PARLAMENTUL ROMANIEI
SENAT

CAMERA DEPUTAJILOR
LEGE

Pentru completarea Legii nr.269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic §i
consular al Romaniei
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege:
Articol unic - Legea nr.269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic §i consular al
Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.441 din 23 iunie 2003, cu
modificarile §i completarile ulterioare, se modifica §i se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 48, dupa alin.(l) se introduce un nou alineat, alin.(l^), cu urmatorul
cuprins;
“(1^) Pentru acoperirea necesarului de personal specializat prevazut la alin.(l) pot fi
deta§aii inclusiv functionari public! sau functionari public! cu statut special, care au
competence relevante in domeniul de activitate al Ministerului Afacerilor Exteme,
cum ar fi dreptul international public §i relatiile internaCionale, prin derogare de la
prevederile legale specifice acestor categorii de personal referitoare la instituCia
deta§arii.”
2. Dupa articolul 48 se introduc trei noi articole, art.48^ - 48^, cu urmatorul cuprins:
“Art.48^ - (1) Detasarea de pe o func^ie publica pe o functie contractuala se solicita de
catre autoritatea sau institutia publica in care urmeaza sa isi desfa^oare activitatea
funcCionarul public sau functionarul public cu statut special si se dispune de catre
conducatorul autoritafii sau institutiei publice in care acesta este incadrat sau, dupa
caz, de catre persoana care are competenCa de numire, cu respectarea prevederilor
prezentei legi.
(2) Detasarea in conditiile art. 48 se poate dispune de pe o functie publica pe o functie
contractuala de executie, daca funcCionarul public sau functionarul public cu statut
special indepline^te conditiile de ocupare prevazute in fisa postului functiei
contractuale pe care este deta§at si numai cu acordul scris al functionarului public sau
al functionarului public cu statut special ce urmeaza sa fie detasat.

Art.48^ - (1) Perioada pentru care s-a dispus deta^area in conditiile prezentei legi se
considera vechime in functia publica, respectiv in functia publica cu statut special,
dupa caz, precum si vechime m specialitatea studiilor, prin raportare la conditiile din
fi§a postului functiei contractuale ocupate daca, in exercitarea functiei contractuale,
functionarul public sau fiinctionarul public cu statut special desfa§oara activitati
corespunzatoare profesiei sau specializarii sale.
(2) Pentru functionarii public! de executie, perioada de deta^are se considera vechime
in gradul profesional al functiei publice din care se deta?eaza si se ia in calcul la
promovare.”
“Art.48^ - Deta§area functionarilor public! §i functionarilor public! cu statut special, in
conditiile prezentei legi, prin derogare de la prevederile art. 94 alin. (2) lit. a) din
Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea
demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si
sanc^ionarea coruptiei, cu modificarile §i completarile ulterioare, nu reprezinta o
situatie de incompatibilitate.”
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, cu

respectarea prevederilor art. 75 §i 76, alin. (2) din Constitu^ia Romanic!.
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