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Ghid practic pentru conflicte de interese 

 şi incompatibilităţi 

 
 
Recomadarea 10/2000 a Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei 
 
Conflictul de interese se naşte dintr-o situaţie în care oficialul are un interes privat care 
influenţează sau este de natură a influenţa exercitarea cu imparţialitate şi obiectivitate a 
îndatoririlor sale publice. Interesul privat al oficialului include orice avantaj pentru sine sau 
pentru familia sa, rudele apropiate, prieteni şi persoane sau organizaţii cu care acesta are sau a 
avut relaţii de afaceri sau politice ( inclusiv orice datorie, financiară sau civilă în legătură cu 
acestea).  
 
1. Pentru existenţa conflictului de interese este suficient ca interesul privat să fie 
de natură a influenţa exercitarea cu imparţialitate  şi obiectivitate a funcţiei 
publice – acest rezultat nu trebuie neapărat să se producă. 
2. Interesul privat nu aparţine în mod obligatoriu direct oficialului public. 
Recomandarea este foarte largă şi include în sfera posibililor beneficiari şi rudele 
apropiate (bunele practici au delimitat această categorie la rude de gradul 4), 
prieteni, persoane aflate în relaţii de afaceri sau politice. 
3. Noţiunea de avantaj nu este limitată la avantajul material, putând include şi un 
avantaj de natură personală (ex. obţinerea unui titlu onorific, promovarea unui 
examen etc.) 
 
Tipuri de conflict de interese: 
a) Conflictul de interese potenţial – X este arhitectul şef al oraşului, iar fratele 
său directorul unei mari companii de construcţii 
b) Conflictul de interese actual - X este arhitectul şef al oraşului, iar fratele său îi 
solicită în numele companiei sale de construcţii o autorizaţie 
c) Conflictul de interese consumat - X este arhitectul şef al oraşului şi a eliberat 
pentru compania fratelui său o autorizaţie de construcţie 
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Conduita conformă a oficialului public variază în funcţie de tipul concret de 
conflict de interese existent la un anumit moment. Dacă în cazul conflictului de 
interese potenţial conduita cerută oficialului este mai degrabă pe exercitarea în 
mod transparent şi echidistant a atribuţiilor sale, în cazul conflictului de interese 
actual oficialul trebuie să se abţină de la luarea oricăror decizii, informându-şi 
superiorul ierarhic despre situaţia apărută. Conflictul de interese consumat apare 
în cazul în care oficialul nu s-a abţinut de la luarea unei decizii în ipoteza unui 
conflict de interese actual şi implică latura sancţionatorie a reglementării.  
 
În legislaţia românească: 
 
I. Drept penal 
 
Cod Penal - Articolul 2531 – competenţa la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel: 
 
Fapta funcţionarului public care, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, îndeplineşte un act ori 
participă la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru 
sine, soţul său, o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv, sau pentru o altă persoană cu care 
s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat 
ori beneficiază de servicii sau foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 
ani şi interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie publică pe durată maximă.  
Dispoziţiile alin. 1 nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării actelor normative. 
 
 
1. Folosul obţinut este exclusiv material. 
2. Sfera persoanelor pentru care poate fi generat folosul este circumstanţiată: 
a. Pentru sine 
b. Pentru soţ sau o rudă sau afin (rudă prin alianţă) până la gradul II inclusiv – 
adică părinţi, copii, fraţi, surori şi soţii sau soţiile acestora 
c. Pentru persoane cu care s-a aflat în raporturi comerciale sau de muncă în 
ultimii 5 ani 
d. Pentru persoane de la care a beneficiat de servicii sau foloase de orice natură 
3. În tradiţia reglementărilor româneşti, procedurile privind actele normative au 
fost constant excluse de la aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de 
interese. Raţiunea acestei excepţii ţine de natura actelor normative. Acestea au 
aplicabilitate generală, adică includ norme care vizează conduita unei categorii de 
subiecţi individuali determinaţi. Uneori în practică sub titulatura de act normativ 
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se ascund acte individuale, acte care de fapt privesc un singur sau un număr limitat 
de subiecţi de drept. 
 
Alte infracţiuni înrudite din legea 78 din 2000 – competenţa la Direcţia Naţională 
Anticorupţie 
 
Art. 12. - Sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani următoarele fapte, dacă sunt săvârşite 
în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite:  
   a) efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau 
însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând 
informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale;  
   b) folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori 
permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii.  
Atacat prin Decizie nr. 524 din 27/06/2006 la 07/09/2006 
Atacat prin Decizie nr. 454 din 28/10/2004 la 15/07/2004 
Art. 13. – Fapta persoanei care îndeplineşe o funcţie de conducere într-un partid, într-un 
sindicat sau patronat ori în cadrul unei personae juridice fără scop patrimonial, de a folosi 
influenţa ori autoritatea sa în scopul obţinerii pentu sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte 
foloase necuvenite, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani. 
 
