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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 
Bucureşti, 01.03.2010 

Nr. 26/988 
 
 
 
  Către, 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 
 Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, trimis comisiei în vederea dezbaterii pe fond, în procedură 
de urgenţă, cu adresa nr. PL.x 42 din  23 februarie 2010. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Sulfina BARBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
Telefon: 414-1125, 414-1126; Fax: 314.69.34; e-mail: cp06@cdep.ro 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 
Bucureşti, 01.03.2010 

Nr. 26/988 
 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici 
 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată, prin 
adresa nr.PL.x 42 din 23 februarie 2010, cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, înregistrată cu nr.26/988 din 23 februarie 2010. 
 
 La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.56/25.01.2010); 
• avizul  favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (Pl.x.42/2010); 
• avizul favorabil al Consiliului Economic şi social (236/1.02.2010). 
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 Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 22 februarie 2010. 
 Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se 
preconizează măsuri pentru organizarea administraţiei publice. 
 
 În principal, intervenţiile legislative propuse constau în preluarea unor competenţe aparţinând 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici de către autorităţile şi instituţiile publice, redefinirea 
competenţelor Agenţiei prin stabilirea modalităţilor concrete de aplicare a sancţiunilor, introducerea unor 
noi reglementări referitoare la cariera funcţionarului public, eliminarea cazierului administrativ, crearea 
unor centre regionale cu atribuţii specifice. 
 
 Totodată, prin proiect se preconizează abrogarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.105/2009 ca urmare a necesităţii preluării acestora în prezentul proiect. 
 
 La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 33 membri ai comisiei. 
 
 La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 1 martie 2010 au participat, în conformitate 
cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, în calitate de invitaţi, 
domnul Andras Szakal – Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi doamna Irina Alexe – 
secretar de stat din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. 
 
 Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 În urma examinării intervenţiei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei, s-a 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să se supună plenului Camerei Deputaţilor, aprobarea  proiectului 
de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu amendamente admise prezentate în anexă. 
 
 Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92.alin.(9) pct.1 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera 
Deputaţilor este  Cameră decizională. 
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 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de Lege face parte din categoria legilor 
organice, fiind incidente prevederile dispoziţiilor art.73 alin.(3) lit.j) din Constituţia României, republicată. 
 

 
 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 
 

Sulfina BARBU 
 

Andras Gyorgy Edler  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier- Sofia CHELARU 
Expert – Roxana Feraru  
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Anexa nr.1 

I. AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr.
crt. 

 
Text act normativ de 

bază 

 
Text Senat 

 
Textul propus de Comisie 

(autorul 
amendamentului) 

 
Motivarea 
amenda-
mentului 
propus 

1.   LEGE 

pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici 
 

Nemodificat.  

2.    Art.I. - Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.365 din 29 mai 
2007, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 

Nemodificat.  

3.   
 
 
Art.13. - d) director 
executiv si director executiv 
adjunct ai serviciilor publice 
deconcentrate ale 
ministerelor si ale celorlalte 

 1. La articolul 13 alineatul 
(1), litera d) va avea următorul 
cuprins: 
,,d) director executiv şi director 
executiv adjunct în cadrul instituţiei 
prefectului, în cadrul aparatului propriu 
al autorităţilor administraţiei publice 
locale şi al instituţiilor publice 

Nemodificat.  
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organe de specialitate ale 
administraţiei publice 
centrale din unităţile 
administrativ-teritoriale, în 
cadrul instituţiei prefectului, 
în cadrul aparatului propriu 
al autorităţilor administraţiei 
publice locale si al 
instituţiilor publice 
subordonate acestora, 
precum si în funcţiile publice 
specifice asimilate acestora; 
 

subordonate acestora, director şi 
director adjunct în cadrul serviciilor 
publice deconcentrate ale ministerelor 
şi ale celorlalte organe de specialitate 
ale administraţiei publice centrale din 
unităţile administrativ-teritoriale, 
precum şi în funcţiile publice specifice 
asimilate acestora;" 
 

4.   
 
