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RAPORT 
 

cu  privire la reexaminarea Legii pentru modificarea Legii nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici 

  
În conformitate cu prevederile art. 134 alin. (1) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată 
spre dezbatere, cu cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea Legii 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, ca urmare a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr. 710 din 6 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 358 din 25 mai 2009, trimisă cu adresa nr. PL x 187 din 24 
iunie 2009, înregistrată cu nr. 31/557 din 25 iunie 2009. 

Această lege a fost adoptată de Senat şi Camera Deputaţilor, cu respectarea 
prevederilor art. 75 şi 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.  

La data de 25 martie 2009 un grup de 81 de parlamentari a depus o sesizare 
de neconstituţionalitate faţă de textul legii adoptate. 

La data de 22 iunie 2009 Senatul, în calitate de primă cameră sesizată  a 
reexaminat legea  în raport de decizia Curţii Constituţionale nr. 710 din 6 mai 
2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 25 mai 
2009,  a acceptat obiecţiunile de neconstituţionalitate şi a respins  legea.  

Camera Deputaţilor, conform prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia 
României, republicată şi ale art. 92 alin.(9), pct. 2 lit. i) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, este Cameră Decizională. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, membrii Comisiei  juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat 
cererea de reexaminare a Legii pentru  modificarea Legii nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 710 
din 6 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 
25 mai 2009 prin care legea este declarată neconstituţională, precum şi legea 
adoptată de Senat, în şedinţa din 30 iunie 2009. 
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Din numărul total de 24 de  membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au participat la şedinţă 14 deputaţi. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, domnul Roman Cristian, 
vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi doamna Alina Bica 
secretar de stat în Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. 

Cu ocazia dezbaterilor şi pe baza opiniilor exprimate s-a constatat că Legea 
pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici este 
neconstituţională, întrucât dispoziţiile sale încalcă principiul constituţional al 
bicameralismului, consacrat de art. 61 din Legea fundamentală. 

Astfel, fost încălcat principiul bicameralismului, prevăzut de art. 61 alin. 
(2) din Constituţie, în sensul că propunerea legislativă a fost adoptată de Camera 
Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională, însă cu un conţinut diferit faţă de 
conţinutul proiectului iniţial de lege, adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră 
sesizată. Diferenţele de conţinut juridic dintre forma proiectului de lege adoptat de 
Senat, ca primă Cameră sesizată, şi a legii adoptate de Camera Deputaţilor, în 
calitate de Cameră Decizională, sunt de natură să încalce principiul 
bicameralismului, în sensul că forma finală a legii  în redactarea adoptată de 
Camera decizională se îndepărtează  în mod substanţial de forma adoptată de 
Camera de reflecţie, ceea ce echivalează practic cu excluderea acesteia din urmă 
de la procesul de legiferare, însă legea trebuie să fie rezultanta manifestării de 
voinţă concordante a ambelor Camere ale Parlamentului. 
 În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea Legii pentru modificarea 
Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 
 

PREŞEDINTE,                                              SECRETAR, 
           Daniel BUDA                                   Gabriel ANDRONACHE 
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Paul Şerban 
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