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REGULAMENTUL
de organizare qi func{ionare a colegiului disciplinar
al Autoritn{ii Nafionale de Integritate
Sec{iunea I.
Dispozifii generale

1.

R,egulamentul de organizare gi funclionare a Colegiului disciplinar al Autoritdlii
Nalionalfe de Integritate (in continuare Regulament),reglementeazd,temeiul, ordinea gi
modul efectudrii anchetei de serviciu in privinla funcfionarilor publici cu statut special
ai Autoritdtii Na{ionale de Integritate (tn continuare Autoritatea sau ANI).
2. In sensul prezentului Regulament, prin funclionari publici cu statut special se
prezumEr inspectorii de integritate, inspectorii superiori de integritate, inspectorii
principali de integritate, angajati in cadrul Inspectoratului de integiritate ANI sau in
Serviciului securitate, audit gi control al integrit6lii ANI.
3. Prezentul Regulament stabilegte:

1) constituirea, componenla, mandatul membrilor gi

competen{a Colegiului

disciplinLar;

2) atribuliile colegiului disciplinar gi a membrilor acesteia;
3) modul de sesizare a Colegiului disciplinar;
4) cerrcetarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare;
5) aprlicarea gi contestarea sancliunii disciplinare.
4. Rr:gulamentul nu se aplici funclionarilor publici gi personalului

contractual,
angaja[i ai Autoritdlii, cdrora le sunt aplicabile prevederile Regulamentului cu privire
la Comisia de disciplind ANI qi, respectiv, prevederile Codului muncii.
5. Crrlegiul disciplinar al Autoritdlii Nalionale de Integritate (in continuare

Colegiutt disciplinar) este

o

structuri deliberativS,

fbri

personalitate juridicd,

indepenrlentd in exercitarea atributiilor ce ii revin, care are competenla de a asigura
cercetarea, atunci cOnd este sesizat6, a faptelor funclionarilor publici cu statut special
considerate ca abateri disciplinare gi de a propune sancliunea disciplinard aplicabilS
sau clasarea cauzei, dupd, caz.
6. Se considerd abatere disciplinard fapta, acfiunea sau inacliunea, functionarului
public cu statut special al AutoritSfii, sdvdrgiti cu vinov6lie, prin care au fost inc5lcate:
a) normele interne de conduita gi eticd ale ANI;
b) Metodologia de efectuare a controlului averii qi al intereselorpersonale qi privind
respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilitSlilor, al
restricliilor qi a limitirilor;
c) Regulamentul intem al Autoritdlii Nafionale de Integritate;

d)

Rrogulamentul cu privire la organizarea qi funclionarea Inspectoratului de
integritate ANI sau Regulamentul cu privire la organizarea qi funclionarea Serviciului
securitate, audit gi control al integritdlii ANI, 6tp6, caz;
e) cerrinlele figei postului delinut;
faptele prevdzute in art. 23 a\in. (1) din Legea nr. 13212016 cu privire la
Autoritatea Nayionald de Integritate.
7. Pentru comiterea abaterilor disciplinare, in funclie de gravitatea faptelor comise
gi gradul de vinovdfie, funclionarului public cu statut special al Autoritefii ii pot fi
aplicate urmdtoarele sancfiuni disciplinare :
a) arrertisment;
b) mustrare;
c) eliberarea din func{ie.

0

Secfiunea II.
Constituirea, componenfa qi mandatul

membrilor Colegiului disciplinar

8. Colegiul disciplinar

este compus dinT membri:

a) doi reprezentanti ai Consiliului de Integritate;
b) un reprezentant al Serviciului securitate, audit qi control al integritdlii din cadrul
Autoritdfii;

c) un reprezentant
d) vnreprezentant

al Direcliei juridice a Autorit6{ii;
al Direcfiei resurse umane gi documentare a Autoritdlii;
e) un reprezentant al mediului academic;
f) urr reprezentant al societdlii civile.
9. Membrii reprezentanli ai mediului academic qi ai societilii civile vor fi selectali
de cdtre Consiliul de integritate in conformitate cu regulamentul aprobat de citre
aceqtia.
10. Pentru a asigura funclionalitatea Colegiului disciplinar, Consiliul de integritate
gi Autoritatea, vor desemna membrii supleanfi, cu nominalizarea acestora in actul de

constituire

a Colegiului disciplinar.

