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RAPORT  

              asupra reexaminării Legii pentru modificarea şi completarea 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 cu cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, ca urmare a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr. 414 din 14 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 4 
mai 2010, trimisă cu adresa nr. PL.x 42/2010 din 7 iunie 2010, înregistrată cu nr.31/93/2010.     

Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră Decizională la data de      
2 martie 2010.  

În conformitate cu dispoziţiile art. 146 alin. lit.a) din Constituţie şi ale Legii nr. 47/1992, cu modificări 
şi completări, Curtea Constituţională a examinat sesizarea de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici şi a hotărât prin Decizia nr. 414 din 14 
aprilie 2010 că Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici 
conţine prevederi neconstituţionale, respectiv  art. I pct. 1, art. I pct. 6, art. I pct. 27 şi art. I pct. 28, care 
contravin prevederilor  Constituţiei României, republicată. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins reexaminarea legii, în şedinţa din 2 iunie 
2010. 

Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.2, din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
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Legea supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare reexaminarea Legii pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, ca urmare a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr. 414 din 14 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 4 
mai 2010, prin care s-a constatat că legea menţionată conţine prevederi neconstituţionale. 

În conformitate cu prevederile art.147 alin. (2) din Constituţia României, republicată şi ale art. 134 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au reexaminat legea, în şedinţa din 8 iunie 
2010, în raport cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 414 din 14 aprilie 2010.  

Faţă de considerentele menţionate mai sus, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 
propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, cu amendamentele admise redate în Anexa la prezentul raport. 

Întrucât celelalte articole din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici nu au fost modificate, aceste articole urmează să fie renumerotate. 

Din numărul total de 28 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  la şedinţă au participat 
15 deputaţi. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor organice.  
 
 
                        PREŞEDINTE,                                  SECRETAR, 
                                Daniel BUDA                            Gabriel ANDRONACHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Expert  
Roxana Şerban 
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ANEXĂ AMENDAMENTE 

 
 la Legea pentru modificarea şi  completarea Legii nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, 

reexaminare potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr.414 din 14 aprilie 2010 
 
 

 
Nr. 
crt. 

 

 
Text  Lege  

(în forma trimisă la promulgare) 

 
Amendamente 

 
Observaţii 

 

1. Art.I. 1. La articolul 13 alineatul (1), litera d) 
se modifică şi va avea următorul cuprins: 
d) director executiv şi director executiv adjunct în 
cadrul instituţiei prefectului, în cadrul aparatului 
propriu al autorităţilor administraţiei publice 
locale şi al instituţiilor publice subordonate 
acestora, director şi director adjunct în cadrul 
serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor 
şi ale celorlalte organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale din unităţile 
administrativ-teritoriale, precum şi în funcţiile 
publice specifice asimilate acestora. 
 

Se elimină 
Autor: Comisia 

Punctele 1, 6, 27 şi 28 ale 
art.I din legea trimisă la 
promulgare, au fost 
declarate 
neconstituţionale. Toate 
trimiterile din legea 
trimisa la promulgare, 
referitoare la articolele 
declarate 
neconstituţionale se 
elimină. 
 

2. Art.I.6. La articolul 58, alineatele (1) şi (3) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
Art.58.- (1) Concursul de recrutare pentru 
funcţiile publice din cadrul autorităţilor şi 
instituţiilor publice centrale şi locale, autorităţile 
administrative autonome, precum şi pentru 
serviciile publice desconcentrate ale ministerelor 
şi ale celorlalte organe de specialitate ale 

Se elimină 
Autor: Comisia 
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Nr. 
crt. 

