Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU
ECOLOGIC
Nr.505/XVII/6/08.04.1999

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ SI
IMUNITĂŢI
196/XVIII/11/08.04.1999

RAPORT SUPLIMENTAR
asupra proiectului de Lege privind Statutul
funcţionarilor publici

Potrivit celor stabilite de Plenul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au dezbătut în şedinţele din 6 şi 8 aprilie 1999, amendamentele formulate de
unii deputaţi şi de sindicate, la unele texte ale proiectului, şi au întocmit prezentul raport suplimentar:
Nr.
crt.

Textul iniţiatorului

Text adoptat iniţial de comisii

Text reformulat

1.

Art.2 (1) Prin Serviciul Public în sensul
prezentei legi se înţelege totalitatea instituţiilor
publice ale statului şi ale unităţilor administrativteritoriale, care îşi exercită atribuţiile şi
activitatea în scopul satisfacerii unor nevoi de
interes public.

Art.2 (1) Prin Serviciul Public în sensul
prezentei legi se înţelege totalitatea instituţiilor
publice ale statului şi ale unităţilor administrativteritoriale, care îşi exercită atribuţiile şi activitatea
în scopul satisfacerii unor nevoi de interes public.
(2) Funcţionarea Serviciului Public are la
bază următoarele principii:

Art.2 (1) Prin serviciul public în
sensul prezentei legi se înţelege ansamblul
activităţilor realizate în cadrul autorităţilor
şi instituţiilor publice ale statului şi ale
unităţilor administrativ-teritoriale, în scopul
satisfacerii unor interese publice.
(2) Funcţionarea serviciului public are
la bază următoarele principii:

a) asigurarea promptă şi eficientă a
serviciilor de către funcţionarii publici, a) asigurarea promptă şi eficientă a
liberă de prejudecăţi, corupţie şi abuz de serviciilor de către funcţionarii publici,
liberă de prejudecăţi, corupţie şi abuz
putere;
b) selectarea funcţionarilor publici pe de putere;
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bază de merit;
c) egalitatea şanselor la intrarea şi
promovarea în cadrul Serviciului Public.

b) selectarea funcţionarilor publici
exclusiv după criteriul competenţei;
c) egalitatea şanselor la intrarea şi
promovarea în cadrul serviciului public.

2.

Art.3 Funcţia publică este ansamblul
atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor, prevăzute
de lege, ce revin funcţionarilor publici în scopul
realizării competenţelor unei instituţii din cadrul
Serviciului Public.

Art.3 (1) Funcţia publică este
ansamblul atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor
conferite în temeiul legii, unei persoane, în
scopul realizării competenţelor ce revin unei
autorităţi sau instituţii publice.
(2) Funcţiile publice sunt prevăzute
în anexa la prezenta lege. Anexa poate fi
completată prin hotărâre a Guvernului.

3.

Art. 4 - (1) Este funcţionar public
persoana fizică numită într-o funcţie publică.
(2) Funcţionarii publici sunt numiţi de
către conducătorul instituţiei publice - sau de
persoana împuternicită de acesta - cu
respectarea dispoziţiilor prezentei legi.

4.

Art. 5 - Dispoziţiile prezentei legi se
aplică tuturor funcţionarilor publici, cu excepţia
celor care au statute proprii aprobate prin legi
speciale.

Art.5 Se propune eliminarea.

Art. 5 - Dispoziţiile prezentei legi se
aplică tuturor funcţionarilor publici, cu
excepţia celor numiţi sau aleşi în funcţii de
demnitate publică.

5.

Art.6 lit.b) – Stăpâneşte limba română,
scris şi vorbit.

Art.6 lit.b) -

Art.6 lit.b – Cunoaşte bine limba
română scris şi vorbit.

6.

Art.14 – (1) Funcţionarul public îşi
păstrează gradul, clasa şi treapta avute şi atunci
când nu mai deţine funcţia publică din motive
neimputabile acestuia. In acest caz funcţionarul
va fi repartizat în altă funcţie publică.

Art. 4 - (1) Funcţionarul public este
persoana fizică numită într-o funcţie publică.
(2) Funcţionarii publici sunt numiţi de
către conducătorul instituţiei publice, cu
respectarea dispoziţiilor prezentei legi.

Art.14 – Funcţionarul public îşi păstrează
gradul, clasa şi treapta avute şi atunci când nu mai
deţine funcţia publică din motive neimputabile
acestuia.

Art. 4 - (1) Este funcţionar public
persoana fizică numită într-o funcţie publică.
(2) Funcţionarii publici sunt numiţi de
către conducătorul autorităţii sau instituţiei
publice, cu respectarea dispoziţiilor prezentei
legi.

Art.14 – (1) Funcţionarul public îşi
păstrează gradul, clasa şi treapta avute şi în
situaţia în care nu mai deţine funcţia publică
din motive ce nu-i sunt imputabile. In acest
caz, funcţionarului public i se va asigura, prin
grija Agenţiei naţionale pentru managementul
resurselor umane din serviciul public,
încadrarea în altă funcţie publică, în limita
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posturilor disponibile potrivit pregătirii lui
profesionale.
7.

Art.14 – (2) Pentru motive de sănătate
constatate în mod formal, funcţionarilor publici li
se poate aproba, în mod excepţional, schimbarea
compartimentului sau a instituţiei publice în care
îşi desfăşoară activitatea, păstrându-şi gradul,
clasa şi treapta avute.

Se propune eliminarea
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Art. 14. - (3) Schimbarea se poate face
numai dacă funcţionarul public în cauză este apt
profesional să îndeplinească noile atribuţii şi
competenţe ce îi revin.

Se propune eliminarea.

9.

__________________

__________________

10.

Secţiunea a 2-a
Comisii paritare

Comisiile au propus eliminarea art.27 şi
art.28, care compun secţiunea a 2-a a Capitolului
III.