11. Mandatul membrilor Colegiului disciplinar este de 4 ani, din ziua emiterii
ordinului de constituire a acestuia de cdtre preqedintele ANL
12. Colegiul disciplinar este condus de un pregedinte ales de cdtre membrii

Colegiului disciplinar prin majoritate de voturi ale membrilor desemna\i, la prima
gedint6, iar in calitate de secretar al Colegiului disciplinar este desemnat rcprezentantul
Serviciului securitate, audit qi control al integritd{ii din cadrul Autoritdlii.
13. Nu poate fi membru in Colegiul disciplinar persoana care se afld in una dintre
urmdtoarele situaJii:
1) este so! sau se afl6 in raporturi de rudenie p6nd la al treile a grad inclusiv sau de
afinitate pdnd la al doilea grad inclusiv cu cel pulin unul dintre membrii Colegiului
disciplinar;
2) are antecedente penale nestinse, in condiliile legii;

3)
3)

a fost
fost sanctionat disciplinar, iar sanctiunea disciplinard nu a fost stinsd, in

condiliile legii.
14. M,andatul de membru al Colegiului disciplinar se suspendd

in urmdtoarele
situatii:
1) a fost detagat in cadrul altei autoritdti publice;
2) a s[vdrqit o faptd care constituie obiectul sesizdrii Colegiului disciplinar;
3) s-a dispus inceperea urmdririi penale impotriva -membrului Coiegiului
disciplir:rar;
4) este in concediu anual de odihn6, in concediu de studii sau raporturile de serviciu
au fost suspendate in condi(iile lit.c)-e) ale art.52 qi ale lit.a) qi d) din
alin.(l) al art.54
din Legea nr.158/2008;
5) $i-a expus opinia cu privire Ia fapta sesizatd, anterior soluliondrii cauzei;
6) este sot, rudd sau afin, pAnd la gradul al patrulea inclusiv cu funclionarul public
cu statut special a c6rui faptd se afl6 in examinarelaColegiul disciplinai;
7) are un interes personal, direct sau indirect in solutrionarea ciuzei ori exist6 alte
imprejurdri care pun la indoiald obiectivitatea gi nepirtinirea lui.
15. Suspendarea mandatului unui membru al Colegiului disciplinar se constatd de
cdtre Colegiul disciplinar gi se cons emneazdin procesul-verbal.
16. In cantl suspenddrii mandatului unui membru al Colegiului disciplinar, locul lui
este preluat de drept de un membru supleant, in ordinea indicatd in ordinul de
constituire a Colegiului disciplinar. in cazul suspenddrii mandatului pregedintelui

Colegiului disciplinar, membrii Colegiului disciplinar, in condiliile pct. 12, decid,
exercitarea atributiilor acestora de cdtre unul din membrii Colegiului disciplinar.
17. Suspendarea mandatului unui membru al Colegiului disciplinar dureazdpand la

incetarea cauzei care a determinat suspendarea.
18. Mandatul de membru al Colegiului disciplinar inceteazd inainte de termen, in
urmdtoarele situalii:
l) renunfarea benevoldla calitatea de membru, prin depunerea unei cereri scrise;
2) a iincetat mandatul de membru al Consiliului de Integritate, in condiliile art. 12
alin. (4) 9i alin. (5) din Legeanr. 13212016;
3) au fost suspendate raporturile de serviciu in condiliile Legii nr.15812008, in alte
circumstan{e decdt cele specificate la pct.14 subpct.4) din prezentul Regulament;
4) se afl6 in unul dintre cazurileprevdzute la punctul 13 al prezentului Regulament;
5) au fost incetate raporturile de serviciu ale inspectorului de integritate in condiliile
art.24 dlin Legea nr. 13212016;
6) au fost incetate raporturile de serviciu ale funclionarului public in conditiile
Legii nr.158/2008;
7) i s-a aplicat o sancliune disciplinard sau a fost tras la rdspundere contravenlionald
sau penald pentru o faptd care are legdturd directd cu exercitareaatribu(iilor de serviciu.
19. Incetarea inainte de termen a mandatului de membru al Colegiului disciplinar se
constati de cdtre Colegiul disciplinar gi se consemneazd in procesul-verbal. Faptul
incetirii mandatului inainte de termen se aduce la cunogtinla preqedintelui Autoritdlii,
printr-unrdemers intocmit de secretar gi semnat de pregedintele Colegiului disciplinar.

