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  Către,  

   BIROUL PERMANENT AL 
   CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2013 pentru 

modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, trimis 

Comisiei pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului și Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi pentru dezbatere în fond cu adresa nr. PLx. 395 

din 28 octombrie 2013. 

  
 

     PREŞEDINTE,                               VICEPREŞEDINTE, 
  Victor Paul DOBRE              Ciprian Niculae Nica
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COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ  ȘI 
IMUNITĂȚI 

 
București, 16 februarie 2016

Nr. 4c-11/1187

                             Nr. PL- x 395/2013 
 

RAPORT COMUN 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2013 pentru 

modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95  și 115 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, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, trimis cu 

adresa nr. PLx. 395 din 28 octombrie 2013 şi înregistrat cu nr. 4c-6/437 din 28 octombrie 2013, respectiv cu nr. 

4c-11/1187 din 28 octombrie 2013. 

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

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege  în şedinţa din 21 octombrie  2013. 
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La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitați, doamna Sirma Caraman - Secretar de  Stat și 

doamna Elena Cucoș - șef birou din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 

 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 929 din 29 august 2013, a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri, 

iniţiativa legislativă. 

Comisia pentru muncă și protecție socială a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 4c-

7/595 din 6 noiembrie 2014. 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 4c-2/540 

din 19 martie 2014. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul 

funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul instituirii obligativității 

existenței acordului conducătorilor autorităților sau instituțiilor publice pentru realizarea redistribuirii 

funcționarilor publici cărora le-au încetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor. 

În conformitate cu prevederile art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, examinarea 

proiectului de lege a avut loc în ședințe separate. 

MembriI Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au dezbătut proiectul de lege în 

ședința din 16 februarie 2016.  

Din numărul total de 23 de membri ai Comisiei au participat la şedinţă 19 deputaţi. 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitați, domnul Cezar Soare - Secretar de  Stat și doamna 

Elena Cucoș - șef birou din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au examinat proiectul de lege, expunerea de motive şi  

avizul Consiliului Legislativ în şedinţa din 9 februarie 2016.  

Din numărul total de 26 de membri ai Comisiei au participat la dezbateri  22 deputaţi. 
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Cu ocazia dezbaterilor s-a constatat că dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2013 pentru 

modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici a fost declarată neconstituțională în 

ansamblul său prin Decizia Curții Constituționale nr.351 din 7 mai 2015. Din considerentele deciziei Curții 

Constituționale rezultă că soluția legislativă propusă prin ordonanța de urgență elimină o garanție acordată 

funcționarilor publici prin lege în cazul în care sunt eliberați din funcție pentru motive neimputabile. Dispozițiile 

ordonanței afectează atât dreptul la muncă al funcționarului public, cât și statutul acestuia, respectiv regimul juridic 

al funcției publice, fiind încălcate dispozițiile art. 115 alin. (6) din Constituție. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei 

Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2013 

pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu amendamentele admise redate în 

anexa la raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 

 

                      
                       PREŞEDINTE,                                   VICEPREŞEDINTE, 
        Victor Paul DOBRE                                    Nicolae Ciprian NICA             

 
 

                              SECRETAR,         SECRETAR, 
               Radu BABUȘ                                 Sorin Constantin STRAGEA 
 
 
 
 
 
Sef serviciu, Sofia Chelaru 
Consilier parlamentar, Nicoleta Toma           Consilier parlamentar, Paul Şerban  
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Anexa 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
crt. 

Text proiect de lege Amendamentul propus 
(autor amendament) 

Motivare 

1. Titlul legii 
 

Lege  
privind aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 82/2013 pentru 
modificarea Legii nr. 188/1999 privind 

Statutul funcționarilor publici 

                Titlul legii 
 

Lege 
privind respingerea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 82/2013 pentru 
modificarea Legii nr. 188/1999 privind 

Statutul funcționarilor publici 
 
Autori: Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului și 
Comisia juridică, de disciplină și 
imunități 
 

Se propune respingerea 
ordonanței de urgență, 
întrucât a fost declarată 
neconstituțională prin 
Decizia Curții 
Constituționale nr. 
351/2015  

2.  Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
82 din 27 august 2013 pentru 
modificarea Legii nr. 188/1999 privind 
Statutul funcționarilor publici, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 549 din 29 august 2013. 

 Articol unic. – Se respinge 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
82 din 27 august 2013 pentru 
modificarea Legii nr. 188/1999 privind 
Statutul funcționarilor publici, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 549 din 29 august 2013. 
 
Autori: Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului și 
Comisia juridică, de disciplină și 
imunități 
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