Art. 27. - (1) În instituţiile Serviciului
Public, menţionate la art. 2 se constituie comisii
paritare, compuse din 4 - 12 membrii, în
alcătuirea cărora intră, în număr egal,
reprezentanţi
desemnaţi
de
conducătorul
instituţiei şi de sindicatul funcţionarilor publici.
Art.28 – (1) Comisiile paritare participă
la luarea măsurilor privind condiţiile de muncă,
sănătatea şi securitatea muncii funcţionarilor
publici în timpul exercitării atribuţiilor lor, buna
funcţionare a serviciului public.

Art.14 – (2) Funcţionarii publici
care nu pot fi încadraţi în altă funcţie
publică în condiţiile alin.(1) beneficiază de
măsuri de protecţie socială conform legii.

Se menţine eliminarea.

Art.191 – Prin actul de înfiinţare a
unei autorităţi sau instituţii publice, se va
stabili numărul maxim de posturi aferente
funcţiilor publice.
Se
eliminare.

menţine

propunerea

de
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(2) Comisiile paritare îşi dau avizul în
toate problemele de natura celor prevăzute la
alin.(1), precum şi în orice alte situaţii, la
solicitarea conducătorului serviciului public.
(3) Avizul comisiilor paritare are
caracter consultativ şi este întotdeauna dat în scris
şi motivat.

PRESEDINTE,

PRESEDINTE,

ION CÎSRSTOIU

EMIL POPESCU

SECRETAR,

SECRETAR,

IOAN SORIN MARINESCU

NICOLAE GRADINARU
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Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU
ECOLOGIC
Nr.505/XVII/6/13.04.1999

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ SI
IMUNITĂŢI
196/XVIII/11/13.04.1999

AMENDAMENTE RESPINSE
asupra proiectului de Lege privind Statutul
funcţionarilor publici
In cursul dezbaterilor din comisii următoarele amendamente nu au fost acceptate:
Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendament propus
(autorul acestuia)

Motivarea

1.

Art.2 (1) Prin Serviciul Public în sensul
prezentei legi se înţelege totalitatea instituţiilor
publice ale statului şi ale unităţilor administrativteritoriale, care îşi exercită atribuţiile şi
activitatea în scopul satisfacerii unor nevoi de
interes public.

Domnul deputat Rădulescu Zoner:
Art.2 (1) Prin Serviciul Public în sensul
prezentei legi se înţelege totalitatea instituţiilor
publice ale statului, centrale şi locale care îşi
desfăşoară activitatea, potrivit legii în vederea
realizării interesului public.

1.
2.

Pentru a înscrie un text fără echivoc.
Comisiile au reformulat, la cererea
Plenului, art.2 (1), serviciul public fiind
definit ca ansamblul activităţilor realizate
… A se vedea Raportul suplimentar.

2.

Comisiile au propus un alineat nou (2):
Art.2 (2) Funcţionarea serviciului
public are la bază următoarele principii:

Domnul deputat Rădulescu Zoner:
Art.2 (2) Funcţionarea serviciului
public, precum şi activitatea unei persoane care

1.

Pentru a asigura o redactare şi o
determinare mai cuprinzătoare şi mai
exactă a principiilor.
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a) asigurarea promptă şi eficientă este încadrată într-o funcţie publică are la bază 2. Comisiile apreciază că principiile propuse
se aplică serviciului public în ansamblul
a serviciilor de către funcţionarii publici, următoarele principii:
său. Formulările propuse de comisii sunt
a)
îndeplinirea
cu
promtitudine
şi
liberă de prejudecăţi, corupţie şi abuz de
mai
coerente şi mai la obiect.
eficienţă a serviciilor şi atribuţiilor de
putere;
b) selectarea funcţionarilor publici pe serviciu prevăzute, potrivit legii;
b) selectarea şi încadrarea în
bază de merit;
c) egalitatea şanselor la intrarea şi funcţia publică, potrivit studiilor necesare,
promovarea în cadrul serviciului public.
prevăzute de lege, pe baza criteriului
cometenţei profesionale;
c) egalitatea şanselor la intrarea în sistem
şi la promovarea pe funcţii publice superioare;
d) conduita civică, morală şi profesională.
Domnul deputat Varga Attila propune
introducerea unui nou text, (lit.d) având următorul
cuprins:
“d)
asigurarea
cunoaşterii
limbii
minorităţii naţionale în unităţile administrativteritoriale unde minoritatea naţională respectivă
deţine o pondere de peste 20%.”
3.

Art.3 Funcţia publică este ansamblul
atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor, prevăzute
de lege, ce revin funcţionarilor publici în scopul
realizării competenţelor unei instituţii din cadrul
Serviciului Public.

Domnul deputat Rădulescu Zoner:
Art.3 Funcţia publică este ansamblul
obligaţiilor şi drepturilor prevăzute în contractul de
muncă şi fişa postului, ce revin funcţionarului
public, în condiţiile legii, în vederea realizării
activităţii instituţiei publice respective.

1.
2.

1.

2.

Comisia

pentru

muncă

şi

protecţie

1.

Art.3 Funcţia publică este ansamblul
drepturilor şi obligaţiilor care îi revin
funcţionarului public, în temeiul legii, în scopul
realizării atribuţiilor unui serviciu public.

2.

socială:

Pentru a se facilita o comunicare între
serviciul public şi minorităţi.
Prevederea propusă nu poate constitui un
principiu de funcţionare a serviciilor
publice în România. Textul este
discriminatoriu. Sediul unei asemenea
prevederi nu este la acest text.
Pentru a determina cu exactitate cuprinsul
acestei noţiuni, care diferă de la o instituţie
publică la alta, potrivit actului normativ
care reglementează activitatea fiecăruia şi
pentru corelare cu prevederile Legii
nr.154/1998.
Prin Raportul suplimentar, comisiile au dat
o nouă definiţie funcţiei publice şi propun
ca aceste funcţii să fie prevăzute într-o
anexă la lege.
Obligaţiile nu sunt conferite ci revin celui
care trebuie să se îndeplinească.
Comisiile apreciază că definirea funcţiei
publice, făcută în Raportul suplimentar este
mai cuprinzătoare.
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4.