20. In caztil incetdrii mandatului unui membru al Colegiului disciplinar, inainte de
termen sau la expirarea acestuia, preqedintele Autorit[fii emite un ordin prin care
dispune incetarea mandatului membrului respectiv, cu desemnarea unui alt membru al
ColegiuJlui disciplinar, in ordinea prevederilor prezentului Regulament. pdn6
la
emitereer ordinului corespunzdtor, membrul Colegiului discipiinar
se consider6
suspendat.

Sec{iunea III.
Competenfele gi atribu{iile

Colegiului disciplinar
21. Crrlegiul disciplinar cerceteazd faptele sesizate ca abateri disciplinare, admise de
cdtre furrcfionarii publici cu statut special angajali ai Autoritelii.
22, Colegiul disciplinar nu are competenfa de a supune examindrii faptele sesizate
ca abateti disciplinare admise de cdtre functionarii publici
gi personalui
contractual
r
r---

angajafiaiAutoritdtii.

'

'

23. Colegiul disciplinar are urm[toarele atributii:
1) asigurd activitatea de cercetarc a faptelor sesizate ca abateri disciplinare;
2) examineazd rapoftul privind ancheta de serviciu, audiazd secreiarul/grupul de
lucru, funclionarul public cu statut special gi avocatul acestuia, dupd
alte
"u",pr"irrngi
persoane ale ciror declara{ii pot inlesni solulionarea cazului;
3) propune aplicarea uneia dintre sancliunile disciplin are prevdzute in pct. 7;
4) semneazd procesele-verbale ale fiecbrei gedinte a Colegiului disciplinar;
5) constatd suspendarea sau incetarea calitSlii de membru al Colegiului disciplinar
sau, in caztil suspenddrii pregedintelui, decide exercitarea atribuliilor acestuia de-cdtre
unul din membrii Colegiului disciplinar.
24. Pregedintele Colegiului disciplin ar are urmdtoarele atributii :
1) remite sesizarea parvenitd secretarului Colegiului disciplinar pentru inregistrare;
2) strrbilegte locul, data gi ora c0nd au loc Aedinlele Colegiului disciplinar;
3) semneazd demersuri in adresa preqedintelui Autoritdtii;
4) conduce gedinfele Colegiului disciplinar;
5 ) co ordone azd activitatea Colegiului disciplinar.
25. Secretarul colegiului disciplinar are urmdtoarele atribulii:
1) iruregistreazd,sesizarea referitoare la faptafunc{ionarului public cu statut special;
2) desf5goarS, in caz cd" este imputernicit de Colegiul disciplinar, ancheta de
serviciu, intocmegte gi inainteazd in adresa Colegiului disciplinar raportul privind
ancheta de serviciu, prezintd in cadrul gedinfei Colegiului disciplinar rentltatele
anchetei de serviciu;
3) anuntd membrii Colegiului disciplinar, functionarul public cu statut special a
cdrui fayttdformeazd obiectul anchetei de serviciu, persoana care a ftcut sesizarea gi
persoanele care urmeazd.si fie audiate asupra locului, datei gi orei cdnd au loc qedintele
Colegiului disciplinar, precum gi asigurd citarea acestora;
4) intlocmegte procesele-verbale ale gedinJelor Colegiului disciplinar, demersuri cu
privire la: sanctiunea aplicabild functionarului public cu statut special sau privind

clasarea cauzei, incetarea inainte de termen a mandatului membrului Colegiului
disciplirrar etc.;
5) line evidenla perioadei de valabilitate a mandatelor membrilor Colegiului
disciplirrar;
6) tine evidenla sesizdrilor, demersurilor gi ale proceselor-verbale gi efectue azd, alte
lucrdri necesare in vederea desfrgurdrii activitdtii -olegiului disciplinar.
26. Preqedintele Colegiului disciplinar, intocmeqte rapoarte de activitate semestriale
cu privire la:
1) num6ru1 sesizdrilor examinate;
2) ntrm5.rul de cauze clasate;
3) caruzele gi consecinlele sdvirgirii abaterilor disciplinare;
4) sanc(iunile disciplinare propuse;
5) sanctiunile aplicate fiec6rei categorii de func{ionari publici cu statut special.
2T,Ritpoattele de activitate specificate la pct. 26 se remit Consiliului de Integritate,
pentru informare, iar acesta este obligat s5-1 comunice Cancelariei de Stat.
Secfiunea

IV.

