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A V I Z  

referitor la Propunerea legislativă pentru completarea art.100 din Legea nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre avizare cu Propunerea legislativă pentru 
completarea art.100 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, trimis cu adresa nr. 
Plx. 127 din 13 martie 2019, înregistrat la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi sub nr.4c-13/226 din 14 
martie 2019. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările �i completările ulterioare, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.100 din Legea 
nr.188/1999, în sensul stabilirii unei interdicţii referitoare la reducerea posturilor ocupate de 
funcţionarii publici, în cazul îndeplinirii a trei condiţii cumulative: persoana să mai aibă cel mult 3 
ani până la pensionare, să aibă o vechime în muncă de cel puţin 10 ani numai în cadrul autorităţilor 
sau instituţiilor publice şi să fi obţinut la evaluările performanţelor profesionale din ultimii 5 ani 
calificativul „foarte bine”. 

În şedinţa din data de 2 aprilie 2019, potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările �i completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
examinat ini�iativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi au avut în vedere avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ transmis cu numărul de înregistrare 1177 din 12 decembrie 2018. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu majoritate de voturi, să 
acorde aviz negativ ini�iativei legislative. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de Lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 

  
                      

  PREŞEDINTE,          SECRETAR, 
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