Art. 4 - (1) Este funcţionar public
persoana fizică numită într-o funcţie publică.
(2) Funcţionarii publici sunt numiţi de
către conducătorul instituţiei publice - sau de
persoana împuternicită de acesta - cu
respectarea dispoziţiilor prezentei legi.

Domnul deputat Rădulescu Zoner:
Art.4 (1) Funcţionarul public este
persoana fizică încadrată sau numită, potrivit legii,
într-o funcţie publică şi care îşi desfăşoară
activitatea, potrivit fişei postului, pe baza unui
contract de muncă încheiat în condiţiile legii.
Domnul deputat Popa Nicolae:
Art.4 (2) Conducătorul instituţiei publice
va emite decizia de numire pentru funcţionarul
public declarat reuşit de către comisie la concursul
susţinut pentru ocuparea postului respectiv.

5.

Art.6 lit.b) – Stăpâneşte limba română,
scris şi vorbit.

1.

2.
1.

2.

Pentru o definire corespunzătoare a acestei
noţiuni şi în concordanţă cu legea care
reglementează activitatea fiecărei instituţii
publice, precum şi în concordanţă cu
prevederile Legii nr.154/1998.
Funcţionarii publici nu încheie contract de
muncă.
Directorul instituţiei publice nu poate numi
în funcţie pe cineva, nu are această calitate
întrucât cel care hotărăşte este comisia
instituită conform art.27 din lege.
Art.27 se referă la comisiile paritare, care
nu au nici o atribuţie la numirea
funcţionarului public. Art.70 din proiect,
prevede că numirea se face, prin decizia
conducătorului instituţiei şi că sunt numiţi
numai cei reuşiţi la concurs.

Comisia pentru muncă şi protecţia
socială, domnul deputat Marian Sîrbu:
Art.4 (1) Este funcţionar public persoana
fizică numită pentru un termen nelimitat într-o
funcţie public, învestită cu autoritate publică, în
vederea realizării atribuţiilor unui serviciu public.

Definirea funcţionarului public, făcută
de domnul deputat, este identică cu cea propusă
într-o variantă anterioară a proiectului, doar că
se propune înlocuirea literei “i” din cuvântul
“învestită” cu litera “î”.
Noua formulă de definire a “funcţiei
publice”, diferită de cea din varianta anterioară,
precum şi cuprinderea într-o anexă la lege a
funcţiilor publice, fac ca definiţiea cuprinsă în
Raportul suplimentar, la punctul 2, să fie
suficientă.

Domnul deputat Kovacs Tiberiu:
Art.6 lit.b) – Cunoaşte bine limba
română scris şi vorbit. In unităţile administrativteritoriale unde o minoritate naţională deţine o
pondere de peste 20%, în funcţiile publice vor fi
încadrate şi persoane care cunosc limba minorităţii
respective.

1.

2.

Completarea textului este necesară pentru a
se respecta convenţiile Consiliului Europei
în acest domeniu şi pentru a se facilita
accesul minorităţilor la instituţiile publice
şi o mai bună comunicare cu acestea.
a. Articolul 6 stabileşte condiţiile generale
de acces într-o funcţie publică printre care
este şi aceea a cunoaşterii limbii oficiale a
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statului, condiţie în lipsa căruia nu se poate
ocupa o funcţie publică. Toate ţările au o
asemenea prevedere. Cuprinderea unei
prevederi ca cea din amendament, ar
constitui discriminare.
b. Atâta vreme cât intrarea în serviciul
public se face numai pe bază de concurs,
nimic nu împidică ca la aceasta să se
prezinte şi persoane care cunosc limba
minorităţii respective.
Concursul desfăşurându-se în condiţii de
egalitate pentru toţi concurenţii, fireşte că
va fi numită persoana care l-a câştigat,
indiferent dacă aceasta cunoaşte sau nu
limba minorităţii.
c. Pentru a se putea respecta prevederile
din amendament ar trebui să se organizeze
concurs numai cu cei care cunosc limba
minorităţii, ceea ce ar încălca principiul
egalităţii şanselor prevăzute la art.2 alin.2
lit.c.
Domnul deputat Varga Attila:
Art.6 lit.b1 In unităţile administrativteritoriale unde o minoritate naţională deţine
pondere de peste 20% funcţionari publici care prin
natura serviciului public au contacte directe cu
cetăţenii cunosc şi limba minorităţii naţionale
respective.

1.___________________
2. Idem ca la punctul anterior.

Comisia pentru drepturile omului, culte şi
problemele minorităţilor naţionale, domnul deputat
Dan Marţian:
Art.6 lit.b In localităţile în care există o
minoritate naţională sau minorităţi naţionale cu
pondere însemnată în populaţia acestora se va
încuraja angajarea de funcţionari publici care să
cunoacă şi limba minorităţii sau minorităţilor
naţionale respective.

1.

2.

S-a avut în vedere ca, în componenţa
serviciilor publice din localităţile cu
specificul menţionat, să existe şi
funcţionari care să cunoască, pe lângă
limba română, şi limba minorităţii sau
minorităţilor respective, pentru a se asigura
o mai bună comunicare între autorităţi şi
populaţia în cauză.
Pentru
motivarea
respingerii
amendamentului sunt valabile precizările
făcute la punctul 2 de mai sus.
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Comisia pentru drepturile omului, culte şi
problemele minorităţilor naţionale, domnul deputat
Petre Turlea:
Art.61 In zonele în care românii sunt
minoritari, trebuie angajaţi funcţionari publici din
rândul acestora.
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7.

Art.9 (1) Funcţionarii publici debutanţi
sunt persoanele care ocupă, în urma concursului
sau a examenului, o funcţie publică, până la
definitivare.
(2) Perioada de funcţionar public
debutant este cel puţin de 6 luni, dar nu mai mare
de doi ani.

