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o apartenenţă la ramura dreptului 
privat, iar cea de a treia sugestie 
abordează o conciliere între cele 
două ramuri ale dreptului , potrivit 
căruia funcţionarul public este po-
ziţionat undeva la confluenţa din-
tre ramura dreptului public şi cea 
a dreptului privat, ea împrumutând 
particularităţi de la ambele ramuri 
de drept. in această concepţie re-
zultă abordări diferite cu privire la 
preponderenţa regăsirii în statutul 
funcţionarului public a elemente-
lor de statut juridic al salariatului 
sau a elementelor care dau identi-

tate acestei instituţii plasând-o în 
sfera dreptului public şi numai în 
completare regăsindu-se aspecte 
ale statutului juridic al salariatului 
[1, p. 350-350].

Doctrina juridică românească 
pune în discuţie în acest sens di-
vergenţele cu privire la statutul 
funcţionarului public şi poziţiona-
rea acestuia în cadrul ramurii de 
drept privat sau a ramurii de drept 
public [2, p. 9].

În acest sens regimul funcţi-
onarului european a împrumutat 
anumite dimensiuni din regimuri-
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Introducere
Pornind de la opinia specialiş-

tilor, în România în prezent sunt 
expuse trei opinii fundamentale 
care generează teorii privind apar-
tenenţa la anumite ramuri de drept 
a instituţiei funcţionarului public. 
Astfel prima opinie este abordată 
sub stigmatul că instituţia funcţi-
onarului public îşi relevă aparte-
nenţa la dreptul public mai exact 
la dreptul administrativ, o a doua 
opinie pune în prim plan institu-
ţia funcţionarului public ca obiect 
de studiu al dreptului muncii deci 
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le naţionale ale funcţiilor publice 
peste care s-au interpus elemente 
deduse din faptul că acesta îşi des-
făşoară activitatea într-un spaţiu 
comunitar , în cadrul unui teritoriu 
comunitar, deci implicit se va su-
pune normelor comunitare.

Potrivit acestor teorii putem 
concluziona că instituţiile euro-
pene vor fi susţinute de funcţio-
nari europeni , aceste sunt: Con-
siliul Europei, Parlamentul Euro-
pean, Comisia Europeană, Curtea 
de Justiţie şi Tribunalul de primă 
instanţă, Curtea de Conturi, Tri-
bunalul Funcţiei publice a Uniu-
nii Europene. Pe lângă aceste in-
stituţii importante se mai adaugă 
şi alte organisme cum ar fi Medi-
atorul European, Banca Centrală 
Europeană, Comitetul Economic 
şi Social , Comitetul Regiunilor 
şi banca Europeană de Investiţii.
etc.

1. Statutul funcţionarilor eu-
ropeni şi caracteristicile acesto-
ra.

În cadrul Uniunii Europene, 
Comisia Europeană poate fi cota-
tă ca fiind începând cu anul 1993 
una dintre instituţiile care necesi-
tă un număr foarte vast de funcţi-
onari publici. De la înfiinţarea sa 
şi până acum efectivele de agenţii 
au fost în continuă creştere înre-
gistrându-se un procent ridicat de 
până la 183,2 % faţă de anii pre-
cedenţi.

În acest caz funcţia publică eu-
ropeană reuneşte mai multe mii de 
funcţionari şi agenţi în serviciul 
instituţiilor europene şi al diferi-

telor organisme care se înscriu în 
structura comunitară sau se găsesc 
la periferi [3] sa. Ceea ce s-a con-
statat statistic este că Uniunea Eu-
ropeană cuprinde mai multe insti-
tuţii principale şi anumite organis-
me în cadrul cărora îşi satisfac ser-
viciu pe diferite criterii şi categorii 
sau clase , un număr de 37000 de 
funcţionari europeni la care se mai 
adaugă în jur de 30.000 de agenţi 
( 14.000 în serviciile Comisiilor şi 
13.000 la Banca Centrală).

Problema care guvernează 
această comunitate „ funcţionarii 
comunitari” poate fi abordată din 
punctul de vedere al rolului aces-
tora la viaţa comunitară şi implica-
ţiile acestora în realizarea politicii 
europene. În acest sens specialiştii 
literaturii de specialitate disting 
două considerente.

