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RAPORT SUPLIMENTAR 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici 

 
 In şedinţa Plenului Camerei Deputaţilor din 17 martie 2009, s-a hotărât, retrimiterea proiectul de Lege pentru 

modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor public (PL.x. 187) - Comisiei pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic sesizată în fond, în vedere reexaminării şi depunerii unui nou raport 

 Pentru acest proiect de lege s-a întocmit raportul nr.26/304 din data de 16 martie 2009 prin care s-a propus 

admiterea cu modificări a acestuia. 

 Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 9 martie 2009. 

Bucureşti, 17.03.2009 
Nr. 26/ 304 
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 Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu unele observaţii şi propuneri, conform avizului 

nr.106 din 25 februarie 2009. 

  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare  stabilirea unor măsuri pentru organizarea administraţiei 

publice, în sensul modificării şi completării Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi al modificării reglementărilor referitoare la conducătorii organelor de 

specialitate ale administraţiei publice centrale şi ai serviciilor publice deconcentrate. 

 De asemenea, se instituie noi reguli privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din 

cadrul autorităţilor, instituţiilor publice şi autorităţilor administrative autonome. 

In conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 17 

martie 2009. 

In urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de membrii Comisiei pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, s-a hotărât, cu majoritate de voturi (20 de voturi pentru şi 9 voturi 

împotrivă) să se supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de lege pentru 

modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu amendamente admise şi respinse, care sunt 

redate în Anexa 1 şi 2 la prezentul raport. 

Din numărul total de 31 membri ai Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic au fost prezenţi 30 deputaţi. 

Prin obiectul său de reglementare, proiectul face parte din categoria legilor organice.  

 

               PREŞEDINTE,                                                    SECRETAR, 

         SULFINA BARBU                                         MIHAI CRISTIAN APOSTOLACHE 

 
Intocmit:     
Consilier, Sofia Chelaru 
Consultant, Nicoleta Toma 
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                                         ANEXA nr.1 

 
I. AMENDAMENTE ADMISE:                                                    

 
Nr. 
crt. 

Text  iniţial 
 

Text Senat Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1.  LEGE 
pentru modificarea Legii 

nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici 

 

LEGE 
pentru modificarea şi 

completarea Legii 
nr.188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici 
 

 

2.   Art.I. – Legea nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.365 din 29 mai 2007, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 
 

 Art.I. – Legea 
nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.365 din 29 mai 2007, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 
 

 

3.    1. La articolul 13, litera 
d) a alineatului (1) va avea 
următorul cuprins: 
 
 „d) directorul executiv 
adjunct din cadrul serviciilor 
publice deconcentrate ale 
ministerelor şi ale celorlalte organe 
de specialitate ale administraţiei 
publice centrale din unităţile 
administrativ-teritoriale, directorul 
executiv şi directorul executiv 
adjunct în cadrul instituţiei 
prefectului, în cadrul aparatului 
propriu al autorităţilor 
administraţiei publice locale şi al 

 1. La articolul 13, litera 
d) a alineatului (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 „d) directorul executiv şi 
directorul executiv adjunct în 
cadrul instituţiei prefectului, în 
cadrul aparatului propriu al 
autorităţilor administraţiei publice 
locale şi al instituţiilor publice 
subordonate acestora, precum şi 
în funcţiile publice specifice 
asimilate acestora;” 
 
 
Autor: Mircea Duşa – Grupul 

Corelare cu 
modificarea 
articolului III. 



 
5

instituţiilor publice subordonate 
acestora, precum şi în funcţiile 
publice specifice asimilate 
acestora;” 

parlamentar PSD 
 

4.   Art. 22. - (1) Agenţia 
Naţională a Funcţionarilor Publici are 
următoarele atribuţii:  
................................................... 
 j) aprobă condiţiile de 
participare şi procedura de 
organizare a selecţiei şi recrutării 
pentru funcţiile publice generale, 
avizează şi monitorizează recrutarea 
pentru funcţiile publice specifice; 

 __________________  2. La articolul 22, litera 
j) a alineatului (1), se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 „j) realizează recrutarea şi 
promovarea pentru funcţiile 
publice pentru care organizează 
concurs, monitorizează 
recrutarea şi promovarea pentru 
celelalte funcţii publice, în 
condiţiile prezentei legi;” 
 
Autor: Mircea Duşa – Grupul 
parlamentar PSD 
 

Corelare cu 
modificarea 
articolului 58. 

