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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI  

PROTECŢIE SOCIALĂ 

COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE 
PUBLICA ȘI AMENAJAREA 

TERITORIULUI 
 

Bucureşti, 6 mai 2015 

 Nr. 4c-7/192 

București, 6 mai 2015 

Nr.4c-6/98 
 
 
 

 Către, 
BIROUL PERMANENT AL  
CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii 

legislative pentru completarea art.99 din Legea nr.188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici, trimisă Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru administraţie publică 

şi amenajarea teritoriului pentru examinare pe fond, în procedură 

obişnuită, cu adresa nr. Plx 208/2015 din 9 martie 2015. 

 

 

 

 PREŞEDINTE,     VICEPREŞEDINTE, 

    ADRIAN SOLOMON          LAURENȚIU NISTOR 
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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI  

PROTECŢIE SOCIALĂ 
COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA ȘI 

AMENAJAREA TERITORIULUI 
 

Bucureşti, 6 mai 2015 

 Nr. 4c-7/192 

București, 6 mai 2015 

Nr.4c-6/98 
 

 Plx. 208/2015 
RAPORT  COMUN 

asupra propunerii legislative pentru completarea art.99 din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici 

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

ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost 
sesizate, prin adresa nr. Plx. 208/2015 din 9 martie 2015, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a propunerii 

legislative pentru completarea art.99 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. 

 

Senatul, în calitate de primă Cameră, a respins propunerea legislativă în şedinţa din 4 martie 2015. 
 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 
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La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1223/29.10.2014) 
• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.4c-11/353/24.03.2015) 
• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.244/19.02.2015). 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.99 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin introducerea unui nou alineat, în scopul 
exceptării de la eliberarea din funcţia publică, în cazul reorganizării activităţii instituţiilor publice, a acelor funcţionari publici 
care mai au maximum 3 ani până la pensionare şi au o vechime minimă de 10 ani într-o instituţie publică, iar la evaluarea 
performanţelor profesionale din ultimii 5 ani au obţinut cel puţin calificativul „foarte bun". 

 
Potrivit prevederilor art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare, examinarea propunerii legislative a avut loc în şedinţe separate, în data de 31 martie 2015 la Comisia pentru 
muncă și protecție socială şi în data de 5 mai 2015 la Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului.  
  

Din numărul total de 24 membri ai Comisiei pentru muncă și protecție socială au participat la şedinţă 22 deputaţi, iar 
din numărul total de 22 membri ai Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au participat la şedinţă 20 
deputaţi. 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, din partea Guvernului, doamna Sirma Caraman, Secretar de Stat în cadrul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 
  

În cadrul dezbaterilor s-a constatat că o astfel de modificare legislativă ar putea determina apariţia unor situaţii de 
inechitate între anumiţi funcţionari publici în raport cu colegii lor încadraţi pe aceeaşi funcţie şi acelaşi grad.  
 Normele care formează obiectul propunerii legislative nu corespund exigenţelor legale asociate scopului completării ca şi 
eveniment legislativ, având în vedere că soluţiile propuse nu conferă caracterul de omogenitate al normei completate. Potrivit 
normelor de tehnică legislativă, completarea unui act normativ aflat în vigoare trebuie să conserve unitatea de concepţie a 
textului normativ completat, iar soluţiile legislative adăugate trebuie să fie compatibile cu restul soluţiilor deja promovate. 
Această măsură se impune a fi respectată pentru a nu crea în actul normativ completat eventuale stări de contradictorialitate.  



