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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
 

 

Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială 

 Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului 

 
Bucureşti, 23 mai 2018 

Nr. 4c-7/430 

 
  

RAPORT  COMUN 
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 şi completările ulterioare, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului au fost sesizate, prin adresa nr. Plx 205/2018 din 
16 aprilie 2018, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a 
propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici.  
 

La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere:  
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1063/06.12.2017) 
• avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-5/205/25.04.2018) 
• avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-17/253/09.05.2018) 
• punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.375/16.03.2018). 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
şi completarea Legii nr.188/1999, în sensul ca funcţiile publice de 
conducere vacante sau temporar vacante să poată fi ocupate, temporar, 
prin promovarea unui funcţionar public pe o perioadă de maximum 6 luni, 
cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, iar după expirarea 
acestei perioade funcţia vacantă să nu mai poată fi ocupată prin numire cu 
caracter temporar. 
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Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 
conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 

 
În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisiile au dezbătut 
propunerea legislativă în şedinţe separate.  

La şedinţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului din data de 8 mai 2018 şi-au înregistrat prezenţa 23 de 
deputaţi din totalul de 24 de membri. În urma dezbaterilor şi a opiniilor 
exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (o 
abţinere), respingerea propunerii legislative. 

 
La şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din data de 15 

mai 2018 şi-au înregistrat prezenţa 20 de deputaţi din totalul de 22 de 
membri. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă) respingerea 
propunerii legislative. 

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, din partea Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice: 

- d-na Sirma Caraman – Secretar de Stat 
- d-l Angel Gheorghiu – Subsecretar de Stat. 
 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 10 

aprilie 2018. 
 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

În urma finalizării dezbaterilor, cele două Comisii propun Plenului 
Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative, din următoarele 
considerente: 

- raportat la modificările propuse, este necesară şi reglementarea 
unor eventuale situaţii de excepţie în cazurile în care funcţiile publice de 
conducere vacante nu au putut fi ocupate definitiv în termenul prevăzut de 
lege, deşi instituţia/autoritatea publică a depus toate diligenţele în această 
privinţă. 

- se află în procedură parlamentară o iniţiativă legislativă privind 
Codul administrativ al României care propune ca soluţie legislativă 
exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere sau 
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din categoria înalţilor funcţionari publici pentru o perioadă de maximum 6 
luni, iar, în situaţii excepţionale, dacă funcţia nu a fost ocupată în urma 
organizării concursului de cel puţin 2 ori şi nici nu a putut fi ocupată prin 
altă modalitate prevăzută de lege, se poate dispune o nouă exercitare 
temporară pentru o perioadă de maximum 3 luni, cu avizul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici. Măsura propusă prin proiectul Codului 
Administrativ preia mecanismul de prelungire reglementat prin Legea 
nr.188/1999, respectiv cea de a organiza concurs de cel puţin 2 ori 
anterior prelungirii.  
 
 

PREŞEDINTE,    VICEPREŞEDINTE, 
Adrian SOLOMON   Ion CĂLIN 
 
 
 
 
 
SECRETAR,     SECRETAR,   
Violeta RĂDUŢ    Simona BUCURA-OPRESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,       Şef serviciu Sofia Chelaru 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu    Consilier parlamentar Nicoleta Toma 
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