Art.10 – 20.

Domnul deputat Rădulescu Zoner:
Art.9 (1) Perioada în care funcţionarul
public este încadrat debutant este de cel puţin 6
luni, dar nu mai mare de 2 ani, cu excepţia
absolvenţilor încadraţi pentru prima dată, pentru
care perioada minimă este de 1 an, potrivit
reglementărilor specifice fiecărei instituţii publice.

Domnul deputat Rădulescu Zoner
propune eliminarea articolelor 10 – 20 din
cuprinsul proiectului.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

Autorul a considerat că prin introducerea
acestui articol se va înlătura discriminarea
pe criterii etnice a cetăţenilor de origine
etnică română din zonele în discuţie.
Prevederea cuprinsă la art.6 lit.b) din
proiectul de lege care a fost votată de
Plenul Camerei Deputaţilor, înlocuindu-se
doar cuvântul “stăpâneşte”, cu sintagma
“cunoaşte bine”, face inutilă prevederea
din amendament.
Pentru respectarea autonomiei decizionale
a fiecărei instituţii publice, în funcţie de
specificul acesteia şi a normelor legale
potrivit cărora îşi desfăşoară activitatea.
Comisiile apreciază că nu este justificată
stabilirea unor perioade de stagiu diferite,
în funcţie de numărul încadrărilor.
Ar trebui văzute şi prevederile art.70 – 72
din proiect.
Aceste texte sunt în contradicţie cu
principiile adoptate în materie, după 1990,
sunt în contradicţie cu prevederile actelor
normative adoptate privind salarizarea
pentru persoanele angajate în instituţiile
publice aparţinând celor trei autorităţi ale
statului; în cazul adoptării unor asemenea
texte, ca cele propuse, devine imposibilă
aplicarea acestor legi; din curpinsul
proiectului nu rezultă nici o alternativă de
înlocuire, această situaţie conducând la
crearea unui vid. Cât priveşte art.20, acesta
ar fi neconstituţional.
Art.10 – 29 au fost aprobate de Plenul
Camerei Deputaţilor, fie în forma din
proiect, fie în cea propusă în Raport, cu
unele mici modificări.

10
8.

Capitolul IV – Secţiunea 1
Agenţia naţională pentru managementul
resurselor umane din serviciul public art.29 – 33.

Domnul deputat Rădulescu Zoner, solicită
eliminarea Secţiunii I a acestui capitol (art.29 –
33) precum şi referirea din textele ulterioare a
referirilor la Agenţia naţională … şi la activitatea
acesteia.

1.

2.

Prevederile sunt neconstituţionale deoarece
instituie un raport de subordonare a
instituţiilor
aparţinând
autorităţilor
legislative şi judecătoreşti, faţă de o
instituţie a autorităţii executive. Atribuţia
aparţine Ministerului Muncii.
Comisiile apreciază că un asemenea
organism este strict necesar. El se regăseşte
şi în alte ţări din Europa. Cât priveşte
funcţionarii parlamentari, problema se
poate soluţional la punctul 145 din Raport.

9.

Art. 34. - (1) Gestiunea resurselor
umane şi a funcţiilor publice în ministere,
celelalte organe ale administraţiei publice
centrale de specialitate şi în autorităţile
administrative autonome este organizată şi
realizată, în fiecare dintre acestea, de către un
compartiment specializat în domeniu.
(2)
Compartimentul
organizează
gestiunea curentă a resurselor umane şi a
funcţiilor publice şi pregăteşte actele de gestiune
ale acestora. În acest scop colaborează cu Agenţia
naţională pentru managementul resurselor umane
din Serviciul Public.

Domnul deputat Rădulescu Zoner:
Propune eliminarea ultimei teze de la alin.2.

1.
2.

Urmare propunerilor de la punctul anterior.
In măsura în care se va menţine Agenţia,
trebuie menţinut şi textul propus spre
eliminare.

10.

Art. 37. – (1) Dreptul de asociere
sindicală este garantat funcţionarilor publici, în
condiţiile legii.
(2) Cei interesaţi pot, în mod liber, să
înfiinţeze organizaţii sindicale, să adere la ele şi
să execute orice mandat în cadrul acestora.
(3) Funcţionarii publici se pot asocia în
organizaţii profesionale sau alte organizaţii având
ca scop reprezentarea intereselor proprii,
promovarea pregătirii profesionale şi protejarea
statutului lor. De asemenea, funcţionarii publici
pot adera la asociaţii profesionale locale,
naţionale şi internaţionale şi pot participa la
reuniunile acestora.

Domnul deputat Rădulescu Zoner:
Propune eliminarea alin.2, iar la alin.3, să fie
înlocuit cuvântul “proprii” cu “profesionale”.

1.
2.

Conţinutul alin.2 se regăseşte în alin.1
Comisiile apreciază că alin.2 nu este
similar, sub aspectul conţinutului, cu
alin.1.
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11.

Art. 40. - (1) Salarizarea funcţionarilor
publici se stabileşte prin lege specială. La salariul
de bază stabilit potrivit legii se adaugă, după caz,
unele sporuri şi indemnizaţii prevăzute în
prezentul statut. Orice alte sporuri salariale
acordate funcţionarilor publici prin legi speciale,
se adaugă sporurilor prevăzute în prezentul
Statut.

Domnul deputat Radu Gheciu:
Se suprimă prima fază.

1.

2.

12.

Art.40 – (2) Pentru rezultate deosebite
în activitatea desfăşurată funcţionarul public
poate primi un salariu de merit de până la 15%
aplicat la salariu de bază.

Domnul deputat Rădulescu Zoner:
Propune completarea textului cu următoarele “…
şi care face parte din acesta.”

Domnul deputat Radu Gheciu:
Se adaugă “şi acordat pe un an calendaristic, în
funcţie de rezultatele obţinute în anul anterior.
Salariul de merit se poate acorda la cel mult 50%
din totalul funcţionarilor unui serviciu public.”

