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ECOLOGIC

Către

BIROUL PERMANENT AL
CAMEREI DEPUTATILOR

Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.284/2000 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, trimis comisiei
noastre pentru dezbatere şi avizare în fond, cu adresa nr.686 din 8 ianuarie 2001.
 

La întocmirea raportului comisia a avut în vedere şi avizele :
- Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu nr. 11/XVIII/7 din 10

ianuarie 2001;
- Consiliului Legislativ cu nr. 1531/19.12.2000.
La dezbaterile din şedinţa de lucru a comsiei din 28 februarie 2001 a

participat şi Ministrul Administraţiei Publice.
Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său proiectul de lege face parte

din categoria legilor ordinare.

 PRESEDINTE,

   SECRETAR,
IOAN OLTEAN

KOVACS CSABA TIBERIU
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 Camera Deputaţilor

Comisia pentru administraţie publică,
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RAPORT
asupra  proiectului de Lege  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 284/2000 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.

În urma examinării proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvenului nr. 284/2000 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, comisia  a hotărât în şedinţa din 28
februarie 2001, ca proiectul de lege sus-amintit să fie supus Plenului Camerei Deputaţilor în vederea dezbaterii şi adoptării cu
următoarele amendamente :

Nr
crt

Articolul iniţial
al legii şi al ordonanţei de urgenţă

Amendamente propuse
Text adoptat de comisie

Motivarea

0. 1 2 3

1.
Textul legii:

Articol unic. � Se aprobă Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.284/2000 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.
188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 284/2000 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici ,
publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.696 din 27 decembrie 2000, cu
următoarele modificări :

Reformularea
articolului unic a fost
deteminată de modificările
aduse prevederilor
ordonanţei de urgenţă  .



2

2. Art.151. (2) Funcţia publică de execuţie
corespunzătoare funcţiei publice de
conducere de secretar general al
Guvernului , secretar general al Senatului,
secretar general al Camerei Deputaţilor,
secretar general adjunct al Guvernului,
secretar general adjunct al Senatului şi
secretar adjunct al Camerei Deputaţilor, este
funcţia publică de consilier clasa I gradul 1
sau consilier juridic clasa I gradul1, după caz,
din cadrul autorităţilor sau instituţiilor
publice respective.

2. Alineatul 2 al articolului 151 va avea
următorul cuprins:

�(2) Funcţia publică de execuţie
corespunzătoare funcţiei publice de conducere
de secretar general al Senatului, secretar general
al Camerei Deputaţilor, secretar general adjunct
al Senatului şi secretar adjunct al Camerei
Deputaţilor, este funcţia publică de consilier
clasa I gradul 1 sau consilier juridic clasa I
gradul1, după caz, din cadrul autorităţilor sau
instituţiilor publice respective.�

.

3. 6. Art.941. Funcţionarul public de
conducere eliberat din funcţie în condiţiile
art. 92 lit. c) şi d) sau destituit din funcţie în
condiţiile art.94, cu excepţia cazului când
funcţionarul public a fost condamnat penal
printr-o hotărâre judecătorească definitivă,
trece pe funcţia publică de execuţie
corespunzătoare, în condiţiile legii.

6. Articolul 941 va avea următorul cuprins:
�Art.941. Funcţionarul public de

conducere eliberat din funcţie în condiţiile art.
92 lit. c) şi d) sau destituit din funcţie în
condiţiile art.94, cu excepţia cazului când
funcţionarul public a fost condamnat penal
printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi
executorie, trece pe funcţia publică de execuţie
corespunzătoare, în condiţiile legii.�

Îmbunătăţire redacţională.

4.
7. Titlul capitolului I al Anexei va avea
următorul cuprins:

Aparatul Guvernului, Parlamentului,
Preşedinţiei, Curţii Supreme de Justiţie,
Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de
Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului
Legislativ, Consiliului Concurenţei,

7. Titlul capitolului I al Anexei va avea
următorul cuprins:

�I. Aparatul Parlamentului, Preşedinţiei,
Guvernului, Curţii Supreme de Justiţie,
Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de
Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului
Legislativ, Consiliului Concurenţei, Avocatului

Îmbunătăţire redacţională.
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Avocatului Poporului şi Curţii de Conturi.� Poporului şi Curţii de Conturi.�

PREŞEDINTE,
        SECRETAR,

           
IOAN OLTEAN

KOVACS CSABA TIBERIU

În dezbaterile din comisie,următorul  amendament nu a fost acceptat:

Nr
crt

Articolul iniţial
al ordonanţei de urgenţă

Amendamente propuse Motivarea

5. 3. Teza a II-a a alineatului (1) al articolului
58 va avea următorul cuprins:

� Pe durata exercitării funcţiei de
demnitate publică, cu excepţia celei de
consilier local sau consilier judeţean,
funcţionarii publici respectivi sunt suspendaţi
din funcţia publică pe care o deţin şi îşi
păstrează clasa şi gradul avute.�

Domnul deputat Tudor Mohora propune
eliminarea . Comisia a respins

propunerea considerând
corectă prevederea de la art.
58 alin. 1, teza a doua din
prezenta ordonanţă

Expert parlamentar:
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Arh.Victor Cristea
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