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  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2009 privind 

unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea 

capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale 

ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din 

unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi 

pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din 

administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul 

alesului local, trimis comisiei pentru examinare pe fond, cu adresa nr. PL-x 

709 din 21 decembrie 2009. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Sulfina BARBU 
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R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei 
publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul 

serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe 
ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale 
şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 

privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi 
locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local 

 
 

 

  În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată, prin adresa nr. PL-x 

709 din 21 decembrie 2009, cu dezbaterea pe fond în procedură de urgenţă a 

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru 

întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale 

ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din 

unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru 

Bucureşti, 30.08.2010 
Nr. 26/852 



 2 

reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia 

publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local.  

 

  La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1130/05.10.2009); 

• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.2114/13.10.2009 

• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.PL.x 

709/02.02.2010); 

• avizul negativ al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială (nr. 

27/652/03.02.2010); 

• avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

(nr.22/721/17.02.2010); 

• avizul negativ al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

(nr.29/375/02.02.2010). 

 

  Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 16 

decembrie 2009, în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din 

Constituţia României, republicată. 

  Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare instituirea unor 

măsuri în domeniul funcţiei publice, pentru întărirea capacităţii manageriale la 

nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe 

ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor 

servicii publice, precum şi reglementarea unor măsuri privind cabinetul 

demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi 

cabinetului alesului local. 

  La lucrările comisiei din data de 24 august 2010 au fost prezenţi 33 

deputaţi, din totalul de 33 membri ai comisiei. 



 3 

  Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, 

republicată,  şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, proiectul de 

Lege este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 

  În urma examinării intervenţiei legislative şi a opiniilor exprimate de 

către membrii Comisiei, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să se supună 

plenului Camerei Deputaţilor, respingerea proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2009 privind unele măsuri în 

domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la 

nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe 

ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor 

servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul 

demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi 

cabinetul alesului local, întrucât, prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 1629 din 3 

decembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 

14 ianuarie 2010, dispoziţiile art. I pct. 1-5 şi 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII 

şi anexa din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2009 privind unele 

măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii 

manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale 

celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-

teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor 

măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, 

cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local au fost declarate 

neconstituţionale. Curtea Constituţională a apreciat că dispoziţiile Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 105/2009 încalcă prevederile art. 115 alin. (6) din 

Constituţia României, republicată. 

Faţă de cele menţionate mai sus şi analizând Decizia Decizia Curţii 

Constituţionale nr. 1629 din 3 decembrie 2009, Comisia propune plenului Camera 

Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2009 privind unele măsuri în 
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domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la 

nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe 

ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor 

servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul 

demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi 

cabinetul alesului local. 

 

  În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor organice. 

 

 
 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 
 

Sulfina BARBU 
 

Gheorghe CIOCAN 
 
 
 
 
 
Consultant, Nicoleta Toma 
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