1.
2.

1.

2.

13.

Art. 40. - (4) Funcţionarii publici au
dreptul la spor de vechime în muncă, spor de
stabilitate, iar acolo unde este cazul şi de alte
sporuri, cum sunt: spor de muncă în timpul nopţii,
spor de periclitate şi altele asemenea, stabilite
potrivit legii.

Domnul deputat Rădulescu Zoner:
La art.40 alin.(4), propunem completarea textului,
în final, cu expresia “în funcţia publică”.

1.
2.

Contrazice art.2 al Legii 154/1998:
“Dispoziţiile prezentei legi se aplică (…)
persoanelor angajate pe bază de contract
individual de muncă în sectorul bugetar.”
Mai mult decât atât, art.28 din 154/1998
precizează cui nu i se aplică această lege.
A contrario, funcţionarilor publici trebuie
să li se aplice.
In cazul funcţionarilor publici nu se încheie
contract de muncă. Salariazarea se va face
pe baza unei legi speciale. Nu se aplică
Legea 154/1998. Aceasta nu mai
corespunde noii concepţii promovate de
Statut.
Pentru menţinerea dispoziţiilor din legile
speciale de salarizare adoptate.
Comisiile apreciază că nu este necesară
completarea. Oricum, acesta face parte din
salariu. Se va stabili prin lege specială.
Pentru ca dobândirea salariului de merit să
fie un factor stimulativ pe întreaga carieră
şi să determine emulaţia între funcţionarii
fiecărui compartiment. Consider totodată
că trebuie procedat prin similitudine cu
procentul (50%) prevăzut în sistemul de
salarizare a magistraţilor.
Prin legea salarizării funcţionarilor publici
se vor stabili condiţiile de acordare a
acestui salariu.
Pentru corelare cu alin.(5).
Adăugirea propusă nu are legătură cu
textul existent.
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14.

15.

16.

17.

___________________

Art.40 (1) Durata maximă a timpului de
lucru pentru funcţionarii publici este de 8 ore pe
zi şi de 40 de ore pe săptămână.

Comisia pentru drepturile omului, culte şi
problemele minorităţilor naţionale, domnii
deputaţi Konya Alexandru şi Rădulescu Zoner.
Art.40 (7) Alineat nou:
“(7) Funcţionarii publici care cunosc o limbă
străină, în afara limbii materne, atestată printr-un
certificat eliberat de un organ abilitat, au dreptul la
un spor de 1% din salariul de încadrare pentru
fiecare limbă cunoscută”.

Comisia pentru drepturile omului, culte şi
problemele minorităţilor naţionale, domnul deputat
Konya Hammar Alexandru:
Art.40 (1) Durata maximă a timpului de
lucru pentru funcţionarii publici este de 8 ore pe zi
lucrătoare şi de 40 de ore pe săptămână.

Art.42 (2) Pentru orele lucrate din
dispoziţia conducătorului instituţiei publice peste
durata maximă a timpului de lucru sau în zilele de
sărbători legale ori declarate ca zile nelucrătoare,
funcţionarii publici de execuţie au dreptul la
recuperare sau la plata majorată cu un spor de
100% din salariul de bază. Numărul de ore plătite
cu sporul de 100% nu poate depăşi 360 într-un
an.

Domnul deputat Radu Gheciu:
Art.42 (2) ultimul enunţ să aibă
următoarea formulare: “Numărul de ore plătite cu
sporul de 100% nu poate fi mai mare de 90 într-un
an.”

Art.43 (1) Funcţionarii publici au
dreptul, în condiţiile legii, la concedii de odihnă,
medicale şi alte concedii.

Domnul deputat Rădulescu Zoner:
Art.43 alin.(1), propunem completarea, în
final, a textului cu sintagma: “în condiţiile legii”.

1.

2.

1.
2.

1.

2.

1.
2.

Prin introducerea acestui alineat se
urmăreşte
stimularea
interesului
funcţionarilor publici pentru perfecţionarea
lor profesională, inclusiv prin însuşirea
unor limbi străine, aspect important într-o
vreme în care multiplicarea legăturilor cu
instituţii şi cetăţeni din alte ţări devine tot
mai frecventă şi mai substanţială.
In măsura în care se va aprecia că
reglementările existente deja în acest
domeniu, nu se aplică funcţionarilor
publici, problema va fi soluţionată în legea
specială prevăzută de alin.(1).
Autorul a avut în vedere precizarea expresă
a duratei timpului de lucru raportat la zilele
lucrătoare.
Precizarea nu este necesară.

Pentru a descuraja abuzurile şi a determina
conducătorii de instituţii la o organizare cât
mai riguroasă a activităţii. Plafonul de 360
de ore pe an îngăduit de proiect ar putea
însemna, la limită, 45 de zile într-un an,
adică, în termen de zile lucrătoare, mai
mult de două luni plătite dublu (45 zile x 8
ore = 360 ore).
Atât Reglementările internaţionale, cât şi
legislaţia internă în domeniu, stabilesc 360
de ore. Reducerea în acest caz a numărului
de ore, nu este justificată.
–
Completarea propusă există deja în text.
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18.

19.

Art.43 (2) La plecarea în concediul de
odihnă, funcţionarul public are dreptul, pe lângă
indemnizaţia de concediu, la o primă egală cu
salariul de bază din luna anterioară plecării în
concediu, care se impozitează separat.

Domnul deputat Radu Gheciu:
Se suprimă.