 

 
Text  Lege  

(în forma trimisă la promulgare) 

 
Amendamente 

 
Observaţii 

 

administraţiei publice centrale din unităţile 
administrativ-teritoriale este organizat, în 
condiţiile legii, astfel: 
a) de comisia prevăzută la art.18 alin.(1), pentru 
înalţii funcţionari publici. Secretariatul tehnic al 
comisiei se asigură de Agenţia naţională a 
Funcţionarilor Publici; 
b) de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, 
pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere 
generale şi specifice vacante, inclusiv pentru 
funcţiile publice de conducere vacante de secretar 
al unităţii administrativ-teritoriale, cu excepţia 
funcţiilor publice de conducere vacante de 
secretar al comunei, de şef serviciu şi şef de 
birou; 
c) de autorităţile şi instituţiile publice în al căror 
stat de funcţii se află funcţia publică, pentru 
funcţiile publice de conducere vacante de secretar 
al comunei, de şef serviciu şi şef birou şi funcţiile 
publice specifice asimilate acestora, precum şi 
pentru toate funcţiile publice de execuţie vacante 
şi temporar vacante. 
……………………………………………………
(3) În cazul concursurilor prevăzute la alin.(1) 
lit.c), autorităţile şi instituţiile publice au 
obligaţia de a înştiinţa Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publice despre organizarea 
concursurilor, cu cel puţin 10 zile înainte de 
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Nr. 
crt. 

 

 
Text  Lege  

(în forma trimisă la promulgare) 

 
Amendamente 

 
Observaţii 

 

demararea procedurilor prevăzute de lege. 
 

3. Art.I.27. Articolul 111 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art.111.- (1) Autorităţile şi instituţiile publice 
care au prevăzute în statele de funcţii posturi de 
natură contractuală, care presupun exercitarea 
unor atribuţii dintre cele prevăzute la art.2 
alin.(3), au obligaţia de a se stabili funcţii publice 
în condiţiile art.107, în termen de 30 de zile de la 
data constatării existenţei acestor atribuţii. 
(2) Funcţiile publice vacante, funcţiile publice de 
conducere, precum şi funcţiile publice 
corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari 
publici, stabilite potrivit alin.(1), se ocupă în 
condiţiile prezentei legi. 
(3) Persoanele încadrate în posturi de natură 
contractuală care au fost stabilite şi avizate ca 
funcţiile publice vor fi numite în funcţii publice 
de execuţie dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute 
la art.54 şi condiţiile de vechime în specialitatea 
studiilor corespunzătoare clasei şi gradului 
profesional ale funcţiei publice. 
(4) Drepturile salariale ale persoanelor care ocupă 
funcţii publice în condiţiile alin.(39 se stabilesc 
potrivit salarizării funcţiilor publice în care au 
fost numite. 
 

Se elimină 
Autor: Comisia 
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Nr. 
crt. 

 

 
Text  Lege  

(în forma trimisă la promulgare) 

 
Amendamente 

 
Observaţii 

 

4. Art.I.28. La anexă, capitolul I litera B, 
punctele 4 şi 5 se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
4. director din cadrul autorităţilor administrative 
autonome, din aparatul ministerelor şi al 
celorlalte organe de specialitate ale administraţiei 
publice centrale, director executiv în cadrul 
instituţiei prefectului, în cadrul aparatului propriu 
al autorităţilor administraţiei publice locale şi al 
instituţiilor publice subordonate acestora, director 
în cadrul serviciilor publice deconcentrate ale 
ministerelor şi ale celorlalte organe de 
specialitate ale administraţiei publice centrale din 
unităţile administrativ-teritoriale; 
5. director adjunct din cadrul autorităţilor 
administrative autonome, din aparatul 
ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate 
ale administraţiei publice centrale, director 
executiv în cadrul institutului prefectului în 
cadrul aparatului propriu al autorităţilor 
administraţiei publice locale şi al instituţiilor 
publice subordonate acestora, director adjunct în 
cadrul serviciilor publice deconcentrate ale 
ministerelor şi ale celorlalte organe de 
specialitate ale administraţiei publice centrale din 
unităţile administrativ-teritoriale. 

 
 
Se elimină 
Autor: Comisia 
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