5.   _________________  ____________________  3. După articolul 22 se 
introduce un articol nou, 
art.221, cu următorul cuprins: 
 „Art.221. – In situaţia în 
care Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici 
constată că nu sunt 
îndeplinite condiţiile legale 
privind organizarea şi 
desfăşurarea concursurilor de 
recrutare şi de promovare în 
funcţii publice din cadrul 
autorităţilor şi instituţiilor 
publice, dispune, după caz, 
amânarea sau suspendarea 
organizării şi desfăşurării 
concursului”. 
 
Autor: Mircea Duşa – Grupul 
parlamentar PSD 

Corelare cu 
modificările 
art.22 şi art.58. 
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6.    2. Articolul 58 va avea 
următorul cuprins: 
 „Art.58. – (1) Concursul de 
recrutare pentru funcţiile publice 
vacante din autorităţile şi 
instituţiile publice centrale şi 
locale, autorităţile administrative 
autonome, precum şi pentru 
serviciile publice deconcentrate ale 
ministerelor şi ale celorlalte organe 
de specialitate ale administraţiei 
publice centrale din unităţile 
administrativ-teritoriale este 
organizat, în condiţiile legii, astfel: 
 a) de comisia prevăzută la 
art.18 alin.(1), pentru înalţii 
funcţionari publici. Secretariatul 
tehnic al comisiei se asigură de 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor 
Publici; 
 b) de Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici, pentru 
ocuparea funcţiilor publice de 
conducere generale şi specifice, cu 
excepţia funcţiilor publice de 
secretar al comunei, şef serviciu şi 
şef birou; 
 c) de autorităţile şi 
instituţiile publice care au 
competenţa legală de numire, 
pentru toate funcţiile publice de 
conducere de secretar al comunei, 
şef serviciu, şef birou şi funcţiile 
publice de execuţie. 
 (2) Pentru verificarea şi 
validarea condiţiilor legale de 
organizare şi desfăşurare a 
concursurilor pentru ocuparea 
funcţiilor publice vacante de către 

 Devine punctul 4 
nemodificat. 
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autorităţile şi instituţiile publice 
organizatoare, Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici desemnează 
un responsabil de procedură, 
funcţionar public, reprezentant al 
acesteia în comisia de concurs.” 

7.  
 
 
 Art. 62.  
 (2) Numirea în funcţiile 
publice de conducere pentru care se 
organizează concurs în condiţiile art. 
58 alin. (1) lit. b) si alin. (2) lit. a) 
se face prin actul administrativ emis 
de conducătorii autorităţilor sau 
instituţiilor publice din administraţia 
publică centrală şi locală, la 
propunerea Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici. 
 (3) Numirea în funcţiile 
publice pentru care se organizează 
concurs în condiţiile art. 58 alin. (1) 
lit. c) şi alin. (2) lit. b) se face prin 
actul administrativ emis de 
conducătorii autorităţilor şi 
instituţiilor publice din administraţia 
publică centrală şi locală.  
 

 _______________  5. La articolul 62, 
alineatele (2) şi (3) se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 (2) Numirea în funcţiile 
publice de conducere pentru care 
se organizează concurs în 
condiţiile art. 58 alin. (1) lit. b) 
se face prin actul administrativ 
emis de conducătorii autorităţilor 
sau instituţiilor publice din 
administraţia publică centrală şi 
locală, la propunerea Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici. 
 (3) Numirea în funcţiile 
publice pentru care se 
organizează concurs în condiţiile 
art. 58 alin. (1) lit. c) se face prin 
actul administrativ emis de 
conducătorii autorităţilor şi 
instituţiilor publice din 
administraţia publică centrală şi 
locală.  
 
Autor: Mircea Duşa – Grupul 
parlamentar PSD 
 

Corelare cu 
modificarea 
articolului 58. 

8.  
 