II. Drept Administrativ – componenţa la Agenda Naţională de Integritate: 
 
Articolul 72  legea 161 din 2003, cartea I, titlul IV, capitolul I: 
 
(1) Persoana care exercită funcţia de membru al Guvernului, secretar de stat, subsecretar de stat 
sau funcţii asimilate acestora, prefect ori subprefect este obligată să nu emită un act administrativ 
sau să nu încheie un act juridic ori să nu ia sau să nu participe la luarea unei decizii în 
exercitarea funcţiei publice de autoritate, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul 
său ori rudele sale de gradul I.  
(2) Obligaţiile prevăzute în alin. (1) nu privesc emiterea, aprobarea sau adoptarea actelor 
normative.  
 
Articolul 76  legea 161 din 2003, cartea I, titlul IV, capitolul I: 
 
(1) Primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti sunt obligaţi 
să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în 
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exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de 
gradul I.  
(2) Actele administrative emise sau actele juridice încheiate ori dispoziţiile emise cu încălcarea 
obligaţiilor prevăzute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută.  
 
Articolul 47 din legea 215 din 2001: 
 
(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul 
care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al 
patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă 
dezbaterilor consiliului local.  
(2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) 
sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios 
administrativ. Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată.  
 
Articolul 79 legea 161 din 2003, cartea I, titlul IV, capitolul I: 
 
(1) Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii:  
   a) 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;  
   b) participă în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii, cu funcţionari publici care au 
calitatea de soţ sau rudă de gradul I;  
   c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe 
care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice.  
 
Observăm că definiţia conflictului de interese în sfera administrativă este, în cele 
mai multe cazuri, mai restrictivă decât cea dată în sfera penală (ex. În penal 
conflictul de interese este sancţionat până la gradul 2, pe când în administrativ 
doar până la gradul 1). Excepţia o constituie prevederile aplicabile consilierilor 
locali şi a celor judeţeni unde definiţia conflictului de interese merge până la 
gradul 4. Această situaţie a fost generată de refuzul de a reforma noţiunea de 
conflict de interese la momentul la care s-a adoptat legea Agenţiei Naţionale de 
Integritate. Pentru situaţiile reglementate pental, atunci când sunt întrunite 
condiţiile enumerate în art. 2531 sau de alte infracţiuni speciale, norma penală are 
prioritate şi va înlătura de la aplicare norma administrativă. De altfel în legea 
Agenţiei Naţionale de Integritate se prevede expres că inspectorii de integritate 
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trebuie să sesizeze organele de urmărire penală atunci când din cercetările lor 
rezultă indiciile săvârşirii unor infracţiuni. 
 
Ar fi fost normal ca tot în sfera dreptului administrativ să fie reglementată şi 
situaţia în care folosul obţinut nu este de natură patrimonială, ci personală. 
Totodată, în definiţia conflictului de interese intervin noţiuni care ţin mai degrabă 
de sfera incompatibilităţilor (vezi art. 79(l) lit b). Tehnica legislativă este deficitară 
şi îngreunează interpretarea coerentă a textelor legale. 
 
Texte speciale pentru aleşii locali: 
 
Legea 393 din 2004 privind Statutul aleşilor locali: 
 
Art. 75. - Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să 
anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau 
un dezavantaj pentru sine sau pentru:  
a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv;  
b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura 
acestuia;  
c) o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de 
la care obţin venituri;  
d) o altă autoritate din care fac parte;  
e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o 
plată către aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;  
f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte. 
 
Art. 76. - În declaraţia privind interesele personale, aleşii locali vor specifica:  
a) funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale, autorităţilor şi instituţiilor publice, 
asociaţiilor şi fundaţiilor;  
b) veniturile obţinute din colaborarea cu orice persoană fizică sau juridică şi natura colaborării 
respective;  
c) participarea la capitalul societăţilor comerciale, dacă aceasta depăşeşte 5% din capitalul 
societăţii; 
d) participarea la capitalul societăţilor comerciale, dacă aceastanu  depăşeşte 5% din capitalul 
societăţii, dar depăşeşte valoarea de 100.000.000 lei; 
e) asociaţiile şi fundaţiile ai căror membri sunt; 
f) bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune; 
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g) funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale, autorităţilor sau instituţiilor publice de 
către soţ/soţie; 
h) bunurile imobile deţinute în proprietatea sau în concesiune de către soţ/ soţie şi copii minori; 
i) lista proprietăţilor deţinute pe raza unităţii administrativ- teritoriale din ale căror autorităţi 
ale administraţiei publice locale fac parte; 
j) cadourile şi orice beneficii materiale sau avantaje făcute de orice persoană fizică ori juridică, 
legate sau decurgând din funcţia deţinută în cadrul autorităţii administraţiei publice locale; orice 
cadou sau donaţie primită de aleşii locali într-o ocazie publică sau festivă devin proprietatea 
acelei instituţii ori autorităţi; 
k) orice alte interese, stabilite prin hotărâre a consiliului local, în cazul primarilor, 
viceprimarilor şi consilierilor locali, sau prin hotărâre a consilului judeţean, în cazul preşedintelui 
şi vicepreşedintelui acestuia şi al consilierilor judeţeni. 
 