Modul de sesizare a Colegiului disciplinar
28. Colegiul disciplinar poate fi sesizat de:
1) preqedintele sau vicepregedintele Autoritdlii;
2) co,nducdtorul subdiviziunii structurale a Autoritelii in care iqi desfbqoard
activitatr:a func{ionarul public cu statut special a c6rui faptdeste sesizatd;
3) orice persoand care considerd cE prin fapta unui func(ionar public cu statut
special ur fost comisd o abatere disciplinarS, inclusiv dacd acestei persoane i-au fost
Iezate dreptrurile gi interesele legitime.
29. Pregedintele Autoritdlii sesizeazd Colegiul disciplinar, prin prisma prevederilor
art.23 a1tin. (1) lit. a) din Legea nr. 13212016, inclusiv ca urrnare a evalu6iii activitilii
funclionaruJtui public cu statut special inbazaRegulamentului cu privire 1a evaluarea
perform:rnlelor profesionale ale inspectorilor de integritate, aprobat prin ordinul ANI,
cu califi r:ativul,,nesatisfrcdtor".
30. Sesizarea se depune
secretariatul Autoritelii, fiind transmisS, dupl
inregistrrare, cu viza preqedintelui Autoritilii, preqedintelui Colegiului disciplinar, in
termen dle cel mult 2 zile lucrbtoare de la depunere.
3L. Preqedintele Colegiului disciplinar transmite sesizarea secretarului Colegiului
disciplinar, pentru inregistrare.
32. Se:sizarea trebuie sd cuprindd:
1) nuLmele, prenumele gi datele de contact ale persoanei care a formulat sesizarea
(in cazul in care sesizarea este depusi in condiliile pct.28 alin. (3) din Regulament);
2) nuLmele, prenumele gi, dacd este posibil, subdiviziwea in care igi desfdgoard
activitatr>a functionarul public cu statut special a c6rui faptd este sesizatd;
3) descriLerea faptei care constituie obiectul sesizdrii;
4) expunerea argumentelor care stau \abaza sesizdrii;
5) data;

la

6)

se)mnAtura.

33. Sesizarea se formuleazd
inscrisu:ile probatorii.

in scris gi este insolit[, atunci c6nd este posibil, de

Secfiunea V.
Cercetarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare
34. Dupd primirea sesizdrii, pregedintele Colegiului disciplinar, in termen de cel
mult 5 :zile lucrdtoare, convoacd gedinJa Colegiului disciplinui
decide:

"ur"
1) remiterea sesizdrii secretarului Colegiului disciplitrar in
vederea

desfrgurdrii
anchetei de serviciu;
2) constituirea unui grup de lucru abilitat cu desfEgurtrea anchetei de serviciu - in
cazutil<> in care obiectul sesizdrii este unul complex, precum gi dacd sdnt vizati 2 sau

mai mulli functionari publici cu statut special. in
desemn zrt obligatoriu secretarul

-cadrul

grupului de lucru,

este

Colegiului disciplinar;

3) cliasarea cauzei - in situalia in care se constatd cd:
a) nu sdnt indeplinite condiliileprevdzute la subpct. 1), 3), a) 9i 6) din pct. 32 din

prezentuLl Regulament;
b) a r:xpirat termenul de aplicare a sancliunii disciprinare;

c)

nu sdnt indeplinite condiliile previzute la subpct. 2) aI pct. 32 din prezentul
Regularlent, iar identificarea funclionarului public cu statut sp.iiul, a cdrui fapt6 este
posibild.
35. Ancheta de serviciu se desflgoard intr-un termen de cel mult 14 zile lucrdtoare.
in cazuniile mai complexe, cu acordul pregedintelui Colegiului disciplinar, desf6gurarea
anchetei de serviciu poate fi prelungitd cu incd cel mult 7 zile lucratoare.
36. t)r:sft$urarea anchetei de serviciu presupune:
1) examinarea sesizirii;
2) aurdierea func{ionarului public cu statut special a c6rui faptd constituie obiectul
sesizatdr, nu este

sesizSrii;

