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     AVIZ  

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative privind funcţionarii publici 

 
 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu  

modificările �i completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind 
funcţionarii publici, trimis cu adresa nr. P.L.x. 488 din 26 septembrie 2018 şi înregistrată cu nr. 4c-
13/792 din 27 septembrie 2018. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în �edin�a din 5 
martie 2018 ca urmare a depă�irii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constitu�ia României, republicată. 

Conform dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările �i completările ulterioare, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
ulterioare, Comisia a dezbătut ini�iativa legislativă men�ionată mai sus în şedinţa din 5 martie 2019. 

Proiectul de lege  are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.7/2004 
precum şi completarea Legii nr.188/1999, în sensul instituirii în sarcina funcţionarilor publici a 
obligaţiilor de a exercita şi în afara serviciului, moderaţie şi decenţă, precum şi de a se abţine de la orice 
comportament prin care ar putea aduce atingere dreptului la demnitatea umană. 

 Membrii Comisiei au examinat ini�iativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive �i 
avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.311/10.04.2018.  

În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de 
lege, în forma transmisă Comisiei juridice, de disciplină �i imunită�i de către Biroul Permanent. 

Ini�iativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare.  
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