O primă opinie ar fi aceea că 
funcţionarii europeni au doar un 
rol executiv, ei neavînd calitatea 
de realizatori efectivi ai deciziilor 
care au fost emise de autorităţile 
politice europene. 

Iar cea de a doua opinie vizea-
ză recunoaşterea unui rol efectiv 
de influenţare a politicii Uniunii, 
deci el nu e doar un executant ci 
un participant care elaborează de 
fapt aceste decizii.

Pornind de la premisa că Uniu-
nea Europeană este un conglome-
rat de state, fiecare dintre aceste 
ghidându-se după tradiţii diferite 
în ceea ce priveşte funcţia publică, 
în acest sens trebuie recepţionată 
ideea că aceste tradiţii influenţea-
ză diferitele experienţe comunita-
re fără a modifica sau transforma 

funcţia europeană de funcţionar 
comunitar.

Definiţia funcţionarului Comu-
nităţilor Europene se regăseşte în 
art. 96 din Statut, potrivit căreia 
„ este funcţionar al Comunităţilor, 
în sensul prezentului statut, ori-
ce persoană care a fost numită în 
condiţiile prevăzute în acest sta-
tut, într-o funcţie permanentă din-
tr-una din instituţiile Comunităţii 
printr-un act emis de autoritatea 
învestită cu puterea de numire de 
această instituţie”. Definiţia func-
ţionarului comunitar subliniază 
faptul că dobândirea statutului de 
funcţionar european este determi-
nată de existenţa actului emis de 
autoritatea competentă. În acest 
sens concluzionăm că „funcţiona-
rii sunt recrutaţi printr-un act uni-
lateral al autorităţilor competente 
şi se supun dreptului comunitar 
în exclusivitate” [4, p. 119], iar 
competenţa de numire face refe-
rire la existenţa unui document 
internaţional. Autoritatea compe-
tentă care va exercita puterea de 
numire este desemnată de către 
fiecare organism al Comunităţii. 
Preşedintele instituţiei reprezintă 
autoritatea investită cu putere de 
numire comunitare.

Conţinutul prevederilor Statu-
tului dispune de următoarele dis-
poziţii privind regimul juridic al 
actului de numire într-o funcţie 
publică europeană:

a) „numirea „ reprezintă un act 
juridic cu caracter unilateral,

b) Documentul internaţional 
este emis de autoritatea învestită 
cu puterea de numire ( A.I.P.N) 
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desemnată în acest scop de orga-
nismul comunitar (art.2 din Sta-
tut),

c) Actul de numire trebuie să 
precizeze în mod obligatoriu data 
de la care începe să producă efecte 
juridice şi nu anterior (art.3 Sta-
tut),

d) Actul de numire conferă 
funcţionarului comunitar o situaţie 
juridică statuară şi reglementară,

e) Orice numire are în vedere 
numai existenţa unui post vacant ( 
situaţi similară pentru promovare)

În consecinţă potrivit opiniei 
specialiştilor ( Verginia Vedinaş , 
Constanţa Călinoiu) „actul de nu-
mire într-o funcţie publică comu-
nitară este un act juridic unilateral 
emis de autoritatea învestită cu 
puterea de numire din cadrul unei 
instituţii europene care conferă 
persoanei vizate o situaţie juridică 
statuară şi reglementară respectiv 
calitatea de funcţionar public eu-
ropean”.

Dacă ar fi să se pună în discu-
ţie caracteristicile funcţionarului 
public , trebuie avut în vedere ca-
drul juridic şi anume Statutul care 
caracterizează atributele funcţio-
narului public european şi anume: 
permanenţa funcţiei, funcţia să fie 
comunitară, adică să fie în cadrul 
instituţiilor comunitare, funcţio-
narul european să se supună con-
diţiilor prevăzute în Statut pentru 
a deveni funcţionar, iar investirea 
în funcţia europeană nu poate fi 
făcută decât de o competenţă eu-
ropeană.