3)
4)

au.dierea persoanei care a formulat sesizarea;

culegerea informatiilor considerate necesare pentru rezolvarea cazului, prin
mijloacele prevdzute de lege, inclusiv audierea oricdror alte persoane ale cdror
declaralii pot inlesni soluJionarea cazului;
5) administrarea probelor, precum qi verificarea documentelor qi a declarafiilor
prezentate.
37. Refuzul func{ionarului public cu statut special de a fi audiat se consefirneazdintrurl procos-verbal, semnat de cel pulin 2 persoane din cadrul AutoritSlii, unul dintre care
este mernbru al Colegiului disciplinar desemnat in condiliile pct. 8, gi nu impiedica
continuarea desfbgurdrii anchetei de serviciu.
38. D)esfr$urarea anchetei de serviciu, precum gi curgerea termenelor specificate la
pct. 35, se suspendd in cazul imposibilitdlii audierii funcJionarului public cu statut

special din motivul afldrii lui in concediu de odihnd anual, in concediu de studii.
precum gi al suspenddrii in legdturd cu boala sau trauma. in acest caz, ancheta de
serviciu se va relua imediat cu revenirea la serviciu a funcfionarului.

39. Dupd ftnalizarea anchetei de serviciu, secretarul/grupul de lucru intocmegte un
raport, inaintat Colegiului disciplinar, care conline:
1) rurmdrul qi data de inregistrare a sesizdrii;
2) perioada in care s-a desfbgurat ancheta de serviciu;
3) ntrmele, prenumele gi funcJia detinutd de funcfionarul public cu statut special
cercetat,, precum gi subdiviziunea structurald in care acesta igi desfEgoard activititea;
4) numele, prenumele, funclia gi datele de contact ale persoanei care a sesizat fapta,
precum gi ale persoanelor audiate;
5) prezentatea pe scurt a faptei sesizate qi a circumstan{elor in care a fost s6v6rqit6;
6) probele administrate;
7) propunerea privind sanctiunea disciplinarS aplicabilS sau, dupd caz, declasare a
cauzei;
8) motivarea propunerii.
40. Dupd primirea raportului privind ancheta de serviciu, preqedintele Colegiului

disciplirrar decide asupra locului, datei qi orei desfrgurdrii gedintei Colegiului

disciplirrar.
41. Dupi stabilirea locului, datei gi orei desfbgurdrii gedintei Colegiului disciplinar,
preqedinLtele Co,legiului disciplinar dispune citarea membrilor Colegiului disciplinar,
-care
funcJionarului public cu statut special a cirui faptd a fost sesizatd, persoanei
a
formulatl sesizurea, precum gi a altor persoane ale cdror declaialii pot inlesni
solutionarea cazului.
42. C'ltarea se face de cdtre secretar, cu cel pulin 2 zile lucrdtoare inainte de ziua
desfEgurdrii gedinlei Colegiului disciplinar. Citarea se face prin ingtiinlare scris6, care
se inmdneazd personal funclionarului public cu statut special, cu semndturd de primire.
Refuzul de a semna ingtiinlarea scrisd se consemn eazd, intr-un proces-verbal, semnat
de cel pu{in 2 persoane din cadrul Autoritdlii prezente la inmdnarea ingtiinldrii.
In cantl imposibilititii inmdn[rii personale a ingtiin(drii scrise, aceasta se
expedia:zd prin poqtd, indic6ndu-se locul, data gi ora gedinlei Colegiului disciplinar.
Ciitarea se poate face gi prin noti telefonici sau telegrafrcd, ori prin mijloace
electron:ice.

43. Croncomitent cu citarea, funclionarului public cu statut special cercetat gi
membrilor Colegiului disciplinar li se prezintd o copie a raportului privind ancheta de
serviciu.
44.Ltt' examinarea unei cauze disciplinare, participarea funcfionarului public cu
statut special in privinta cdruia s-a intentat procedura disciplinard este obligatorie. Dac6
functionarului public cu statut special lipsegte in mod nejustificat, Colegiul disciplinar
poate decide examinarea cauzei disciplinare in lipsa lui.
45. Funcliorutrul public cu statut special cercetat se prezintd personal, sau asistat de
un avocat, in fafa Colegiului disciplinar, fiind obligat sd dea explicaliile de rigoare.
FuncJionarul public cu statut special cercetat are dreptul sd prezinte argumente gi probe
ce ar do,redi nevinovd{ia sa.
46. Colegiul disciplinar este obligat sd ceard functionarului public cu statut special
cercetat o explicatie scrisd privind faptacomisd. Refuzul func{ionarului public cu statut
special cle aprezenta explicatia respectivd se consemneazdinprocesul-verbal.

