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   Către, 

 
BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTATILOR 

 
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra propunerii 
legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.188 din 8 
decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, trimisă Comisiei 
noastre pentru dezbatere în fond, cu adresa nr.Pl.-x 562 din 24 
septembrie 2008. 
 
 
   
 
 
   
 

                        PREŞEDINTE, 

                                       Sulfina BARBU 
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R A P O R T 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici  
 

  1. Cu adresa nr.Pl.-x 562 din 23 aprilie 2007, Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a fost 
sesizată în vederea dezbaterii în fond, cu propunerea legislativă pentru  
modificarea şi completarea Legii nr.188 din 8 decembrie 1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici.  
. 
  La întocmirea Raportului s-a avut în vedere:  

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.329 din 
18.03.2008. 

- punctul de vedere al Guvernului nr.985/DPSG/22.04.2008. 
Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

 
  Propunerea legislativă a fost dezbătută şi analizată în fond, în 
procedură obişnuită, în şedinţa din 27 ianuarie 2009.  
 
  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 
modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, urmârindu-se crearea unor posibilităţi mai facile de promovare 
a funcţionarilor publici. 
 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic, propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 
propunerii legislative, motivat de faptul că, iniţiatorii au vizat în mod greşit 
modificarea şi completarea alin.(2) al art.56 din Legea nr.188/1999, 
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republicată, deoarece, în raport de conţinutul intervenţiei legislative, textul 
corect asupra căruia trebuie să se intervină este art.64. De aceea, 
propunerea de modificare ar fi trebuit să se refere la modificarea alin.(2) 
art.64, nu la art.56. 
  2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor 
organice, ca şi actul normativ de bază supus modificării. 
  3. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa 
din 17 septembrie 2008. 
  4. Din numărul total de 30 membri ai Comisiei pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic  au 
participat la dezbateri 22 deputaţi.   
  Raportul Comisiei a fost adoptat cu  unanimitate de voturi. 
  La dezbaterea propunerii legislative a participat, ca invitat, în 
conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor,republicat, domnul Szakal Andras – preşedintele Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici. 
  5. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit 
prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
  În urma dezbaterii, Comisia propune Plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea propunerii legislative. 

 
 
 
PREŞEDINTE,    SECRETAR,   

       Sulfina BARBU          Mihai Cristian Apostolache 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Şef serviciu - Consilier parlamentar: 
Sofia CHELARU 
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