 
 A. Funcţiile publice 
corespunzătoare categoriei înalţilor 
funcţionari publici 

 3. La anexă, litera A a 
punctului I va avea următorul 
curpins: 
 „A. Funcţiile publice 
corespunzătoare categoriei înalţilor 
funcţionari publici 

 Se elimină. 
 

Se doreşte 
menţinerea 
textului din lege, 
cu menţiunea că 
punctele 1 şi 2 
au fost abrogate 
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1. secretar general al 
Guvernului; 
2. secretar general adjunct al 
Guvernului; 
3. secretar general din ministere şi 
alte organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale; 
4. secretar general adjunct din 
ministere şi alte organe de 
specialitate ale administraţiei publice 
centrale; 
5. prefect; 
6. subprefect; 
7. inspector guvernamental. 

1. secretar general al 
Guvernului; 
2. secretar general adjunct al 
Guvernului; 
3. secretar general din ministere, 
alte organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale; 
4. secretar general adjunct din 
ministere şi alte organe de 
specialitate ale administraţiei 
publice centrale; 
5. inspector guvernamental.” 

expres prin 
prevederile 
Ordonanţei de 
urgenţă a 
Guvernului 
nr.3/2009. 

9.    4. La anexă, punctele 4 şi 
5 ale literei B a punctului I vor 
avea următorul cuprins: 
 „4. director din cadrul 
autorităţilor administrative 
autonome, din aparatul 
ministerelor şi al celorlalte organe 
de specialitate ale administraţiei 
publice centrale, precum şi director 
executiv în cadrul instituţiei 
prefectului, în cadrul autorităţilor 
administraţiei publice locale şi al 
instituţiilor publice subordonate 
acestora; 
 5. director adjunct din 
cadrul autorităţilor administrative 
autonome, din aparatul 
ministerelor şi al celorlalte organe 
de specialitate ale administraţiei 
publice centrale, director executiv 
adjunct din cadrul instituţiei 
prefectului, în cadrul autorităţilor 
administraţiei publice locale şi al 
instituţiilor publice subordonate 
acestora;” 

 Nemodificat 
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10.    Art.II. – Toate structurile 
de la nivelul unităţilor 
administrativ-teritoriale, care nu 
sunt descentralizate administrativ 
şi financiar şi sunt subordonate 
ministerelor şi celorlalte organe ale 
administraţiei publice centrale din 
subordinea Guvernului, fiind 
prevăzute în curpinsul actelor 
normative în vigoare care le 
reglementează organizarea şi 
funcţionarea, sunt servicii publice 
deconcentrate ale acestora. 
 

 Art.II. – Toate structurile 
de la nivelul unităţilor 
administrativ-teritoriale, care nu 
sunt descentralizate administrativ 
şi financiar şi sunt subordonate 
ministerelor şi celorlalte organe 
ale administraţiei publice centrale 
din subordinea Guvernului, fiind 
prevăzute în cuprinsul actelor 
normative în vigoare care le 
reglementează organizarea şi 
funcţionarea, sunt servicii publice 
deconcentrate ale acestora,  cu 
excepţia instituţiei 
prefectului. 
 
Autor: Mircea Duşa – Grupul 
parlamentar PSD 
 

Corelare cu 
modificarea 
art.13. 

11.    Art.III. – (1) Se înfiinţează 
funcţia de director coordonator al 
serviciului public deconcentrat din 
cadrul ministerelor şi din cadrul 
celorlalte organe ale administraţiei 
publice centrale. 
 (2) Persoanele care ocupă 
funcţii dintre cele prevăzute la 
alin.(1) sunt numite prin act 
administrativ al conducătorului 
instituţiei sau al autorităţii publice 
ierarhic superioare. 
 (3) Funcţii prevăzute la 
alin.(1) se exercită în baza unui 
contract de management încheiat 
cu conducătorul instituţiei sau al 
autorităţii publice ierarhic 
superioare, pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în conţinutul 
căruia sunt prevăzuţi atât 