Art. 47. – (1) Funcţionarii publici
beneficiază de pensii, precum şi de celelalte
drepturi de asigurări sociale de stat, potrivit legii.
(2) Funcţionarii publici care au o
vechime în funcţii publice de 30 de ani bărbaţii şi
25 de ani femeile beneficiază la împlinirea vârstei
de pensionare, prevăzută de lege, de pensie de
serviciu în cuantum de 75% din salariul de bază
avut în luna anterioară depunerii cererii de
pensionare, la care se adaugă sporul de vechime
în muncă, sporul de stabilitate, salariul de merit,
indemnizaţia de conducere, indemnizaţia lunară
pentru cei care au titlul de doctor în ştiinţe,
precum şi alte sporuri permanente care, potrivit
legii, se acordă funcţionarilor publici. Pentru
fiecare an care depăşeşte vechimea în funcţia
publică prevăzută, se adaugă la cuantumul pensiei
câte 1% din venitul net, fără a se putea depăşi
100% din venitul net realizat în luna anterioară
depunerii cererii de pensionare.

Domnul deputat Rădulescu Zoner
propune reformularea textului, după cum urmează:
Art. 47. – (1) Persoanele care ocupă
funcţii publice beneficiază de pensii şi de alte
drepturi de asigurări sociale, potrivit legii.
(2) Persoanele care ocupă funcţii publice,
de deminitate publică sau asimilate acestora,
precum şi magistraţii, care au realizat un stagiu de
cotizare la sistemul asigurărilor sociale de stat de
30 de ani bărbaţii şi 25 de ani femeile beneficiază,
la împlinirea vârstei de pensionare pentru limită de
vârstă, de pensie de serviciu, în cuantum de 75%
din salariul de bază, sporul de vechime în muncă,
precum şi celelalte sporuri cu caracter permanent,
cumulate, după caz, potrivit legii, din care s-a
dedus impozitul prevăzut de lege şi care s-au
primit în luna anterioară depunerii cererii de
pensionare.

1.
2.

Domnul deputat Radu Gheciu:
Art.47 (2) Propune eliminarea textului.

1.

2.

1.
2.

20.

Art.47 (4) La stabilirea pensiei de
invaliditate gradul I şi II a funcţionarilor publici
se iau în calcul: salariul de bază la care se adaugă
sporul de vechime în muncă şi sporul de

Domnul deputat Ovidiu Drăgănescu:
Art.47 (4) Propune eliminarea sintagmei
“sporul de stabilitate”.

1.
2.

Ar însemna legiferarea celui de-al 13-lea
salariu.
Comisiile susţin menţinerea textului,
acordarea sumei fiind justificată faţă de
veniturile funcţiunilor publice.
Pentru a cuprinde toate categoriile de
funcţii la care se referă proiectul de lege,
pentru corelare cu textul cuprins la art.nou,
pct.78 din raportul comisiei şi cu art.110,
pentru egalitate de tratament.
Magistraţii au sistem propriu de
pensionare. Statutul nu se aplică, potrivit
noului text al art.5, reformulat în Raportul
suplimentar, (punctul 4) persoanelor
numite sau alese în funcţii de demnitate
publică.

Contravine noii legi a sistemului public de
pensii.
Comisiile consideră că propunerea de
eliminare nu se justifică. Se apreciază drept
necesar, ca şi funcţionarii publici, alături
de alte categorii sociale, să aibă stabilite
reguli proprii de pensionare.
–
Comisiile consideră că menţinerea sporului
este justificată.
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stabilitate.
21.

22.

Art. 49. - (1) În caz de deces al
funcţionarului public, membrii familiei care,
potrivit legii, au dreptul la pensie de urmaş,
primesc, pe o perioadă de 3 luni, salariul de bază
din ultima lună de activitate a funcţionarului
public decedat. De asemenea, în cazul decesului
funcţionarului public, persoanele care au dreptul
la pensie de urmaş vor primi un ajutor
neimpozabil reprezentând salariul net primit de
funcţionarul public pe ultimele trei luni.
______________________

Domnul deputat Radu Gheciu:
Art.49 (1) Propune eliminarea textului.

1.
2.

Creează o discriminare pozitivă în raport
cu categoriile de bugetari care nu vor fi
cuprinşi în clasa funcţionarilor publici.
Comisiile nu sunt de acord cu propunerea
de eliminare a textului. Acordarea unui
ajutor în astfel de situaţii este justificat.

Domnul deputat Ovidiu Drăgănescu:
Propune introducerea unui articol nou
511, având următorul cuprins:
Art.511 – Funcţionarii publici care
îndeplinesc funcţiile de secretar general al
Prefecturii, secretar al consiliilor locale sau
judeţene nu pot fi membrii unor partide politice.

1.
2.

Conform art.37 alin.3 din Constituţie.
Comisiile apreciază că interdicţia trebuie
să se referă la o sferă mai largă a
funcţionarilor publici. Se va propune
Plenului,
la
discutarea
secţiunii
“Incompatibilităţi”,
un
text
mai
cuprinzător. Pentru secretari există text
în Legea nr.69/1991.

23.

Art.53 – Funcţionarii publici nu pot
exercita, la societăţi comerciale cu capital privat,
activităţi cu scop lucrativ care au legătură cu
atribuţiile ce le revin din funcţiile publice pe care
le deţin şi nu pot fi mandatari ai unor persoane în
ce priveşte efectuarea unor acte în legătură cu
funcţia pe care o îndeplinesc.

Domnul deputat Ovodiu Drăgănescu:
Art.53 – Funcţionarii publici nu pot
exercita, direct, prin intermediul altor persoane
sau prin acte simulate, la societăţi comerciale cu
capital privat, activ, secţii lucrative care au
legătură de orice natură cu atribuţiile ce le
revin şi nu pot fi mandatari.

1.
2.

–
Completarea propusă nu a fost acceptată.
De altfel nici nu a fost motivată.

24.

Art.54 (1) Funcţionarii publici, cu
excepţia funcţionarilor publici civili din
ministerele privind apărarea naţională, ordinea
publică şi siguranţa naţională pot fi aleşi pentru
exercitarea unui mandat public. In timpul
exercitării acestui mandat ei sunt suspendaţi din
funcţia publică pe care o deţin.
(2) După expirarea mandatului pentru

Domnul deputat Ovidiu Drăgănescu
propune adăugarea unui alineat nou (3):
(3) Funcţionarii publici care şi-au depus
candidatura sunt obligaţi să solicite concomitent
concediu fără plată până la data alegerilor.