Art.22 
j)aproba condiţiile de 
participare si procedura de 
organizare a recrutării si 
promovării pentru funcţiile 
publice pentru care 
organizează concurs, 
avizează si monitorizează 
recrutarea si promovarea 
pentru celelalte funcţii 
publice, în condiţiile 
prezentei legi; 

2. La articolul 22 alineatul (1), 
litera j) va avea următorul 
cuprins: 
„j) realizează recrutarea şi promovarea 
pentru funcţiile publice pentru care 
organizează concurs, monitorizează 
recrutarea şi promovarea pentru 
celelalte funcţii publice, în condiţiile 
prezentei legi;” 
 

Nemodificat.  

5.   
 
 
 
 
__________________ 

3. La articolul 22 alineatul (1), 
după litera j) se introduc două 
noi litere, lit.j1) şi j2), cu următorul 
cuprins: 
 „j1) organizează concursuri sau 
examene pentru ocuparea funcţiilor 
publice de conducere vacante, în 

 

 

Nemodificat. 
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condiţiile prevăzute la art.58; 
 j2) dispune     suspendarea  
organizării     şi     desfăşurării 
concursurilor, în condiţiile legii;” 

 

 

Nemodificat. 

6.   
 
 
___________________ 

4. După articolul 22 se 
introduce un nou articol, art.221, cu 
următorul cuprins: 
 „Art.221.- Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici dispune 
suspendarea organizării şi desfăşurării 
concursului sau, după caz, a 
examenului, în următoarele cazuri: 
 
a) în situaţia în care este sesizată şi se 
constată că nu sunt îndeplinite condiţiile 
legale privind organizarea şi 
desfăşurarea concursurilor de recrutare 
şi de promovare în funcţii publice din 
cadrul autorităţilor şi instituţiilor 
publice; 
b) autoritatea sau instituţia publică nu a 
transmis Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici planul de ocupare 
a funcţiilor publice, potrivit prevederilor 
art.23 alin.(4) şi (5); 
c) autoritatea sau instituţia publică care 
organizează concursul sau examenul nu 
a obţinut avizul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici, potrivit 
prevederilor art.107.” 

Nemodificat.  

7.   
 

 
 

 5.  La articolul 57, 
litera b) a alineatului (6) 
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 Art.57. – (6) 
Conditiile minime de 
vechime în specialitatea 
studiilor necesare participarii 
la concursul de recrutare 
organizat pentru ocuparea 
functiilor publice de 
conducere se stabilesc 
astfel: 
b) 5 ani în specialitatea 
studiilor necesare exercitarii 
functiei publice, pentru 
ocuparea functiilor publice 
de conducere, altele decât 
cele prevazute la lit. a). 
 

____________________________ se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 „Art.57 – (6) 
Condiţiile minime de 
vechime în specialitatea 
studiilor necesare participării 
la concursul de recrutare 
organizat pentru ocuparea 
funcţiilor publice de 
conducere se stabilesc 
astfel: 
……………………………………………. 
 b) 3 ani  în 
specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice, pentru ocuparea 
funcţiilor publice de 
conducere, altele decât cele 
prevăzute la lit.a).” 
 
Autori: deputaţi Sulfina 
Barbu, Clement Negruţ şi 
Bode Lucian Nicolae 
  – Grupul parlamentar PD-L  
 

8.   
 
 
 
 
Art. 58. – (1) Concursul de 
recrutare pentru funcţiile 

 5. La articolul 58, 
alineatele (1) şi (3) vor avea 
următorul 
cuprins: 
 
 „Art.58.- (1) Concursul de 
recrutare pentru funcţiile publice din 

 6.  La articolul 58, 
alineatul (1) şi (3)  se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
Nemodificat. 
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publice vacante din 
autorităţile si instituţiile 
publice centrale este 
organizat, în condiţiile legii, 
astfel: 
 
 
 