Statutul se aplică atât persona-
lului Comunităţilor cît şi persona-

lului numit în cadrul acestor orga-
nisme ale Comunităţii care poartă 
denumirea de agenţii, precum şi 
personalului din cadrul Comitetu-
lui Economic şi Social, Comitetul 
Regiunilor, Mediatorul Uniunii 
Europene şi Supraveghetorul pro-
tecţiei datelor.

2. Contractualii din cadrul 
organismelor comunitare 

Instituţiile comunitare dispun 
de personal contractant şi anu-
me funcţionarii comunitari şi alţi 
agenţi , persoane fizice care pot 
fi angajate prin diferite tipuri de 
contracte şi care îşi desfăşoară ac-
tivitatea într-un cadru juridic care 
priveşte dreptul comunitar sau 
dreptul naţional.

Agenţii sunt deci ce-a de a doua 
categorie de personal care se vor 
regăsi în unităţile comunitare şi 
care funcţionează pe bază de con-
tract fiind chiar numiţi „contractu-
ali”. Contractuali sunt împărţiţi în 
două categorii „ contractualii de 
drept comunitar şi contractualii de 
drept privat local.

În literatura de specialitate de-
numirea de contractuali este înlo-
cuită cu „ agenţi temporari”, care 
sunt adesea funcţionarii naţionali, 
recrutaţi prin contract de muncă 
pe durată determinată pe lângă 
funcţionarii permanenţi.

Contractualii de drept comu-
nitar şi ei se împart în mai multe 
categorii:

a) temporari – reprezintă per-
sonalul care se află pe schema de 
personal a instituţiei comunitare 
în mod vremelnic,

b) auxiliari - personalul care 
este angajat cu scopul de a înde-
plini sarcini precare prin natura lor 
sau prin absenţa titularului. (aceste 
posturi nu sunt cuprinse în schema 
personalului de instituţie cu ex-
cepţia cazurilor de interimat),

c) consilieri speciali – repre-
zintă personalităţile angajate în 
instituţia comunitară datorită cali-
ficării sau a renumelui ( angajarea 
se face temporar),

Contractualii de drept comuni-
tar , constituie de fapt acel perso-
nal care deserveşte instituţia co-
munitară în anumite situaţii date, 
prin faptul că aceste persoane au 
un statut diferit faţă de funcţiona-
rii comunitari. Prezenţa lor în in-
stituţia comunitară este temporară, 
ei aflându-se în situaţia juridică de 
contract determinat sau nedeter-
minat, deci o situaţie juridică de 
convenţie şi nu statuară sau regle-
mentară. Acest personal nu poate 
desăvârşi o carieră , prezenţa lor 
identificându-se cu nevoi determi-
nate ale instituţiei europene. Li-
tigiile dintre instituţia europeană 
şi acest tip de personal se află sub 
incidenţa regulilor contractante şi 
intră sub incidenţa Tribunalului 
Funcţiei Publice a Uniunii Euro-
pene şi Curţii Europene de Justi-
ţie.

Contractualii de drept privat 
local – reprezintă angajaţii in-
stituţiilor comunitare care duc la 
îndeplinirea diferitelor sarcini de 
serviciu diverse.

Diferenţa dintre contractua-
lii de drept privat local şi funcţi-
onarii publici constă în faptul că 
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aceştia sunt recrutaţi pe bază de 
contract de închiriere de servicii ( 
contracte de prestări de servicii), 
în baza prevederilor legale din ţara 
din care este agentul local. Dife-
renţa dintre cele două forme de 
contractuali este subliniată prin 
faptul că prima grupare de agenţi 
încheie contractul potrivit legis-
laţiei comunitare cea de a doua 
grupare de contractuali încheie 
contractul după legile statului din 
care provine. Modalitatea diferită 
de realizare a contractelor, privind 
contractualii, deduce dezvoltarea 
unor forme diferite de soluţiona-
re a litigiilor . Litigiile care pot să 
apare în cadrul contractualilor de 
drept privat local şi instituţia co-
munitară care i-a angajat intră în 
competenţa instanţelor naţionale 
competente în această materie.