 

4/9 

 Prevederile propuse nu au legătură cu reorganizarea (ca reproiectare a organizaţiei sub aspect operaţional prin 
restructurarea posturilor), ci eventual cu instituirea unor măsuri de protecţie a personalului din sectorul public, în aplicarea 
unor măsuri de reorganizare, caz în care nu pot reprezenta o completare a normei supuse discuţiei. 
 Normele care instituie o excepţie au un caracter de permanenţă şi repetabilitate de la regulile generale, or criteriile 
impuse prin iniţiativa legislativă sunt prezentate sub forma unei enumerări exprese şi limitative. În acest context, precizăm 
faptul că în reglementarea unor norme de aplicare, cu caracter proteguitor, nu se recomandă utilizarea unor astfel de 
enumerări limitative având în vedere că, de la caz la caz, pot exista o mulţime de alte criterii care pot fi avute în vedere la nivel 
instituţional în stabilirea unor norme procedurale. De asemenea, semnalăm că faţă de modalitate de reglementare a acestor 
condiţii nu rezultă dacă sunt aplicate într-o anumită ordine sau dacă există o prevalenţă a unei sau a unora dintre acestea în 
raport cu celelalte. 
 

Pentru motivele prezentate, în urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii au hotărât, cu 
majoritate de voturi (4 voturi împotrivă și o abţinere), respingerea iniţiativei legislative. 

 
În cursul dezbaterilor au fost formulate amendamente, care, supuse votului, au fost respinse. Acestea se regăsesc în 

anexa la prezentul raport. 
 
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia 

României, republicată. 
 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 

 VICEPREŞEDINTE, 
LAURENȚIU NISTOR 

 
 

SECRETAR, 
MIHĂIȚĂ GĂINĂ 

 SECRETAR, 
RADU BABUȘ 

 
          

                     Şef serviciu Sofia CHELARU  
Consilier parlamentar Lidia VLĂDESCU                Consilier parlamentar Nicoleta TOMA 
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ANEXA 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
Nr. 
crt. 

Text Legea nr.188/1999 
privind Statutul 

funcționarilor publici  

Text amendament Motivatia amendamentelor 
propuse 

Camera 
decizională 

1.  Art. 65 - (2) Pentru a participa 
la concursul sau examenul de 
promovare în gradul profesional 
imediat superior celui deţinut, 
funcţionarul public trebuie să 
îndeplinească cumulativ 
următoarele condiţii: 
............................................ 
c) să fi obţinut cel puţin 
calificativul «bine» la 
evaluarea anuală a 
performanţelor individuale în 
ultimii 2 ani calendaristici; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
c) să fi obţinut cel puţin calificativul 
«bine» la ultimele două evaluări 
anuale a performanţelor individuale; 
 

Autor: Nosa Iuliu - deputat PSD 

Respectarea principiilor egalității 
de șanse, nediscriminatorii și 
echității între funcționarii publici. 
reglementarea, în forma sa 
actuală, face ca, instituția 
concediului pentru creșterea 
copilului în vârstă de până la 2 ani 
sau, în cazul copilului cu handicap, 
până la împlinirea vârstei de 3 ani, 
să obstrucționeze dreptul legal al 
funcționarului public la dezvoltarea 
carierei, întrucât, la revenirea 
acestuia din concediul pentru 
creșterea copilului, funcționarul 
public este ținut să aștepte alți doi 
ani calendaristici pentru a promova 
în gradul profesional imediat 
următor, chiar și în situația în care, 
anterior concediului pentru 
creșterea copilului, ar fi îndeplinit 
pe deplin condițiile privind 
evaluarea performanțelor 
profesionale. 
 

Camera Deputaților 

2. Art. 86 - (2) În cazul în care 
funcţionarul public este trimis 
în judecată pentru săvârşirea 
unei infracţiuni de natura celor 
prevăzute la art.54 lit. h), 
persoana care are competenţa 
legală de numire în funcţia 

(2) În cazul în care funcţionarul 
public este trimis în judecată pentru 
săvârşirea unei infracţiuni de natura 
celor prevăzute la art.54 lit. h), 
persoana care are competenţa 
legală de numire în funcţia publică 
poate dispune suspendarea 

Pentru a înlătura discriminarea 
între persoanlul contractual și 
funcționarul public. 

Camera Deputaților 
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Nr. 
crt. 