 
 
a) de către comisia 
prevăzuta la art. 18 alin. (1) 
pentru înalţii funcţionari 
publici. Secretariatul tehnic 
al comisiei se asigura de 
Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici; 
 
b) de către Agenţia 
Naţională a Funcţionarilor 
Publici, pentru ocuparea 
functiilor publice de 
conducere generale si 
specifice; 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) de catre autoritati si 
institutii publice, cu avizul 

cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice 
centrale şi locale, autorităţilor 
administrative autonome, precum şi 
pentru serviciile publice deconcentrate 
ale ministerelor şi ale celorlalte organe 
de specialitate ale administraţiei publice 
centrale din unităţile administrativ-
teritoriale este organizat, în condiţiile 
legii, astfel: 
 
a) de comisia prevăzută la art.18 
alin.(1), pentru înalţii funcţionari 
publici. Secretariatul tehnic al comisiei 
se asigură de Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici; 
 
 
 
b) de Agenţia Naţională a Funcţionarilor 
Publici, pentru ocuparea funcţiilor 
publice de conducere generale şi 
specifice vacante, inclusiv pentru 
funcţiile publice de conducere vacante 
de secretar al unităţii administrativ-
teritoriale, cu excepţia funcţiilor publice 
de conducere vacante de şef serviciu şi 
şef birou; 
 
 
 
 
 
c) de autorităţile şi instituţiile publice în 
al căror stat de funcţii se află funcţia 

 

 

 

 

 

Nemodificat. 

 

 

 

b) de Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici, pentru 
ocuparea funcţiilor publice 
de conducere generale şi 
specifice vacante, inclusiv 
pentru funcţiile publice de 
conducere vacante de 
secretar al unităţii 
administrativ-teritoriale, cu 
excepţia funcţiilor publice de 
conducere vacante de 
secretar al comunei, de 
şef serviciu şi şef birou; 
 
 c) de autorităţile şi 
instituţiile publice în al căror 
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Agentiei Nationale a 
Functionarilor Publici, pentru 
ocuparea functiilor publice 
de executie generale si 
specifice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) În situatia prevazuta la 
alin. (2) lit. b), autoritatile si 
institutiile publice din 
administratia publica locala 
au obligatia de a informa 
Agentia Nationala a 
Functionarilor Publici înainte 
cu 10 zile de demararea 
procedurii de organizare si 
desfasurare a concursurilor. 
În situatia în care Agentia 
Nationala a Functionarilor 
Publici constata ca nu sunt 
îndeplinite conditiile legale 
privind organizarea si 
desfasurarea concursurilor 
dispune amânarea sau 
suspendarea organizarii si 

publică, pentru funcţiile publice de 
conducere vacante de şef serviciu şi şef 
birou şi funcţiile publice specifice 
asimilate acestora şi pentru toate 
funcţiile publice de execuţie vacante şi 
temporar vacante. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 (3) In cazul concursurilor 
prevăzute la alin.(1) lit.c), autorităţile si 
instituţiile publice au obligaţia de a 
înştiinţa Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici despre 
organizarea concursurilor, cu cel puţin 
10 zile înainte de demararea 
procedurilor prevăzute de lege." 
 

stat de funcţii se află funcţia 
publică, pentru funcţiile 
publice de conducere 
vacante de secretar al 
comunei, de şef serviciu şi 
şef birou şi funcţiile 
publice specifice 
asimilate acestora, 
precum şi pentru toate 
funcţiile publice de execuţie 
vacante şi temporar 
vacante. 
 
Autor: deputat Sulfina Barbu 
– Grupul parlamentar PD-L 
 

Nemodificat. 
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desfasurarii concursului. 
 

9.   
 
