

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

urma
implementarii proiectului 
de act normativ, precum si 
efectele asupra sanatatii si 
securitatii cetatenilor sau 
diversitatii biologice
3. Alte informatii Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

Sectiunea a 8-a 
Masuri de implementare

1. Masurile de punere in 
aplicare a proiectului de act 
normativ 
autoritatile administratiei 
publice centrale si/sau 
locale - infiintarea unor noi 
organisme sau extinderea 
competentelor institutiilor 
existente

Procedurile de raportare interna pentru primirea si 
solutionarea raportarilor stabilite de autoritatile, 
institutiile publice, alte persoane juridice de drept public, 
precum persoanele juridice de drept privat.

de catre

Proiectul de act normativ nu se refera la 4c^|t^%]6j^t| <j2. Alte informatii
\
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Fata de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege privind protectia 
avertizorilor in interes public, pe care T1 supunem Parlamentului spre adoptare, cu 
procedura de urgenta prevazuta de art. 76 alin. (3) din Constitutia Romaniei, 
republicata.
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