 Art.III. – (1) Funcţiile 
publice, funcţiile publice specifice, 
precum şi posturile încadrate în 
regim contractual, care conferă 
calitatea de ordonator de credite, 
se desfiinţează la data intrării în 
vigoare a prezentei legi. 
 (2) Funcţiile publice cu 
statut special şi funcţiile publice 
de prefect se exceptează de la 
prevederile alin.(1). 
 (3) Funcţiile prevăzute la 
alin.(1) care conferă calitatea de 
conducători ai organelor de 
specialitate ale administraţiei 
publice centrale, se stabilesc ca 
funcţii de demnitate publică, 
asimilate celor de secretar de 
stat. Adjuncţii acestora sunt 
asimilaţi cu funcţiile de 
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indicatorii specifici de performanţă, 
cât şi clauzele contractuale care 
reglementează drepturile şi 
obligaţiile părţilor. Contractul de 
management poate fi reziliat în 
cazul neîndeplinirii obligaţiilor 
prevăzute în acesta. 
 (4) Salarizarea şi celelalte 
drepturi ale persoanelor care 
ocupă funcţii dintre cele prevăzute 
la alin.(1) se stabilesc prin 
contractul de management. 
Salariul de bază se stabileşte între 
limite, după cum urmează: 
a) limita minimă la nivelul maxim 
al salariului pentru funcţia de 
consilier gr.IA din cadrul 
ministerelor şi al altor organe 
centrale de specialitate, la care se 
adaugă indemnizaţia de conducere 
în cuantum de 55% 
corespunzătoare funcţiei de 
director general; 
b) limita maximă la nivelul 
prevăzut de lege pentru funcţia de 
secretar general din ministere. 
 (5) Modelul-cadru al 
contractului de management 
prevăzut la alin.(3) va fi stabilit în 
termen de 30 de zile de la intrarea 
în vigoare a prezentei legi, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 (6) Se exceptează de la 
prevederile alin.(1) – (4) 
conducătorii serviciilor publice 
deconcentrate care sunt 
funcţionari publici cu statut 
special. 
 

subsecretar de stat. 
 (4) In locul funcţiilor 
publice, al funcţiilor publice 
specifice, precum şi al posturilor 
încadrate în regim contractual, 
prevăzute la alin.(1), se 
înfiinţează funcţia de director 
coordonator al serviciului public 
deconcentrat din cadrul 
ministerelor şi al celorlalte organe 
ale administraţiei publice 
centrale. Directorul coordonator 
este ajutat de unul sau mai mulţi 
adjuncţi. 
 (5) Persoanele care ocupă 
funcţii dintre cele prevăzute la 
alin.(4) sunt numite prin act 
administrativ al conducătorului 
instituţiei sau al autorităţii publice 
ierarhic superioare. 
 (6) Funcţiile prevăzute la 
alin.(4) se exercită în baza unui 
contract de management încheiat 
cu conducătorul instituţiei sau al 
autorităţii publice ierarhic 
superioare, pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în conţinutul 
căruia sunt prevăzuţi atât 
indicatorii specifici de 
performanţă, cât şi clauzele 
contractuale care reglementează 
drepturile şi obligaţiile părţilor. 
Contractul de management poate 
fi reziliat în cazul neîndeplinirii 
obligaţiilor prevăzute în acesta. 
 (7) Salarizarea şi celelalte 
drepturi ale persoanelor care 
ocupă funcţii dintre cele 
prevăzute la alin.(4) se stabilesc 
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prin contractul de management. 
Salariul de bază se stabileşte 
între limite, după cum urmează: 
a) limita minimă la nivelul maxim 
al salariului pentru funcţia de 
consilier gr.IA din cadrul 
ministerelor şi al altor organe 
centrale de specialitate, la care 
se adaugă toate drepturile 
prevăzute de lege pentru funcţiile 
de conducere de director, 
respectiv director adjunct; 
b) limita maximă la nivelul 
prevăzut de lege pentru funcţia 
de secretar general din ministere. 
 (8) Modelul-cadru al 
contractului de management 
prevăzut la alin.(7) va fi stabilit 
în maximum 30 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei 
legi, prin actul administrativ al 
persoanei care are competenţa 
legală de numire în funcţie. 
 (9) Funcţionarilor publici şi 
personalului încadrat în regim 
contractual care ocupă posturi 
din cele prevăzute la alin.(1) li se 
vor aplica în mod corespunzător 
prevederile Legii nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, respectiv ale Legii 
nr.53/2003 – Codul muncii, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 (10) Funcţionarilor publici 
şi personalului încadrat în regim 
contractual în sistemul public, 
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care vor fi numite în condiţiile 
alin.(5), li se suspendă de drept 
raporturile de serviciu, respectiv 
raporturile de muncă, pe durata 
executării contractului de 
management, cu excepţia acelora 
care ocupă funcţiile prevăzute la 
alin.(1). 
 