Text Legea nr.188/1999 
privind Statutul 

funcționarilor publici  

Text amendament Motivatia amendamentelor 
propuse 

Camera 
decizională 

publică va dispune 
suspendarea funcţionarului 
public din funcţia publică pe 
care o deţine. 

funcţionarului public din funcţia 
publică pe care o deţine. 
 
Autor: Nosa Iuliu - deputat PSD 
 

3. Art. 95 - (1)Raportul de 
serviciu se suspendă la 
iniţiativa funcţionarului public în 
următoarele situaţii: 
a)concediu pentru creşterea 
copilului în vârstă de până la 2 
ani sau, în cazul copilului cu 
handicap, până la împlinirea 
vârstei de 3 ani, în condiţiile 
legii; 
b)concediu pentru îngrijirea 
copilului bolnav în vârstă de 
până la 7 ani sau, în cazul 
copilului cu handicap pentru 
afecţiunile intercurente, până la 
împlinirea vârstei de 18 ani; 
c)desfăşurarea unei activităţi în 
cadrul unor organisme sau 
instituţii internaţionale, în alte 
situaţii decât cele prevăzute la 
art. 94 alin. (1) lit. c); 
d)pentru participare la 
campania electorală; 
e)pentru participarea la grevă, 
în condiţiile legii. 
 

La articolul 95 se introduce 
litera f) cu următorul cuprins: 
f) suspendarea raportului de 
serviciu la inițiativa 
funcționarului public pentru 
studii sau pentru interese 
personale pe o durată stabilită 
prin acordul părților, de cel mult 
4 ani. 
 
Autor: Nosa Iuliu - deputat PSD 

In prezent suspendarea raportului 
de serviciu pentru studii sau 
pentru interese personale nu este 
reglementată expres de Legea 
nr.188/1999, iar propunerea 
făcută este în concordanță cu 
prevederile Cpdului Muncii - Legea 
nr.53/2003. 

Camera Deputaților 

4. Art. 98 - (1) Raportul de 
serviciu existent încetează de 
drept: 

La articolul 98 după litera d) se 
introduce litera d1) cu următorul 
cuprins: 

Necesitatea continuării și / sau 
finalizării unor proiecte în care 
funcționarii publici sunt implicați 

Camera Deputaților 
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Nr. 
crt. 

Text Legea nr.188/1999 
privind Statutul 

funcționarilor publici  

Text amendament Motivatia amendamentelor 
propuse 

Camera 
decizională 

............................................ 
d)la data îndeplinirii cumulative 
a condiţiilor de vârstă standard 
şi a stagiului minim de cotizare 
pentru pensionare; 

d1) la data îndeplinirii 
cumulative a condițiilor de 
vârstă standard și a stagiului 
minim de cotizare pentru 
pensionare, înaltul funcționar 
public, funcționarul public de 
conducere sau de execuție cu 
grad profesional superior, sau 
cu titlu științific de doctor, care 
dovedește competență 
profesională deosebită, poate fi 
menținută în funcția publică 
deținută, la cerere, până la 3 ani 
peste vârsta standard de 
pensionare. 
 
Autor: Nosa Iuliu - deputat PSD 
 

prin natura funcției deținute. 
Asigurarea funcționării în bune 
condiții a activității în instituțiile 
publice, în cazul vacantării, într-o 
anumită perioadă, a unui număr 
mare de posturi publice. 
Eliminarea unor inechități, în ceea 
ce privește posibilitatea continuării 
activității după împlinirea vârstei 
standard de pensionare, între 
funcționarii publici și alte categorii 
profesionale (medici, profesori 
etc.). 