4T.Litgedintr[ sau, dupd caz,Iagedin(ele de examinareacauzei,Colegiul disciplinar:
1) audiazd, siecretarul/grupul de lucru referitor la propunerea pri'iind sancjiunea
disciplinrard apliicabild sau, dup6 caz, clasarea cauzei;
2) avdtazd firncJionarul public cu statut special cercetat gi avocatul acestuia, dup[

caz;

3)

audiazdpersoana care aformulat sesizarea;
4) ailministreazd probele.
48. Pelrsoana care a formulat sesizarea se audiazd separat de functionarul public cu
statut special cercetat.
49. Colegiul disciplinar are dreptul sd audieze gi alte persoane ale cdror declaratii
pot inlet;ni solutionarea ca rlui, precum gi sd examineze alte informalii considera-te
necesare) pentru rezolvarea cantlui, indiferent dacd acestea au fost elucidate in cadrul
desfrgurdrii anchetei de serviciu.
50. ArCministrarea probelor presupune analiza probelor invocate in timpul audierii
secretarului/grupului de lucru, a funclionarului public cu statut special cercetat qi a
avocatului acestluia, dupd caz, a persoanei care a formulat sesizarea, a altor persoane
ale cdror declaratii pot inlesni solulionarea ca^)lui, precum gi a celor specificate in
explicalia scrisE. a funclionarului public cu statut special cercetat.
51. Ctlrcetarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare se finalizeazd cu adoptarea
propune:rii Colegiului disciplinar cu privire la:
1) sanctiunea disciplinard aplicabild, in cantlin care s-a dovedit sdvdrqirea de c6tre
funclionarul pulllic cu statut special a abaterii disciplinare prevdzute de lege;
2) cliasarea catzei, atunci cdnd nu se confirmd sdvdrqirea unei abateri disciplinare
prevdzute de lege sau se constatd expirarea termenului de apli care a sanc{iunii
disciplinare.
52. Propunerea Colegiului disciplinar se adoptd prin vot deschis. Nici un membru al
Colegiului disciplinar nu este in drept sd se abtind de la vot. Toate dubiile in probarea
invinuirii se irrterpreteazd de cdtre membrii Colegiului disciplinar in favoarea
funclionarului public cu statut special cercetat.
53. Qtpiniile separate, formulate in scris qi motivate, se vor anexa la procesul-verbal
al gedinfei respective a Colegiului disciplinar.
54.Ltt individualizarea sancliunii disciplinare aplicabile funclionarului public cu
statut special, Colegiul disciplinar line cont de:
1) cauzele care au determinat sdvdrqirea abaterii disciplinare;
2) imprejurdr:ile in care aceasta a fost sdvirgitd;
3) grzrdul de vinovdlie;
4) gravitatea gi consecinlele abaterii disciplinare;
5) cornduita firncfionarului public cu statut special;
6) exiistenJa unor antecedente disciplinare ale func{ionarului public cu statut special,
care nu au fost stinse in condiliile legii.
55. $edintele Colegiului disciplinar sdnt deliberative, dacd la ele sAnt prezenJi
maj oritatea mennbrilor desemnafi.