Autor: Mircea Duşa – Grupul 
parlamentar PSD 

 
 
 
 

 

 

 

               PREŞEDINTE,                                                    SECRETAR, 

           SULFINA BARBU                                   MIHAI CRISTIAN APOSTOLACHE 

 
 

 
 
 
 
 
 
Intocmit: 
Consilier, Sofia Chelaru 
Consultant, Nicoleta Toma 
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  ANEXA nr.2 

 
II. AMENDAMENTE RESPINSE                                                  

 
Nr. 
crt. 

Text  iniţial 
 

Amendamente propuse 
(autorul amendamentului) 

Motivare Camera 
decizionale 

1. LEGE 
pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici 

 

LEGE 
pentru modificarea Legii 

nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici şi unele 
măsuri pentru organizarea 

administraţiei publice 
 

Autor: Pavel Hori – Grupul 
parlamentar PNL 

Pentru susţinere: - 
Pentru respingere: 
Reglementare corectă 

Camera 
Deputaţilor 

2.   1. La articolul 13, 
litera d) a alineatului (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 „d) directorul executiv şi 
directorul executiv adjunct în cadrul 
instituţiei prefectului, în cadrul 
aparatului propriu al autorităţilor 
administraţiei publice locale şi al 
instituţiilor publice subordonate 
acestora, precum şi în funcţiile 
publice specifice asimilate acestora;” 
 

 Se elimină – revenire la 
textul iniţial din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici parlamentari, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
Autor: Relu Fenechiu – Grupul 
parlamentar PNL 
 

Pentru susţinere: - 
Pentru respingere: Corelare cu 
modificarea articolului III propus 
de membrii Comisiei. 
 

Camera 
Deputaţilor 

3.  3. După articolul 22 se 
introduce un articol nou, art.221, 
cu următorul cuprins: 
 „Art.221. – In situaţia în 
care Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici constată că 
nu sunt îndeplinite condiţiile 
legale privind organizarea şi 
desfăşurarea concursurilor de 
recrutare şi de promovare în 

 Se elimină. 
 
Autor: Relu Fenechiu – Grupul 
parlamentar PNL 
 

Pentru susţinere: - 
Pentru respingere: Corelare cu 
modificările propuse de membrii 
comisiei la art.22 şi art.58. 

Camera 
Deputaţilor 
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funcţii publice din cadrul 
autorităţilor şi instituţiilor 
publice, dispune, după caz, 
amânarea sau suspendarea 
organizării şi desfăşurării 
concursului”. 
 
 

4.   5. La articolul 62, 
alineatele (2) şi (3) se modifică 
şi vor avea următorul cuprins: 
 (2) Numirea în funcţiile 
publice de conducere pentru care se 
organizează concurs în condiţiile art. 
58 alin. (1) lit. b) se face prin actul 
administrativ emis de conducătorii 
autorităţilor sau instituţiilor publice 
din administraţia publică centrală şi 
locală, la propunerea Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici. 
 (3) Numirea în funcţiile 
publice pentru care se organizează 
concurs în condiţiile art. 58 alin. (1) 
lit. c) se face prin actul administrativ 
emis de conducătorii autorităţilor şi 
instituţiilor publice din administraţia 
publică centrală şi locală.  
 

 Se elimină. Revenire la 
textul iniţial din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici parlamentari, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
  
Autor: Relu Fenechiu – Grupul 
parlamentar PNL 
 

Pentru susţinere: - 
Pentru respingere: Corelare cu 
modificarea propusă la articolul 
58. 