În concluzie dreptul actual 
pune în discuţie două categorii de 
personal care deserveşte instituţia 
europeană şi anume funcţiona-
rii publici europeni şi persona-
lul auxiliar , agenţii cu caracter 
temporar care satisfac doar nevoi 
necesare imediate ale instituţiei. 
comunitare.

Deci doctrina occidentală sub-
liniază faptul că funcţionarul in-
ternaţional care include implicit 
şi funcţionarul european , este an-
gajat pe baza actului unilateral de 
selecţie şi de recrutare, pe bază de 
contract cu considerentul ca aces-
ta să fi fost acceptat de instituţia 
in cauză.

Din punct de vedere al efec-
tivelor funcţionarilor publici co-
munitari, trebuie cunoscut faptul 

că , autoritatea publică care este 
investită cu putere de numire are 
posibilitatea de decizie asupra nu-
mirilor, transferului, detaşării sau 
ocupării cu caracter interimar a 
unei funcţii de către un funcţionar 
comunitar.

Noţiunea de interimat în ca-
drul funcţiei publice europene 
este total diferită de interimatul 
funcţiei publice naţionale . Dacă 
interimatul funcţie europene 
poate funcţiona potrivit Statutu-
lui, un timp de un an, interimatul 
naţional privind un membru al 
Guvernului potrivit Constituţie 
României nu poate fi mai mare 
de 45 de zile. Tot în cadrul func-
ţie publice naţionale avem si un 
interimat nelimitat – interimatul 
funcţiei de preşedinte.

Statutul care reglementează ca-
drul interimatului privind funcţia 
europeană, defineşte clar regulile 
în care se aplică acesta şi chiar 
subliniază expres situaţiile de ex-
cepţie.

Prin reglementările adoptate de 
instituţiile Comunităţilor Europe-
ne , prin practica şi jurisprudenţa 
Curţii se urmăreşte realizarea unei 
politici în materia funcţiei publi-
ce europene de natură să permită 
menţinerea funcţionării perma-
nente a instituţiei comunitare fără 
ca să existe vre-o diversiune care 
să stopeze activitatea acesteia prin 
lipsă de personal.

Astfel înainte de ocuparea unui 
post vacant dintr-o instituţie Au-
toritatea investită cu puterea de 
numire are obligaţia de a consta-
ta dacă postul respectiv nu poate 

fi ocupat printr-o altă modalitate, 
transfer, promovare etc.

Constatăm astfel că funcţia eu-
ropeană depinde de reglementări-
le Statutului, normă juridică care 
consolidează structura şi funcţio-
narea autorităţilor publice europe-
ne.

Concluzii:
Organismele Comunităţii Eu-

ropene sunt reglementate după 
norme care dau posibilitatea des-
făşurării unei activităţi care să 
reprezinte de fapt dreptul funcţiei 
publice europene.

Într-o primă etapă analiza evo-
luţiile instituţiilor europene şi în 
principal a statutului funcţionarilor 
europeni pune în discuţie regimul 
aplicabil al normelor europene la 
care se supune fiecare funcţionar 
care deţine acest statut.

Statutul funcţionarilor publici 
europeni concretizează un ansam-
blu de reguli referitoare la situaţia 
juridică a funcţionarilor care for-
mează dreptul comun al funcţio-
narilor publici.

Statutul funcţionarului public 
european are menirea să grupeze 
principalele probleme pe care le 
presupune condiţia juridică a sa-
lariatului din cadrul autorităţilor 
publice europene

În consecinţă odată cu inte-
grarea statului Român în Uniunea 
Europeană, instituţia funcţiona-
rului public în dreptul public sau 
în dreptul comun al muncii se ex-
primă în trei opţiuni şi anume o 
primă opţiune care vizează aparte-
nenţa acestuia la dreptul public , a 
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doua opţiune pune în discuţie ade-
rarea spre un drept al muncii deci 
o ramură de drept privat şi ultima 
opţiune concretizează o conciliere 
dintre cele două ramuri de drept 
atât public cât şi privat.

Concluzionând cele afirmate 
mai sus putem sublinia că, crite-
riile care consacră funcţia publică 
europeană reprezintă principiile 
normelor de drept comunitar cora-
borate cu cele a dreptului muncii.
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