1.
2.

–
Comisiile apreciază că propunerea este
excesivă şi nejustificată.
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care au fost aleşi, instituţiile publice în cadrul
cărora au funcţionat sunt obligate să asigure
funcţionarilor publici funcţia publică avută sau
una echivalentă. Perioada de exercitare a
mandatului se consideră vechime în funcţia
publică.
Domnul deputat Radu Gheciu, propune
adăugarea unui alineat nou (3):

1.

(3) Funcţionarii publici care, 2.
conform clasificărilor din prezenta lege,
au atribuţii de conducere nu pot face parte
din partide politice.

Pentru a se asigura depolitizarea
Serviciului Public.
Comisiile vor propune Plenului la
discutarea Secţiunii “Incompatibilităţi”, un
text corespunzător.

25.

Art.56 – Funcţionarii publici sunt datori
să-şi îndeplinească cu profesionalism, loialitate,
corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririle
de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar
putea să aducă prejudicii instituţiei publice în
care îşi desfăşoară activitatea.

Comisia pentru muncă şi protecţie
socială, domnul deputat Radu Gheciu:
Art.56 – Funcţionarii publici sunt datori
să-şi îndeplinească cu profesionalism, loialitate şi
corectitudine îndatoririle de serviciu şi să nu
comită nici o faptă care ar putea să aducă
prejudicii serviciului public în care îşi desfăşoară
activitatea.

1.
2.

Pentru o formulare mai clară.
Comisiile
apreciază
că
formularea
existentă este mai cuprinzătoare.

26.

Art.57 Funcţionarii publici au obligaţia
ca, în exercitarea atribuţiilor ce le revin, să se
abţină de la manifestarea opiniilor lor politice.

Comisia pentru drepturile omului, culte şi
problemele minorităţilor naţionale, domnii
deputaţi Rădulescu Zoner şi Ovidiu Sincai:
Art.57 – Funcţionarii publici au obligaţia
de a nu face parte din partide politice şi din
organizaţii asimilate acestora, iar în exercitarea
atribuţiilor ce le revin le este interzis să-şi
manifeste opţiuni politice.

1.

Autorii au considerat că formularea din
proiectul de lege a art.57 nu asigură, în
activitatea
funcţionarului
public,
neimplicarea în politică.
Comisiile sunt de acord cu interdicţia de a
nu face parte din partide politice. Se va
discuta la Secţiunea “Incompatibilităţi”.

27.

Art.58 (2) – Funcţionarul public este
obligat să se conformeze dispoziţiilor date de
funcţionarii cu funcţii publice de conducere
cărora le sunt subordonaţi direct, cu excepţia
cazurilor în care apreciază că aceste dispoziţii

Comisia pentru muncă şi protecţie
socială, domnii deputaţi Radu Gheciu şi Marian
Sârbu Victor Barbăroşie.
Art.58 (2) – Funcţionarul public este
obligat să se conformeze dispoziţiilor date de

2.

1.
2.

Pentru o mai clară formulare.
Comisiile apreciază că formularea din
proiect este suficient de clară.
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sunt ilegale. In asemenea cazuri funcţionarul
public are obligaţia să motiveze în scris refuzul
îndeplinirii dispoziţiei primite. Dacă funcţionarul
public care a dat dispoziţia stăruie în executarea
acesteia, va trebui să o formuleze în scris. In
această situaţie dispoziţia va fi executată de cel
care a primit-o.

funcţionarii cu funcţii publice de conducere
ierarhic superioare, cu excepţia cazurilor în care
apreciază că aceste dispoziţii sunt ilegale. In cazul
umor asemenea dispoziţii, funcţionarul public are
obligaţia de a comunica şi motiva în scris
funcţionarului public cu funcţie de conducere care
a dat dispoziţia, refuzul său de a aduce la
îndeplinire dispoziţia primită. Dacă funcţionarul
public cu funcţie de conducere care stăruie în
executarea măsurii dispuse, acesta va da dispoziţia
în scris, pe care funcţionarul public este obligat să
o execute.
Domnul deputat Ovidiu Drăgănescu,
propune completarea textului astfel:
“vădit ilegal sau de natură a compromite grav un
interes public”.

1.
2.

–
Este bun textul din proiect. Interesul public
este greu de definit.

28.

Art.59 – Funcţionarii publici au
îndatorirea să păstreze secretul de stat şi secretul
de serviciu, în condiţiile legii.

Domnul deputat Ovidiu Drăgănescu:
Art.59 – Funcţionarii publici trebuie să
furnizeze publicului informaţiile cerute cu excepţia
celor care constituie secret de serviciu, în
condiţiile legii.

1.
2.

–
Textul din proiect are ca obiect doar
obligaţia păstrării secretului de serviciu,
cerinţa formulată este acoperită de alte
texte (art.62).

29.

Art.60 (1) Funcţionarii publici trebuie
să păstreze confidenţialitatea în legătură cu
faptele, informaţiile sau documentele de care iau
cunoştinţă în exercitarea funcţiei.

Comisia pentru muncă şi protecţie
socială, domnul deputat Gyongyike Bondi:
propune eliminarea textului.

1.
2.

Text inutil.
Comisiile apreciază textul ca necesar.

30.

Art.63 – Este interzis funcţionarilor
publici ca, direct sau indirect, să solicite, să
accepte sau să facă să li se promită, pentru ei sau
pentru alţii, în considerarea funcţiei lor publice,
daruri sau alte avantaje.

Comisia pentru muncă şi protecţie
socială, domnul deputat Gyongyike Bond:
Art.63 – Funcţionarul public care
pretinde sau acceptă daruri sau alte avantaje în
scopul influenţării luării unor decizii sunt
sancţionaţi în conformitate cu legile în vigoare.