5. Art. 99 - (7) Funcţionarul 
public de conducere are 
prioritate la ocuparea unei 
funcţii publice vacante la nivel 
inferior. 
Art. 100 
(1)În caz de reorganizare a 
autorităţii sau instituţiei 
publice, funcţionarii publici vor 
fi numiţi în noile funcţii publice 
sau, după caz, în noile 
compartimente în următoarele 
cazuri: 
a)se modifică atribuţiile 
aferente unei funcţii publice 
mai puţin de 50%; 

La articolul 100, după alineatul 
5 se introduc trei noi alineate, 
cu următorul cuprins: 
(6) Persoanele care ocupă funcții 
publice de conducere în instituțiile și 
autoritățile publice care sunt supuse 
restructurării vor fi trecute  pe un 
post vacant de nivel inferior în 
cadrul structurii organizatorice 
aprobate potrivit legii, cu 
respectarea condițiilor de vechime 
prevăzute de lege. 
(7) In cazul în care postul vacant 
este un post de execuție inferior 
celui corespunzător studiilor și 
vechimii funcționarului public de 

Prin Decizia nr.1039 din 9 iulie 
2009 a Curții Constituționale 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.582 din 21 
august 2009, se stipulează ca 
”unul dinte principiile care stau la 
baza dreptului la muncă este 
stabilitatea raporturilor juridice 
care iau naștere  odată cu 
încheierea contractului individual  
de muncă, acest principiu 
decurgând din obligația statului de 
a crea cadrul legislativ menit să 
asigure salariaților siguranța și 
garanția păstrării locului de 
muncă”. Acest considerent de 

Camera Deputaților 
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Nr. 
crt. 

Text Legea nr.188/1999 
privind Statutul 

funcționarilor publici  

Text amendament Motivatia amendamentelor 
propuse 

Camera 
decizională 

b)sunt reduse atribuţiile unui 
compartiment; 
c)este schimbată denumirea 
fără modificarea în proporţie de 
peste 50% a atribuţiilor 
aferente funcţiei publice; 
d)este schimbată structura 
compartimentului. 
 (2)Aplicarea prevederilor alin. 
(1) se face cu respectarea 
următoarelor criterii: 
a)categoria, clasa şi, după caz, 
gradul profesional ale 
funcţionarului public; 
b)îndeplinirea criteriilor 
specifice stabilite pentru funcţia 
publică; 
c)pregătirea profesională; 
d)să fi desfăşurat activităţi 
similare. 
(3)În cazul în care există mai 
mulţi funcţionari publici, se 
organizează examen de către 
autoritatea sau instituţia 
publică. 
(4)Reducerea unui post este 
justificată dacă atribuţiile 
aferente acestuia se modifică în 
proporţie de peste 50% sau 
dacă sunt modificate condiţiile 
specifice de ocupare a postului 
respectiv, referitoare la studii. 
(5)În cazul reorganizării 
activităţii prin reducerea 

conducere acesta va fi transformat 
la acel nivel. 
(8) In situația în care în cadrul 
structurii organizatorice, aprobată 
potrivit legii, nu există un post  
vacant, se transformă postul propriu 
al persoanei într-o funcție de 
execuție, coresăunzătoare studiilor 
și condițiilor de vechime ale 
acesteia.  
 
 
Autor: Nosa Iuliu - deputat PSD 

principiu își găsește aplibabilitatea, 
mutatis mutandis, cu atât mai mult 
în raport cu funcționarii publici, din 
moment ce unul dintre scopurile 
Legii nr.188/1999 este asigurarea 
unui serviciu public stabil. 
Incălcarea acestui principiu 
constituțional ce derivă din dreptul 
de muncă are drept rezultat, în 
mod evident, înfrângerea 
principiului constituțional al 
atatului de drept prevăzut de art.1 
alin.(3) și a principiului 
supremației Constituției prevăzut 
de art.1 alin.(5) din Constituție. 
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Nr. 
crt. 

Text Legea nr.188/1999 
privind Statutul 

funcționarilor publici  

Text amendament Motivatia amendamentelor 
propuse 

Camera 
decizională 

posturilor, autoritatea sau 
instituţia publică nu poate 
înfiinţa posturi similare celor 
desfiinţate pentru o perioadă de 
un an de la data reorganizării. 
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