56. $edin{ele Colegiului disciplinar sdnt publice, cu excepJia cazului cAnd
functionarul public cu statut special cercetat soliiita in scris, cu indicarea motivului. ca
acestea s[ nu fie publice.
57. Absen{a funclionarului public cu statut special sau a altor persoane citate nu
impiediod desfbgurarea gedintei Colegiului disciplinar, in cazul in care Colegiul
disciplirrar constatd cd acegtia au gtiut despre locll, data gi ora gedinlei Colegiilui
disciplinar .in cazcontrar, precum gi daca funclionarul pubfit cu statut special cercetat
lipsegte din motivul afldrii lui in concediu de odihnd anual, in concediu de studii sau al
suspend6rii in legdturd cu boala sau trauma, gedinla Colegiului disciplinar se amdn6,
iar reluarea acesteia se face cu respectarcaprevederilor punctelor 41 gi+Z Aitr prezentul
Regulament.
58. Lucrdrile fiecdrei gedin{e a Colegiului disciplinar se consemn eazd in scris in
procese-verbale. Procesele-verbale se semneazd de membrii Colegiului disciplinar.
Procesull-verbal in care se conline propunerea Colegiului disciplinarprivind apiicarea
sanctiunii disciplinare sau clasarea cauzei se aduce la cunogtinld, sub semniturd,
funcJionarului public cu statut special cercetat gi persoanei care a formulat sesizarea.
59. Toate deciziile Colegiului disciplinar se adoptd cu votul majoritdlii membrilor
prezenti., cu exceptia propunerii Colegiului disciplinar de aplicare a sancfiunii
disciplinLare, care se adoptd prin votul majoritilii membrilor desemnali.
60. In cazul in care Colegiul disciplinar are indicii cd fapta sdvdrqiti de funclionarul
public cru statut special poate fi considerutd, contravenlie sau infracliune, aceasta
ses\zeaz6, preqedintele Autoritefi, care) la r6ndul sdu, este obligat sd sesizeze imediat
autoritdtile competente s[ solutioneze cauzele contraventionale gi/sau organele de
urmdrire,penald. In cazul respectiv, cercetarea funclionarului public cu statut special se
suspendii pand h incetarea procesului contravenlional, stabilirea sancliunii
contrave,nlionale, dispunerea neinceperii urmdririi penale, scoaterii de sub urm6rire
penald ori incetdrii urmdririi penale sau pdnd Ia datala care instanta de judecatd dispune
achitarea sau incetarea procesului penal.
Secfiunea VI.
Aplicarea gi contestarea sancfiunii disciplinare
61. in termen de cel mult

2 zilelucritoare de la semnarea ultimului proces-verbal al
gedinlei Colegiului disciplinar privind o faptd cercetatd, secretarul intocmegte un
demers in care se conline propunerea Colegiului disciplinar, precum gi circumstanlele
de fapt 5i de drept care au stat la baza acesteia. Demersul este semnat de pregedintele
Colegiului disciplinar gi este adus la cunogtinta preqedintelui Autoritdlii, pentru a
decide alplicarea sancfiunii.
62. Sarncliunea disciplinard se aplicd prin ordinul pregedintelui Autoritdlii,inbaza
deciziei majoritilii membrilor desemnali ai Colegiului disciplinar, in termen de 6 luni
de la constatarea faptei, dar nu mai tdrziu de un an de la comiterea ei. Curgerea
termenullui respectiv se suspendd pe perioada afldrii func{ionarului public cu statut
special fin concediu de odihnd anual, in concediu de studii, suspendirii raporturilor de
serviciu in legdturd cu boala sau trauma, precum gi in cazurile specificate la pct. 60.

in care pregedintele Autoritdfii aplicd o altd sancliune dec6t cea propusd
de Colegiul disciplinar, acesta este obligat s6-gi motiveze decizia.
64-ln ordinul de sanclionare se indicd in mod obligatoriu:
1) temeiurile de fapt gi de drept ale aplicdrii sanc{iunii;
2) termenul in care sancJiunea poate fi contestatd;
3) organul in care sancfiunea poate fi contestatd.
4) motivul pentru care afost aplicatd o alt6 ,uncliune decdt cea propusd de Colegiul
disciplirrar, in situalia specifi catd la pct. 63 .
65. Ordinul de sanc{ionare se comunicd functionarului public cu statut special
sanclionat, in termen de 5 zile lucrdtoare de Ia data emiterii, sub semndturd. Refuzul
funclionarului public cu statut special de a semna se consemneazd"intr-unproces-verbal
semnat de cel pufin 2 persoane din cadrul Autoritdlii.
66. Func{ionarul public cu statut special este in drept sd conteste legalitatea ordinului
de sancrfionare disciplinard in instan{a de contencios administrativ competent5, in
condiliile legii.
63.

InL cazu,I

Sec{iunea

VII.

Dispozifii finale
67. Sancliunea disciplinard, cu exceptia eliberdrii din functia publici cu statut
special, poate fi revocat[ in condiliile art. 2II alin. (2) din Codul muncii, de cdtre
pregedinLtele Autoritdlii, in decursul unui an, din proprie inifiativd, la rugdmintea
funcfionarului public cu statut special, la demersul reprezentantului angajafilor
Autoritdlii sau la demersul gefului nemijlocit al funcfionarului public cu statut special.
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