1.
2.

Pentru o mai clară formulare.
Comisiile au reformulat textul (Raport
pct.72).
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31.

Art. 69. – Pentru participarea la concurs în
vederea intrării în Serviciul Public candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) are numai cetăţenia română şi
domiciliul în România;
b) stăpâneşte limba română scris şi
vorbit;
c) să aibă intre 18 şi 35 ani la data
selectării; vârsta limită poate fi prelungită, dar nu
mai mult de 3ani, cu o perioadă egală cu cea
necesară satisfacerii serviciului militar efectuat
sau îngrijirii copilului;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) este apt din punct de vedere medical
pentru îndeplinirea atribuţiilor şi competenţelor
ce-i revin din funcţia publică pe care urmează să
o ocupe;
f) nu a fost condamnat pentru săvârşirea
cu intenţie a unei infracţiuni contra siguranţei
statului, contra persoanei, contra patrimoniului,
contra autorităţii, precum şi pentru orice altă
infracţiune săvârşită cu intenţie, care l-ar face
incompatibil cu funcţia publică pentru care
concurează.

32.

Art. 72. - (2) Numirea ca funcţionar
public definitiv, precum şi promovarea în funcţii
de conducere se face de către conducătorul
instituţiei publice sau de persoana împuternicită
de acesta, cu avizul Agenţiei naţionale pentru
managementul resurselor umane din Serviciul

Domnul deputat Ovidiu Drăgănescu face
următoare remarcă:
“redefinire după Codul penal”.

1.
2.

–
Textul în discuţie nu poate fi copiat din
Codul penal. Acesta are altă finalitate.

Domnul deputat Nicolae Popa, propune
adăugarea unui alineat nou:
“Rudele şi afinii până la gradul al patrulea
nu pot participa la concursurile ale căror posturi
sunt în subordinea directă a conducătorilor
instituţiilor publice.

1.
2.

–
Art.63 a fost reformulat de comisii.
Propunerea nu este justificată, atâta vreme
cât concursul se organizează numai de
Agenţie.

1.

Agenţia Naţională trebuie să fie o bancă de
date nu un serviciu de cadre în stil vechi.
Potrivit proiectului de lege, Agenţia nu are
doar rolul de bancă de date.

Domnul deputat Radu Gheciu:
Fără “cu avizul Agenţiei Naţonale…”

2.
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Public.
Domnul deputat Radu Gheciu:
Art.72 (3) Text nou:
Art.73 (3) – Prin derogare de la
prevederile art.70 – 72 (1,2) pentru funcţiile de
secretar general, secretar general adjunct, director
general, director şi director general adjunct,
intrarea în Serviciul Public se poate face prin
examen prevăzut de prezenta lege dar fără a se fi
parcurs treptele ierarhice anterioare şi fără limită
de vârstă prevăzută pentru intrarea în Serviciul
Public.
33.

34.

35.

Art. 77. - (2) In situaţia în care, în
ultimii 2 ani, funcţionarul public a fost notat cu
calificativul "insuficient", conducătorul instituţiei
publice poate propune acestuia trecerea într-o
funcţie inferioară. Dacă propunerea nu este
acceptată, se procedează la eliberarea din funcţie.

Comisia pentru drepturile omului, culte şi
problemele minorităţilor naţionale, domnul deputat
Ovidiu Sincai.
Art. 77. - (2) In situaţia în care, în ultimii
2 ani, funcţionarul public a fost notat cu
calificativul "insuficient", conducătorul serviciului
public poate propune acestuia trecerea într-o
funcţie ierarhic inferioară. Dacă propunerea nu
este acceptată, se procedează la eliberarea din
funcţie.

Art. 83. -(1) Avansarea în funcţie de
conducere, în condiţiile prevederilor art. 82, întro funcţie de conducere vacantă, se face pe bază
de concurs.
(2) Concursul se desfăşoară conform
prevederilor art. 68 alin. 1, 2 şi 4.
(3) Numirea se face în conformitate cu
prevederile art. 72 alin.2, după o perioadă de
stagiu de 6 luni.

Comisia pentru muncă şi protecţie
socială, domnul deputat Radu Gheciu:
Art. 83. -(1) Avansarea în funcţie de
conducere sau numirea într-o funcţie de conducere
vacantă, se face pe bază de concurs sau examen.

Art. 121. - (1) Funcţionarii care, la data
intrării în vigoare a prezentei legi, sunt încadraţi
în instituţiile Serviciului Public, aşa cum a fost
definit la art. 2 vor fi investiţi în funcţiile publice

Domnul deputat Radu Gheciu:
Art. 121. - (1) Fraza se completează
astfel: “… dacă le-au ocupat prin concurs. In caz
contrar, postul se scoate în concurs.”

1.
2.

1.
2.

1.
2.

1.
2.

Pentru a lăsa deschis Serviciul Public şi
unor competenţe provenite din sectorul
economic privat, profesiunile liberale etc.
Comisiile apreciază că un asemenea text
poate conduce la abuz şi subiectivism. El
nu se înscrie în filozofia legii.

S-a avut în vedere mai buna precizare a
ceea ce înseamnă funcţie inferioară.
Introducerea cuvântului “ierarhic” nu este
strict necesară înţelegerii şi aplicării
corecte a textului.

pentru o mai corectă precizare a condiţiilor
de concurs.
Textul propus nu are ca obiect precizarea
condiţiilor de concurs. Proiectul de statut
nu mai face referire la examen.

Pentru a supune spiritului acestei legi şi
corpul funcţionăresc existent.
Potrivit legislaţiei în vigoare, numirile s-au
putut face numai pe bază de concurs, după
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pe care le ocupă.

1990 (Legea 30/1990). Funcţionarii
existenţi la 1 ianuarie 1990, au fost atestaţi
pe post în urma unui examen. Mulţi nu au
luat examenul, pierzându-şi postul.
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