 
 
___________________ 

 6. La articolul 58, după 
alineatul (3) se introduc cinci noi 
alineate, alin.(4)-(8), cu următorul 
cuprins: 
 „(4) înştiinţarea va cuprinde în 
mod obligatoriu următoarele: 
a) identificarea funcţiilor publice 
vacante prin denumire, categorie, clasă 
şi, după caz, grad profesional, precum 
şi compartimentul din care fac parte; 
b) condiţiile de studii de specialitate şi, 
după caz, alte condiţii specifice 
prevăzute în fişa postului pentru fiecare 
funcţie publică vacantă; 
c)data propusă pentru organizarea 
concursului. 
 (5) In termen de 10 zile, Agenţia 
Naţională a Funcţionarilor Publici 
verifică în baza de date privind evidenţa 
funcţiilor publice şi a funcţionarilor 
publici dacă există funcţionari publici 
care îndeplinesc condiţiile pentru a fi 
redistribuiţi. 
 (6) în condiţiile în care nu există 
funcţionari publici care să poată fi 
redistribuiţi, Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici comunică 
autorităţilor şi instituţiilor publice 
desemnarea unui responsabil de 
procedură, funcţionar public, 
reprezentant al acesteia în comisia de 
concurs. Responsabilul de procedură 

Devine pct. 7  
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verifică îndeplinirea condiţiilor legale de 
organizare şi desfăşurare a 
concursurilor şi îndeplineşte şi celelalte 
activităţi corespunzătoare calităţii de 
membru în comisia de concurs. 
 (7) Responsabilul de procedură 
sesizează cu celeritate Agenţia 
Naţională a Funcţionarilor Publici în 
situaţia nerespectării de către 
autorităţile şi instituţiile publice a 
procedurii de organizare şi desfăşurare 
a concursurilor. Pe baza analizei 
sesizării formulate de responsabilul de 
procedură, Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici dispune 
suspendarea organizării şi desfăşurării 
concursului. 
 (8) Responsabilul de procedură 
poate fi desemnat din cadrul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici sau 
din cadrul instituţiei prefectului, pe baza 
propunerilor prefecţilor." 
 

10.  
 
Art. 62. – 
(2) Numirea în functiile 
publice de conducere pentru 
care se organizeaza concurs 
în conditiile art. 58 alin. (1) 
lit. b) si alin. (2) lit. a) se 
face prin actul administrativ 
emis de conducatorii 
autoritatilor sau institutiilor 

7. La articolul 62, alineatele 
(2) şi (3) vor avea următorul 
cuprins: 
 „(2) Numirea în funcţiile publice 
de conducere pentru care se 
organizează concurs în condiţiile art.58 
alin.(1) lit. b) se face prin actul 
administrativ emis de conducătorii 
autorităţilor sau instituţiilor publice din 
administraţia publică centrală şi locală, 
la propunerea Agenţiei Naţionale a 

Devine pct. 8  
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publice din administratia 
publica centrala si locala, la 
propunerea Agentiei 
Nationale a Functionarilor 
Publici. 
 
(3) Numirea în functiile 
publice pentru care se 
organizeaza concurs în 
conditiile art. 58 alin. (1) lit. 
c) si alin. (2) lit. b) se face 
prin actul administrativ emis 
de conducatorii autoritatilor 
si institutiilor publice din 
administratia publica 
centrala si locala. 
 

Funcţionarilor Publici. 
 
 
 
 
 
 (3) Numirea în funcţiile publice 
pentru care se organizează concurs în 
condiţiile art.58 alin.(l) lit.c) se face 
prin actul administrativ emis de 
conducătorii autorităţilor şi instituţiilor 
publice din administraţia publică 
centrală şi locală care au organizat 
concursul.” 
 

11.  
 
 
 
Art. 64. – 
(2)Promovarea în functia 
publica de executie în gradul 
profesional imediat superior 
celui detinut de functionarul 
public se face prin concurs 
sau examen, organizat 
semestrial de catre 
autoritatile si institutiile 
publice, prin transformarea 
postului ocupat de 
functionarul public ca 
urmare a promovarii 

 8. La articolul 64, alineatul (2) 
va avea următorul cuprins: 
 
 
 
