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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti, 22.10.2003 
Nr. 368 

 
R A P O R T 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea articolului XIII din Legea nr.161/2003 privind unele 
măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice  a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, 

prevenirea şi sancţionarea corupţiei. 
 

  În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere  în fond, cu propunerea legislativă  pentru modificarea şi completarea articolului 
XIII din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice  
a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, trimisă cu adresa nr. 368 din 17  iunie 2003 
şi înregistrată sub nr.31/687 din  17 iunie 2003. 
  Consiliul  Legislativ, cu avizul nr.876 din  10 iunie 2003, a avizat favorabil  iniţiativa legislativă cu unele 
observaţii şi propuneri. 
  Guvernul  României, prin punctul de vedere transmis, precizează că nu susţine iniţiativa legislativă pentru 
considerentele menţionate în adresa nr.5461/DRP din 11 septembrie 2003. 
  Propunerea  legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea articolului 9 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, urmărindu-se ca funcţiile publice de conducere să fie ocupate de 
funcţionarii publici din clasa  I până la cel mai înalt  nivel, funcţionarii  publici din clasa a II-a putând ocupa funcţii publice 
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până la nivelul de şef de serviciu, în timp ce funcţionarii publici numiţi în funcţiile publice din clasa a III-a să poată ocupa 
numai funcţii publice de execuţie. 
  Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii comisiei au examinat propunerea 
legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din 21 octombrie 2003. La lucrări au participat, în calitate de  iniţiatori, domnii 
deputaţi Gheorghe Suditu şi  Dumitru Buzatu. 
  În urma examinării propunerii legislative, a actelor depuse la dosar, precum şi a  amendamentelor formulate în 
cursul dezbaterilor privind îmbunătăţirea textului iniţiativei legislative  atât de membrii comisiei cât şi de iniţiatori, s-a hotărât 
să se supună plenului Camerei Deputaţilor  spre dezbatere şi adoptare propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea articolului XIII din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice  a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu 
amendamente admise, care sunt redate în anexa la prezentul raport. 

Din numărul total de 24 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, la şedinţă au participat  19 
deputaţi. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, ce vizează modificarea unei legi organice, propunerea legislativă  face 
parte din categoria legilor organice. 
 
Anexa  

AMENDAMENTE ADMISE: 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Text adoptat de comisie Motivare 

0 1. 2. 3. 
1.       Titlul legii:     

      Lege pentru modificarea şi 
completarea articolului XIII din Legea 
nr.161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice  a funcţiilor publice şi 
în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei 

     Titlul legii: 
      Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor 
publici.  
 
 
 
      

     Pentru respectarea normelor de 
tehnică legislativă privind elaborarea 
actelor normative, potrivit cărora 
dispoziţiile de modificare şi 
completare se referă la actul de bază 
în cuprinsul căruia se incorporează,  
identificându-se cu acesta. 



 3

Nr. 
crt. 

Text iniţial Text adoptat de comisie Motivare 

2.      Articol unic. – Articolul 9, punctul 8 al 
articolului XIII din Legea nr.161/2003 
privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor 
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.279 din 21 aprilie 
2003, se modifică şi se completează după 
cum urmează: 

     Articol unic. -  Legea privind 
Statutul funcţionarilor publici 
nr.188/1999, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.600 
din 8 decembrie 1999, cu 
modificările ulterioare, se modifică şi 
se completează după cum urmează: 
 
 
 
     
  

     Pentru corelare cu modificările 
aduse la titlul legii. 

3.      „Art.9. – (1) După nivelul atribuţiilor 
titularului funcţiei publice, funcţiile 
publice se împart în trei categorii după 
cum urmează: 

a) funcţiile publice corespunzătoare 
categoriei înalţilor funcţionari publici; 

b) funcţii publice corespunzătoare  
categoriei  funcţionarilor publici de 
conducere; 

c)  funcţii publice corespunzătoare 
categoriei  funcţionarilor publici de 
execuţie. 
     (2) Funcţionarii publici numiţi în funcţiile 
publice  din clasa a II-a pot ocupa numai 
funcţii publice de conducere până la nivelul 
de şef serviciu. 

1. La articolul 9, alineatul 
(2) va avea următorul cuprins: 

     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(2) – Text nemodificat. 

 
 
 
 

     Întrucât modificarea vizează 
numai alineatul (2) al acestui articol, 
nu se justifică  preluarea dispoziţiilor 
alineatului (1) în legea de modificare. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Text adoptat de comisie Motivare 

4.      
 
 
      (3) Funcţionarii publici numiţi în funcţiile 
publice  din clasa a III-a pot ocupa numai 
funcţii publice de execuţie  cu excepţiile 
prevăzute de legile speciale”. 

     2. La articolul 9, după alineatul 
(2) se introduce alineatul (3), cu 
următorul cuprins: 
      (3) – Text nemodificat. 
 
 
 
 
 

     Pentru respectarea normelor de 
tehnică legislativă. 

5.  3. La articolul 56, lit.b) a 
alineatului (1) va avea următorul 
cuprins: 
     „b) au fost numite într-o funcţie 
publică din clasa I sau a II-a.” 
 
      

 

     Este necesară şi modificarea 
prevederilor literei b) a alineatului 
(1) a acestui articol pentru corelare 
cu modificările aduse la art.9 alin.(2). 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Prof.univ.dr. Ion NEAGU 

 
 
 
 
 

consilier 
Diaconu Dumitra 