Camera 
Deputaţilor 

5.  5. La articolul 62, 
alineatele (2) şi (3) se modifică 
şi vor avea următorul cuprins: 
 (2) Numirea în funcţiile 
publice de conducere pentru care se 
organizează concurs în condiţiile art. 
58 alin. (1) lit. b) se face prin actul 
administrativ emis de conducătorii 
autorităţilor sau instituţiilor publice 
din administraţia publică centrală şi 
locală, la propunerea Agenţiei 

 Se elimină. Revenire la 
textul iniţial din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici parlamentari, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
Autor: Relu Fenechiu – Grupul 
parlamentar PNL 
 

Pentru susţinere: - 
Pentru respingere: Corelare cu 
modificarea propusă la articolul 
58. 

Camera 
Deputaţilor 



 
15

Naţionale a Funcţionarilor Publici. 
 (3) Numirea în funcţiile 
publice pentru care se organizează 
concurs în condiţiile art. 58 alin. (1) 
lit. c) se face prin actul administrativ 
emis de conducătorii autorităţilor şi 
instituţiilor publice din administraţia 
publică centrală şi locală.  
 

6.  3. La anexă, litera A a 
punctului I va avea următorul 
curpins: 
 „A. Funcţiile publice 
corespunzătoare categoriei înalţilor 
funcţionari publici 
1. secretar general al 
Guvernului; 
2. secretar general adjunct al 
Guvernului; 
3. secretar general din ministere, 
alte organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale; 
4. secretar general adjunct din 
ministere şi alte organe de 
specialitate ale administraţiei publice 
centrale; 
5. inspector guvernamental.” 

 Se elimină. Revenire la 
textul iniţial din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici parlamentari, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
Autor: Radu Bogdan Ţîmpău – 
Grupul parlamentar PNL 
 

Pentru susţinere: - 
Pentru respingere: In 
amendamentele admise Comisia 
a propus eliminarea textului 
Senatului şi menţinerea textului 
din lege, cu menţiunea că 
punctele 1 şi 2 au fost abrogate 
expres prin prevederile 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.3/2009. 

Camera 
Deputaţilor 

7.  4. La anexă, punctele 4 şi 5 
ale literei B a punctului I vor 
avea următorul cuprins: 
 „4. director din cadrul 
autorităţilor administrative 
autonome, din aparatul ministerelor 
şi al celorlalte organe de specialitate 
ale administraţiei publice centrale, 
precum şi director executiv în cadrul 
instituţiei prefectului, în cadrul 
autorităţilor administraţiei publice 
locale şi al instituţiilor publice 

 Se elimină. Revenire la 
textul iniţial din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici parlamentari, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
Autor: Relu Fenechiu – Grupul 
parlamentar PNL 
 

Pentru susţinere: - 
Pentru respingere: 
Reglementare corectă. 

Camera 
Deputaţilor 
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subordonate acestora; 
 5. director adjunct din cadrul 
autorităţilor administrative 
autonome, din aparatul ministerelor 
şi al celorlalte organe de specialitate 
ale administraţiei publice centrale, 
director executiv adjunct din cadrul 
instituţiei prefectului, în cadrul 
autorităţilor administraţiei publice 
locale şi al instituţiilor publice 
subordonate acestora;” 

8.  Art.II. – Toate structurile de 
la nivelul unităţilor administrativ-
teritoriale, care nu sunt 
descentralizate administrativ şi 
financiar şi sunt subordonate 
ministerelor şi celorlalte organe ale 
administraţiei publice centrale din 
subordinea Guvernului, fiind 
prevăzute în cuprinsul actelor 
normative în vigoare care le 
reglementează organizarea şi 
funcţionarea, sunt servicii publice 
deconcentrate ale acestora,  cu 
excepţia instituţiei prefectului. 
 

 Se elimină 
 
Autori: Relu Fenechiu, Victor Paul 
Dobre, Pavel Hori – Grupul 
parlamentar PNL, Seres Denes, 
Korodi Attila – Grupul parlamentar 
UDMR 
 

Pentru susţinere: - 
Pentru respingere: Corelare cu 
modificarea art.13. 

Camera 
Deputaţilor 

9.  Art.III. – (1) Funcţiile 
publice, funcţiile publice 
specifice, precum şi posturile 
încadrate în regim contractual, care 
conferă calitatea de ordonator de 
credite, se desfiinţează la data 
intrării în vigoare a prezentei legi. 
 

