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  Către, 

   BIROUL PERMANENT AL 
   CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra propunerii legislative 

privind modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999,  republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I-a 

nr. 365 din 29 mai 2007, trimisă Comisiei pentru administrație publică şi amenajarea 

teritoriului și Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu adresa nr. PLx. 464 din 

11 noiembrie 2013. 

 
  
 

          PREŞEDINTE,       PREŞEDINTE,                                              
     Marin ALMĂJANU         Liviu-Bogdan CIUCĂ
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RAPORT COMUN 

asupra  propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999,  
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I-a nr. 365 din 29 mai 2007 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi  au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu propunerea 
legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999,  republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I-a nr. 365 din 29 mai 2007,  trimisă cu adresa nr. Pl.x.464 din 11 noiembrie 2013,  
înregistrată cu nr.4c-6/476 din 13 noiembrie 2013, respectiv cu nr.4c-11/1286 din  12 
noiembrie 2013. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. 
(8) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în 
şedinţa din data de 5 noiembrie 2013. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform avizului nr. 376 
din 10 mai 2013. 

Guvernul României a transmis un punct de vedere, cu nr.917 din 7 iunie 2013 prin 
care nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare completarea 
art. 98 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul ca funcţionarul public, la data îndeplinirii 
cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare, să poată continua 
raportul de serviciu cu acordul persoanei care are competenţa legală de numire în funcţia 
publică. 
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În conformitate cu prevederile art.61 și art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiilor au examinat 
iniţiativa legislativă mai sus menţionată, expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ 
şi punctul de vedere al Guvernului României în în şedinţe separate. Comisia pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului în ședința din 11 martie 2014, iar Comisia 
juridică, de disciplină și imunități în ședința din 5 februarie 2014. 

Din numărul total de 25 de  membri ai Comisiei pentru administrație publică și 
amenajrea teritoriului au participat la şedinţă 24 deputaţi. 

Din numărul total de 26 de  membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
participat la şedinţă 17 deputaţi. 

Cu ocazia dezbaterilor s-a constatat că pentru a nu se crea discriminări între persoenle 
din sectorul bugetar ar fi trebuit să se aplice soluţiile propuse şi pentru personalul 
contractual, prin modificarea art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii. De 
asemenea, s-a constatat că iniţiativa legislativă ridică probleme de neconstituţionalitate în 
raport de prevederile art. 16 alin. (1), precum şi ale art. 1 alin. (5) din Constituţie. S-a 
constatat că soluţiile preconizate prin iniţiativa legislativă sunt lipsite de precizie şi de 
previzibilitatea nomelor juridice şi nu întruneşte exigenţele impuse de jurisprudenţa Curţii 
Constituţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi,  
respingerea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/2008 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria 
legilor organice. 
 
 
 
  PREŞEDINTE,       PREŞEDINTE,                                              

     Marin ALMĂJANU         Liviu-Bogdan CIUCĂ 
       

  SECRETAR       SECRETAR 
  Radu BABUȘ   Theodor-Cătălin NICOLESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expert parlamentar Nicoleta Toma     Consilier parlamentar, Paul Şerban 
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