
 
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, AMENAJAREA 
TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 
Nr. 26/154/14.06.2012                                  
Pl-x 221/2012 

           

                  

 Către, 
BIROUL PERMANENT AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

 Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, transmisă Comisiei pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic pentru dezbatere în fond, în 

procedură obişnuită, cu adresa nr. Pl.x 221 din 29 mai 2012, înregistrată 

cu nr.26/ din 30 mai 2012.  

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Bogdan CANTARAGIU 
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RAPORT  
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată, spre 
dezbatere, în fond, în procedură obişnuită, cu propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, transmisă cu adresa nr.Pl.x 221 din 29 mai 2012 şi înregistrată cu nr. 
26/  din 30 mai 2012.  
 Conform dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale 
art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri, 
iniţiativa legislativă, conform avizului nr.677 din 20.06.2011. 

Senatul, în calitate de primă camera sesizată, a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 21 mai 2012. 
 Guvernul României susţine adoptarea iniţiativei legislative. 
 
 Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul descentralizării 
concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice prin continuarea transferului de 
competenţe către autorităţile publice de la nivel teritorial, al reducerii condiţiilor 
de vechime minimă pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie, precum şi în 
sensul renunţării la sistemul de promovare rapidă. 
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 În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic a examinat propunerea legislativă sus 
menţionată, în şedinţa din 14 iunie 2012.  

Din numărul total de 29 membri ai Comisiei pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic  au participat la dezbateri 28 
deputaţi.  
 În urma examinării intervenţiei legislative şi a opiniilor exprimate de către 
membrii Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea  
propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, din următoarele considerente: 

- Administraţia Prezidenţială este o instituţie publică, cu personalitate 
juridică proprie, aflată la dispoziţia Preşedintelui României pentru 
îndeplinirea atribuţiilor sale. Înfiinţarea unor departamente sau 
compartimente în cadrul acesteia se face în funcţie de priorităţile 
Preşedintelui României, astfel încât orice modificare a organigramei 
acestei instituţii, inclusiv denumirea departamentelor sau a 
compartimentelor, se poate realiza doar cu aprobarea Preşedintelui 
României. 

- Prezenta iniţiativă legislativă poate fi interpretată ca fiind 
neconstituţională, în raport de principiul separaţiei şi echilibrului 
puterilor în stat, prevăzut la art.1 alin.(4) din Constituţia României, 
republicată, în măsura în care, printr-un act al legislativului, se impune 
o anumită componenţă Administraţiei Prezidenţiale, a cărei structură 
este stabilită exclusiv prin Regulamentul aprobat de Preşedintele 
României. 

- Reglementarea constituţională a atribuţiilor Preşedintelui României îi 
conferă acestuia facultatea decizională atât în domeniul administrativ, 
cât şi politic.    

 În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă  face parte 
din categoria legilor organice. 
   
 
  PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

 
    Bogdan CANTARAGIU     Gheorghe CIOCAN 
  
 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu, Sofia Chelaru   
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