ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 56 din 25 iunie 2004
privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public

În vederea atragerii tinerilor profesionişti bine pregătiţi în administraţia publică din România
se urmăreşte crearea unei noi funcţii publice specifice cu statut special, denumită manager
public, care să beneficieze de un sistem de promovare specială şi un nivel de salarizare motivant,
în cadrul procesului de reformă a administraţiei publice a cărui componentă esenţială o
reprezintă înfiinţarea şi dezvoltarea unui corp profesionist de funcţionari publici, neutru şi
comparabil cu cel existent în ţările Uniunii Europene,
în vederea creării unui corp de funcţionari publici profesionist, România a primit fonduri în
valoare de 4 milioane euro din partea Uniunii Europene pentru derularea Proiectului PHARE RO
0106.03, denumit "Crearea unui corp profesionist de manageri publici în administraţia publică Proiectul tinerilor profesionişti", proiect cu o importantă componentă de instruire a tinerilor
funcţionari publici în ţară şi în străinătate, a cărui primă promoţie va absolvi în luna august 2004,
în vederea evitării riscului de a nu finaliza proiectul, de a pierde fondurile U.E. alocate, în
valoare de 4 milioane euro, şi de a pierde finanţarea unui al doilea ciclu al proiectului, în valoare
de 3,5 milioane euro, ca urmare a absenţei unui cadru normativ special,
în vederea redactării în timp util a Termenilor de referinţă şi având în vedere condiţia cerută
de Comisia Europeană de a se crea baza legală necesară Proiectului tinerilor profesionişti până la
data de 30 iunie 2004,
având în vedere necesitatea reglementării statutului juridic pentru absolvenţii Proiectului
PHARE RO 0106.03 în termenul prevăzut în Planul de măsuri urgente pentru integrare
europeană al Guvernului României (To Do List),
având în vedere respectarea calendarului prevăzut de Foaia de parcurs pentru România a
Comisiei Europene privind încheierea capitolelor de negociere cu Uniunea Europeană, elemente
care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţie, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1 - 2 *** Abrogate

CAP. 2
Cadrul instituţional

ART. 3
(1) Se înfiinţează Comisia pentru managerii publici, denumită în continuare Comisia, ca
organism independent, de interes general, ce urmăreşte şi asigură aplicarea prevederilor
referitoare la modalităţile de acces la funcţia de manager public şi la mecanismele de
promovare rapidă, reglementate prin prezenta ordonanţă de urgenţă şi prin normele de aplicare
a acesteia.
(2) *** Abrogat
(3) *** Abrogat

(4) Comisia este constituită din maximum 17 reprezentanţi ai autorităţilor şi instituţiilor
publice, organizaţiilor neguvernamentale şi instituţiilor de învăţământ superior, ai organizaţiilor
profesionale din domeniul mass-media, desemnaţi de organele de conducere ale acestora.
(5) Secretariatul Comisiei se asigură de către Ministerul Administraţiei şi Internelor.
(6) Finanţarea cheltuielilor necesare exercitării atribuţiilor ce revin Comisiei, precum şi cele
ale secretariatului Comisiei, ce decurg din prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale
normelor de aplicare a acesteia, se asigură de la bugetul Ministerului Administraţiei şi
Internelor. Finanţarea acestor cheltuieli poate fi asigurată şi prin programe cu asistenţă
externă.
(7) Ministerul Administraţiei şi Internelor poate colabora, în exercitarea atribuţiilor sale de
secretariat al Comisiei, cu un partener de implementare, desemnat potrivit normelor de aplicare
a prezentei ordonanţe de urgenţă.
ART. 4 - 6 *** Abrogate

CAP. 3
Cariera în funcţia publică de manager public

ART. 7 - 17 *** Abrogate

CAP. 4
Regimul de salarizare a managerilor publici

ART. 18 - 19 *** Abrogate

CAP. 5
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 20 - 23 *** Abrogate

ANEXA 1 *** Abrogată
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