 „(2) Promovarea în funcţie 
publică de execuţie în gradul 
profesional imediat superior celui 
deţinut de funcţionarul public se face 
prin concurs sau examen, organizat 
semestrial de către autorităţile şi 
instituţiile publice, prin transformarea 
postului ocupat de funcţionarul public 
ca urmare a promovării concursului sau 
examenului. Fişa postului funcţionarului 
public care a promovat în funcţia 
publică se completează cu noi atribuţii 

9. La articolul 64, 
alineatul (2) se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins:  
 
„(2) Promovarea în funcţia 
publică de execuţie în gradul 
profesional imediat superior 
celui deţinut de funcţionarul 
public se face prin concurs 
sau examen, organizat 
semestrial de către 
autorităţile şi instituţiile 
publice, prin transformarea 
postului ocupat de 
funcţionarul public ca 
urmare a promovării 

 
 
 
 
 
Reglemen-
tare 
corectă. 
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concursului sau examenului. 
Fisa postului functionarului 
public care a promovat în 
functia publica se 
completeaza cu noi atributii 
si responsabilitati sau, dupa 
caz, prin cresterea gradului 
de complexitate a atributiilor 
exercitate. 
 
(la data 06-oct-2009 Art. 64, alin. 
(2) din capitolul VI, sectiunea 4 
modificat de Art. I, punctul 6. din 
Ordonanta urgenta 
105/2009 ) 
 

şi responsabilităţi sau, după caz, prin 
creşterea gradului de complexitate a 
atribuţiilor exercitate.” 
 

concursului sau examenului. 
Fişa postului funcţionarului 
public care a promovat în 
funcţia publică se 
completează cu noi atribuţii 
şi responsabilităţi sau, după 
caz, prin creşterea gradului 
de complexitate a atribuţiilor 
exercitate.” 
 

Autor: deputat Sulfina Barbu 
– Grupul parlamentar PD-L 
 

 

12.   
 
 
 
 
Art. 65. - (1) Concursul sau 
examenul de promovare în 
gradul profesional se 
organizeaza de autoritatea 
sau institutia publica, în 
limita functiilor publice 
rezervate promovarii, cu 
încadrarea în fondurile 
bugetare alocate. 
 
(la data 06-oct-2009 Art. 65, alin. 
(1) din capitolul VI, sectiunea 4 

 9. La articolul 65, alineatele 
(1) şi (2) vor avea următorul 
cuprins: 
 
 
 „Art.65.- (1) Concursul sau 
examenul de promovare în gradul 
profesional se organizează de 
autoritatea sau instituţia publică, în 
limita funcţiilor publice rezervate 
promovării, cu încadrarea în fondurile 
bugetare alocate. 
 
 
 
 
 

10. La articolul 65, 
alineatele (1) şi (2) se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
Nemodificat. 
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modificat de Art. I, punctul 7. din 
Ordonanta urgenta 
105/2009 ) 
 
(2) Pentru a participa la 
concursul sau examenul de 
promovare în gradul 
profesional imediat superior 
celui detinut, functionarul 
public trebuie sa 
îndeplineasca cumulativ 
urmatoarele conditii: 
 
a)sa aiba cel putin 4 ani 
vechime în gradul 
profesional al functiei 
publice din care 
promoveaza; 
 
 
 
 
 
 
b)sa aiba cel putin 2 ani 
vechime în treapta de 
salarizare din care 
avanseaza; 
c) sa fi obtinut cel putin 
calificativul «bine» la 
evaluarea anuala a 
performantelor individuale în 
ultimii 2 ani calendaristici; 
 

 
 
 
 
 (2) Pentru a participa la 
concursul sau examenul de promovare 
în gradul profesional imediat superior 
celui deţinut, funcţionarul public trebuie 
să îndeplinească cumulativ următoarele 
condiţii: 
 
 
 
a) să aibă cel puţin 4 ani vechime în 
gradul profesional al funcţiei publice din 
care promovează; 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) să aibă cel puţin 2 ani vechime în 
treapta de salarizare din care 
avansează; 
 
c) să fi obţinut cel puţin calificativul 
bine la evaluarea anuală a 
performanţelor individuale în ultimii 2 
ani calendaristici; 
 
 

 
 
 
 
Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) să aibă cel puţin 3 ani 
vechime în gradul 
profesional al funcţiei 
publice din care 
promovează; 
 
Autori: deputaţi Sulfina 
Barbu, Clement Negruţ şi 
Bode Lucian Nicolae 
  – Grupul parlamentar PD-L  
 
Nemodificat. 
 
