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       Către, 

BIROUL PERMANENT AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative privind 

modificarea Legii nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici, trimisă Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

pentru examinare pe fond, în procedură obişnuită cu adresa nr. Plx. 487 din 24 

octombrie 2016. 

 

 

 

Preşedinte,  

Cristian BUICAN  
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Pl.x 487/2016 

R A P O R T  

asupra propunerii legislative privind modificarea Legii nr.188 din 8 decembrie 1999 
privind Statutul funcţionarilor publici 

 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a fost sesizată, prin adresa nr. 

Pl.x 487 din 24 octombrie 2016, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, asupra 

propunerii legislative privind modificarea Legii nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 din Constituţia 

României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în şedinţa 

din 17 octombrie 2016, cu respectarea prevederilor art.75 alin.(1)  și (3) din Constituţia 

României, republicată. 

La întocmirea prezentului raport, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului a avut în vedere : 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observații și propuneri, conform avizului 

nr.305/6.04.2016. 

- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.Plx.487/2016 din 1 

noiembrie 2016) 
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- avizul negativ al Comisiei pentru muncă și protecție socială  (nr.4c-6/819/2016 din 5 

ianuarie 2017) 

- punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.277/20.09.2016)  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.188/1999, în 

sensul ca intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici să se poată face nu doar prin concurs, 

ci şi de drept pentru parlamentarii care au exercitat un mandat complet şi care îndeplinesc 

celelalte condiţii prevăzute de lege. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  membrii 

Comisiei au examinat propunerea legislativă, în şedinţa din 14 februarie 2017. 

Din numărul total de 25 membri ai Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului au participat la şedinţă 24 deputaţi.  

La dezbaterile care au avut loc a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, în  calitate de invitat: doamna Sirma Caraman - 

secretar de stat din cadrul Ministerului Administrației Publice, Dezvoltării Regionale și 

Fondurilor Europene. 

În urma examinării intervenției legislative şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au 

hotărât cu unanimitate de voturi întocmirea unui raport de respingere a propunerii legislative 

privind modificarea Legii nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

întrucât intrarea de drept în categoria înalților funcționari publici a persoanelor care au exercitat 

un mandat complet de deputat sau senator poate crea discriminări în raport cu alte categorii de 

demnitari aleși sau numiți. Totodată soluția legislativă propusă ar putea fi calificată ca fiind 

contrară principiului constituțional al egalității în drepturi înscris în art.16 din Constituția 

României. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria 

legilor organice. 

 

PREŞEDINTE  SECRETAR, 

Cristian BUICAN Simona BUCURA-OPRESCU  

 
 
Sef serviciu, Sofia CHELARU  
Consilier parlamentar, Nicoleta TOMA 
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