
 

 
 

Deputat Ștefan Mușoiu 
Circumscripția nr.23 Ialomița 

 

 

Deputat Ștefan Mușoiu – Membru al Grupului Parlamentar al PSD din Camera Deputaților 
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sectorul 5, Bucureşti, tel.+40 21 4141051, fax +0243236051 

ÎNTREBARE 

Adresată: - Domnului ministru al Lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, Ion                 
Ştefan 

- Domnului Ciprian Ciucu, Președinte - Secretar de Stat al Agenției Naționale a 
Funcționarilor Publici 

De la: Deputat Ștefan Mușoiu, Grup parlamentar PSD  

Obiectul întrebării: Numărul exact și real al funcționarilor publici 

 

Domnule ministru, 

Domnule președinte, 

Portalul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici (ANFP) prezintă această autoritate 
a statului român drept ”instituţia publică a administraţiei publice centrale care asigură 
evidența și managementul funcţiei publice şi ale funcţionarilor publici, elaborând 
cadrele de competență, politicile și strategiile, precum și proiectele de acte normative în 
domeniu”. Cu toate acestea însă datele privind numărul exact și real al funcționarilor 
publici a rămas o necunoscută chiar și pentru actualul ministru al Muncii, care anunța 
acum mai bine de o lună că a demarat ”un proces ambițios de înrolare a tuturor 
angajaților plătiți/angajați de statul român (direct sau sub forma patronatului) în 
REVISAL. 

Având în vedere că Agenţiea Naţională a Funcţionarilor Publici a mai comunictat și 
anterior datei de 14 aprilie 2020, momentul în care ministrul în funcție al Muncii își 
făcea cunoscut demersul, diverse cifre privind numărul de funcționari publici, dar și 
pentru că exista deja o statistică ce putea fi clarificată rapid în acest interval de timp 
scurs de la jumătatea lunii trecute și până în prezent, vă rog să-mi comunicați concret 
numărul funcționarilor publici înregistrat la data de 31 octombrie 2019, precum și 
numărul angajaților plătiți/angajați de statul român, direct sau sub forma patronatului, 
care figurau în REVISAL în data de 30 aprilie 2020. 

Solicit răspuns scris. 

Cu stimă, 

Ștefan Mușoiu, deputat PSD 

ecaterina.cristea
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