 
 
Nemodificat. 
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d)sa nu aiba în cazierul 
administrativ o sanctiune 
disciplinara neradiata în 
conditiile prezentei legi. 
 
(la data 06-oct-2009 Art. 65, alin. 
(2) din capitolul VI, sectiunea 4 
modificat de Art. I, punctul 7. din 
Ordonanta urgenta 
105/2009 ) 
 

d) să nu aibă în cazierul administrativ o 
sancţiune disciplinară neradiată în 
condiţiile prezentei legi.” 
 

Nemodificat. 
 

13.  
 
 
 
 
___________________ 

 10. La articolul 65, după 
alineatul (3) se introduce un nou 
alineat, alin.(4), cu următorul 
cuprins: 
 
 „(4) Prevederile art.58 alin.(2) şi 
(3) se aplică în mod corespunzător.” 
 

Devine pct. 11 
nemodificat. 
 

 

14.  
 
 
 
 
Art. 68 - (1) În urma 
dobândirii unei diplome de 
studii de nivel superior, 
funcţionarii publici de 
execuţie au dreptul de a 
participa la examenul 
organizat pentru ocuparea 
unei funcţii publice într-o 
clasa superioara celei în care 
sunt încadraţi, daca studiile 

 11. La articolul 68, alineatul 
(1) va avea următorul cuprins: 
 
 
 
 „Art.68.- (1) În urma dobândirii 
unei diplome de studii de nivel superior, 
funcţionarii publici de execuţie au 
dreptul de a participa la examenul 
organizat pentru ocuparea unei funcţii 
publice într-o clasă superioară celei în 
care sunt încadraţi, dacă studiile 
absolvite sunt în specialitatea în care îşi 
desfăşoară activitatea sau dacă 
autoritatea sau. instituţia publică 

12. La articolul 68, 
alineatul (1) se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
 
„Art.68.- (1) În urma 
dobândirii unei diplome de 
studii de nivel superior, 
funcţionarii publici de 
execuţie au dreptul de a 
participa la examenul 
organizat pentru ocuparea 
unei funcţii publice într-o 
clasă superioară celei în care 
sunt încadraţi, dacă studiile 

 
 
 
 
 
Reglemen-
tare 
corectă. 



  

 
17/58 

absolvite sunt în 
specialitatea în care îşi 
desfaşoară activitatea sau 
dacă autoritatea ori 
instituţia publica apreciază 
că studiile absolvite sunt 
utile pentru desfaşurarea 
activităţii. 
 
(la data 06-oct-2009 Art. 68, alin. 
(1) din capitolul VI, sectiunea 4 
modificat de Art. I, punctul 9. din 
Ordonanta urgenta 
105/2009 ) 
 

apreciază că studiile absolvite sunt utile 
pentru desfăşurarea activităţii.” 
 

absolvite sunt în 
specialitatea în care îşi 
desfăşoară activitatea sau 
dacă autoritatea ori 
instituţia publică apreciază 
că studiile absolvite sunt 
utile pentru desfăşurarea 
activităţii.” 
 
 
Autor: deputat Sulfina Barbu 
– Grupul parlamentar PD-L 
 

15.  
 
 
 
__________________ 

 12. La articolul 68, după 
alineatul (2) se introduce un nou 
alineat, alin.(3), cu următorul 
cuprins: 
 „(3) Promovarea în clasă nu se 
poate face pe o funcţie publică de 
auditor sau de consilier juridic.” 
 

Devine pct. 13 
nemodificat. 