 Se elimină sintagma 
„funcţiile publice specifice”. 
 
Autori: Victor Paul Dobre – Grupul 
parlamentar PNL 

Pentru susţinere: - 
Pentru respingere: 
 Reglementare corectă. 

Camera 
Deputaţilor 

10.  Art.III. – (1) Funcţiile 
publice, funcţiile publice specifice, 
precum şi posturile încadrate în 
regim contractual, care conferă 
calitatea de ordonator de credite, se 

 Se elimină. 
 
Autori: Pavel Hori – Grupul 
parlamentar PNL, Korodi Attila – 
Grupul parlamentar UDMR 

Pentru susţinere: - 
Pentru respingere:  
Corelare cu articolele modificate, 
aflate în amendamentele admise 
de membrii Comisiei. 

Camera 
Deputaţilor 
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desfiinţează la data intrării în vigoare 
a prezentei legi. 
 (2) Funcţiile publice cu statut 
special şi funcţiile publice de prefect 
se exceptează de la prevederile 
alin.(1). 
 (3) Funcţiile prevăzute la 
alin.(1) care conferă calitatea de 
conducători ai organelor de 
specialitate ale administraţiei publice 
centrale, se stabilesc ca funcţii de 
demnitate publică, asimilate celor de 
secretar de stat. Adjuncţii acestora 
sunt asimilaţi cu funcţiile de 
subsecretar de stat. 
 (4) In locul funcţiilor publice, 
al funcţiilor publice specifice, precum 
şi al posturilor încadrate în regim 
contractual, prevăzute la alin.(1), se 
înfiinţează funcţia de director 
coordonator al serviciului public 
deconcentrat din cadrul ministerelor 
şi al celorlalte organe ale 
administraţiei publice centrale. 
Directorul coordonator este ajutat de 
unul sau mai mulţi adjuncţi. 
 (5) Persoanele care ocupă 
funcţii dintre cele prevăzute la 
alin.(4) sunt numite prin act 
administrativ al conducătorului 
instituţiei sau al autorităţii publice 
ierarhic superioare. 
 (6) Funcţiile prevăzute la 
alin.(4) se exercită în baza unui 
contract de management încheiat cu 
conducătorul instituţiei sau al 
autorităţii publice ierarhic 
superioare, pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în conţinutul căruia 
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sunt prevăzuţi atât indicatorii 
specifici de performanţă, cât şi 
clauzele contractuale care 
reglementează drepturile şi 
obligaţiile părţilor. Contractul de 
management poate fi reziliat în cazul 
neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute în 
acesta. 
 (7) Salarizarea şi celelalte 
drepturi ale persoanelor care ocupă 
funcţii dintre cele prevăzute la 
alin.(4) se stabilesc prin contractul 
de management. Salariul de bază se 
stabileşte între limite, după cum 
urmează: 
a) limita minimă la nivelul maxim al 
salariului pentru funcţia de consilier 
gr.IA din cadrul ministerelor şi al 
altor organe centrale de specialitate, 
la care se adaugă toate drepturile 
prevăzute de lege pentru funcţiile de 
conducere de director, respectiv 
director adjunct; 
b) limita maximă la nivelul prevăzut 
de lege pentru funcţia de secretar 
general din ministere. 
 (8) Modelul-cadru al 
contractului de management 
prevăzut la alin.(7) va fi stabilit în 
maximum 30 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi, prin actul 
administrativ al persoanei care are 
competenţa legală de numire în 
funcţie. 
 (9) Funcţionarilor publici şi 
personalului încadrat în regim 
contractual care ocupă posturi din 
cele prevăzute la alin.(1) li se vor 
aplica în mod corespunzător 
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prevederile Legii nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, respectiv ale 
Legii nr.53/2003 – Codul muncii, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 (10) Funcţionarilor publici şi 
personalului încadrat în regim 
contractual în sistemul public, care 
vor fi numite în condiţiile alin.(5), li 
se suspendă de drept raporturile de 
serviciu, respectiv raporturile de 
muncă, pe durata executării 
contractului de management, cu 
excepţia acelora care ocupă funcţiile 
prevăzute la alin.(1). 
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