ART. 77 
1) Consilierii judeţeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri 
dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. 
2) În situaţiile prevăzute la alin (1), consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să 
anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă. 
3) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în 
procesul- verbal al şedinţei. 
 
ART. 78 
Registrul de interese are caracter public, putând fi consultat de către orice persoană, în condiţiile 
prevăzute de Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. 
 
   (2) 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. 
Acesta 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.  
   (3) În cazurile prevăzute la alin. (1), conducătorul autorităţii sau instituţiei 
publice, 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.  
   (4) Încălcarea dispoziţiilor alin. (2) poate atrage, după caz, răspunderea 
disciplinară, administrativă, civilă ori penală, potrivit legii.  
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Legea 161 din 2003 
 
Incompatibilităţi pentru consilieri locali şi judeţeni: 
 
Art. 88 - (1) Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu:  
   a) funcţia de primar sau viceprimar;  
   b) funcţia de prefect sau subprefect;  
   c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul 
propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeţean ori al 
prefecturii din judeţul respectiv;  
   d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, asociat, 
administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la regiile autonome şi societăţile 
comerciale de interes local înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului local ori a consiliului 
judeţean respectiv sau la regiile autonome şi societăţile comerciale de interes naţional care îşi au 
sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă;  
   e) funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor la 
o societate comercială de interes local ori la o societate comercială de interes naţional care îşi are 
sediul sau care deţine filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă;  
   f) funcţia de reprezentant al statului la o societate comercială care îşi are sediul ori care deţine 
filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă;  
   g) calitatea de deputat sau senator;  
   h) funcţia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat şi funcţiile asimilate acestora.  
   (2) O persoană nu poate exercita în acelaşi timp un mandat de consilier local şi un mandat de 
consilier judeţean.  
Art. 89. - (1) Calitatea de ales local este incompatibilă şi cu calitatea de acţionar semnificativ la 
o societate comercială înfiinţată de consiliul local, respectiv de consiliul judeţean.  
   (2) Incompatibilitatea există şi în situaţia în care soţul sau rudele de gradul I ale alesului 
local deţin calitatea de acţionar semnificativ la unul dintre agenţii economici prevăzuţi la alin. 
(1).  
   (3) Prin acţionar semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni 
care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă cel puţin 10% din 
totalul drepturilor de vot în adunarea generală.  
Art. 90. - (1) Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, 
director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau 
cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile 
comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi 
administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de 
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lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice 
locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea 
ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de 
consiliile locale sau consiliile judeţene respective.  
   (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt 
deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local.  
 
Incompatibilităţi pentru primari: 
 
Art. 87. - (1) Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului 
Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu:  
   a) funcţia de consilier local;  
   b) funcţia de prefect sau subprefect;  
   c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă, indiferent de 
durata acestuia;  
   d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, 
membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la 
societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele 
financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, 
precum şi la instituţiile publice;  
   e) funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor la 
o societate comercială;  
   f) funcţia de reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale în adunările generale ale 
societăţilor comerciale de interes local sau de reprezentant al statului în adunarea generală a unei 
societăţi comerciale de interes naţional;  
   g) calitatea de comerciant persoană fizică;  
   h) calitatea de membru al unui grup de interes economic;  
   i) calitatea de deputat sau senator;  
   j) funcţia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat sau o altă funcţie asimilată acestora;  
   k) orice alte funcţii publice sau activităţi remunerate, în ţară sau în străinătate, cu excepţia 
funcţiei de cadru didactic sau a funcţiilor în cadrul unor asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii 
neguvernamentale.  
   (2) Primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti nu pot 
deţine, pe durata exercitării mandatului, funcţia de consilier judeţean.  
   (3) Primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti pot 
exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-
artistice.  
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Instrumente de investigaţie: 
1. declaraţii de avere, 
2. declaraţii de interese, 
3. monitoarele oficiale locale, 
4. solicitări în baza legii 544/2001, 
5. solicitări în baza legii52/2003, 
6. solicitări la Registrul Comerţuli sau la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor. 


