
 

  Parlamentul României    
 Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICĂ,           21 septembrie 2007 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU               Nr.26/1734  
   ECOLOGIC  
 
 
    Către 
 
     BIROUL PERMANENT AL 
     CAMEREI DEPUTATILOR 
 
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra propunerii legislative  pentru 
modificarea lit.a) a art.58 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, trimisă Comisiei noastre pentru dezbatere în fond, cu adresa nr.Pl.- x. 444  din 
4 iunie 2007. 
 
 
   
 
 
  PRESEDINTE,     SECRETAR, 
 
 
         RELU FENECHIU           SERES DENES   
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  Parlamentul României    
 Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICĂ                       21 septembrie 2007 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU                                     Nr. 26/1734 
   ECOLOGIC  

                           
RAPORT  

asupra propunerii legislative pentru modificarea lit.a) a art.58 din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici 

 
  1. Cu adresa nr.Pl.-x 444 din 4 iunie 2007, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată în vederea dezbaterii şi avizării în fond, cu propunerea legislativă 
pentru modificarea lit.a) a art.58 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. 
  La întocmirea Raportului s-au avut în vedere:  

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.301 din 06.03.2007; 
- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi nr.Pl.x.444 din 11.09.2007; 
- avizul negativ al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială nr.27/290/4 septembrie 2007; 
- punctul de vedere al Guvernului nr.711/DPSG din 23.03.2007. 
Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative. 

  Propunerea legislativă a fost dezbătută şi analizată în fond, în procedură obişnuită, în şedinţa din 19 
septembrie 2007.  
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  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea lit.a) a art.58 din Legea nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
  Prin intervenţia legislativă se doreşte ca pentru ocuparea, prin promovare, a unei funcţii publice de 
conducere, respectiv de şef de serviciu, şef de birou, precum şi a funcţiilor publice specifice asimilate acestora, să 
nu fie obligatorie condiţia absolvirii unor studii de masterat sau postuniversitare, celelalte condiţii prevăzute la 
art.58 fiind suficiente pentru ocuparea unor asemenea funcţii. 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, propune Plenului 
Camerei Deputaţilor adoptarea cu modificări  a propunerii legislative,  
  2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, împrumutând caracterul actului 
normativ asupra căruia se realizează intervenţia legislativă.  
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea legislativă, în şedinţa din 30 mai 
2007. 
  3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 24 de deputaţi, din totalul de 29 membrii ai 
Comisiei.   
  Raportul Comisiei a fost adoptat cu  unanimitate de voturi. 
  4. Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi a art.92 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, propunerea legislativă este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
  În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea cu modificări a propunerii legislative. 

 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR,   

                   RELU FENECHIU                      SERES DENES 
 
 
 
 
Consilier: Sofia Chelaru 
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AMENDAMENT ADMIS 

 În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea propunerii legislative cu următorul amendament: 
 

 
Nr. 
crt. 

Text 
Legea nr.188/1999, 

republicată  
 

Text  
propunere legislativă 

Text propus (autorul 
amendamentului) 

 

 
Motivare 

 

 
1.  

 LEGE 
pentru modificarea lit.a) a 
art.58 din Legea nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor 
publici 

LEGE 
pentru completarea art.66 
din Legea nr.188/1999 
privind Statutul 
funcţionarilor publici  
 

 
Tehnică 
legislativă. 

 

2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Art.66  
 “a) să fie 
absolvenţi de masterat 

Articol unic.- Litera a) a 
articolului 58 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, 
republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.251 din 
22 martie 2004, cu modificările 
şi completările ulterioare, se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
  
 “a) să fie absolvenţi de 
masterat sau de studii 

Articol unic.- La articolul 
66 din Legea nr.188/1999 
privind Statutul 
funcţionarilor publici, 
republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea 
I, nr.365 din 29 mai 2007,  
se introduce un nou 
alineat, alineatul (2) cu 
următorul cuprins: 
 
 
 Se elimină. 
 

Tehnică 
legislativă, 
având în 
vedere că prin 
republicarea 
legii s-a dat o 
nouă 
numerotare. 
 
 
 
 
Se doreşte 
eliminarea 



 4

sau de studii 
postuniversitare în 
domeniul administraţiei 
publice, management 
sau în specialitatea 
studiilor necesare 
exercitării funcţiei 
publice. 
 
 
 
__________________ 

postuniversitare în domeniul 
administraţiei publice, 
management sau în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice. Nu este 
necesară îndeplinirea acestei 
condiţii pentru ocuparea 
funcţiilor publice de şef 
serviciu, şef birou, precum şi a 
funcţiilor publice specifice 
asimilate acestora.” 
_________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “(2) Nu este 
necesară îndeplinirea 
condiţiei prevăzute la 
alin.(1) lit.a) pentru 
ocuparea funcţiilor 
publice de conducere de 
şef birou, şef serviciu, 
precum şi a funcţiilor 
publice specifice asimilate 
acestora.”  
 
Autor : Comisia pentru 
administraţie public. 

condiţiei doar 
pentru anumite 
funcţii publice 
de conducere.  

 
 

Consilier: Sofia Chelaru 
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