 

16. Art. 87. – (1) Mobilitatea în 
cadrul corpului funcţionarilor 
publici se realizează prin 
modificarea raporturilor de 
serviciu, astfel: 
 
a) pentru eficientizarea 
activităţii autorităţilor si 
instituţiilor publice; 
 
b) în interes public; 

 13. La articolul 87 alineatul 
(1), litera b) se abrogă. 
 

Devine pct. 14 
nemodificat. 
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c) în interesul funcţionarului 
public, pentru dezvoltarea 
carierei în funcţia publica. 

17.  
 
Art.87. - 
(2) Modificarea raporturilor 
de serviciu ale funcţionarilor 
publici de execuţie si 
funcţionarilor publici de 
conducere are loc prin: 
a)delegare; 
b)detaşare; 
c)transfer; 
d)mutarea în cadrul altui 
compartiment sau altei 
structuri fără personalitate 
juridica a autorităţii sau 
instituţiei publice; 
 
e)exercitarea cu caracter 
temporar a unei funcţii 
publice de conducere. 
 

 14. La articolul 87 alineatul 
(2), litera d) va avea următorul 
cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „d) mutarea în cadrul autorităţii 
sau instituţiei publice sau în cadrul altei 
structuri fără personalitate juridică a 
autorităţii sau instituţiei publice, în 
condiţiile prezentei legi;” 
 

15. La articolul 87, 
alineatul (2) litera d) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
„d) mutarea în cadrul 
autorităţii sau instituţiei 
publice ori în cadrul altei 
structuri fără personalitate 
juridică a autorităţii sau 
instituţiei publice, în 
condiţiile prezentei legi;” 
 
 
 
Autor: deputat Sulfina Barbu 
– Grupul parlamentar PD-L 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reglemen-
tare 
corectă. 

18. Art.87.- 
(3) Dacă mobilitatea 
funcţionarilor publici de 
execuţie si a funcţionarilor 
publici de conducere se 

 15. La articolul 87, 
alineatul (3) se abrogă. 
 

Devine pct. 16 
nemodificat. 
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dispune în interes public, în 
condiţiile legii, funcţionarii 
publici nu pot refuza 
aplicarea masurilor 
prevăzute la alin. (2) lit. b) 
si d), cu excepţia cazurilor 
prevăzute la art. 89 alin. 
(3), sub sancţiunea eliberarii 
din functia publica. În aceste 
cazuri, modificarea 
raportului de serviciu se 
dispune de catre persoana 
care are competenta de 
numire în functia publica, cu 
avizul sau la solicitarea 
Agentiei Nationale a 
Functionarilor Publici. 
 
 

19.  
 
 
 
__________________ 

 16. La articolul 89, după 
alineatul (2) se introduc trei noi 
alineate, alin.(21) - (23), cu 
următorul cuprins: 
 (21) în mod excepţional, 
detaşarea se poate dispune şi pe o 
funcţie publică din categoria înalţilor 
funcţionari publici, cu aplicarea 
prevederilor ort,92 alin.11, dacă 
funcţionarul public îndeplineşte 
condiţiile de studii şi vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice în condiţiile 
prezentei legi. în acest caz, detaşarea 
se dispune prin act administrativ al 

Devine pct. 17 
nemodificat. 
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persoanei care are competenţa legală 
de numire a funcţionarilor publici care 
ocupă funcţii publice din categoria 
înalţilor funcţionari publici, la 
propunerea conducătorului autorităţii 
sau instituţiei publice în care urmează 
să-şi desfăşoare activitatea funcţionarul 
public detaşat. 
 (22) Funcţionarii publici cu 
statut special pot fi detaşaţi pe funcţii 
publice generale echivalente funcţiilor 
publice specifice ocupate, cu 
avizul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici, cu aplicarea 
corespunzătoare a alin.(1)-(21) şi cu 
respectarea prevederilor art.110. 
 (23) Funcţionarii publici pot fi 
detaşaţi şi pe funcţii publice cu 
statut special, cu avizul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu 
respectarea prevederilor art.110.” 
 

20.  
Art.90.- 
(6) În cazul functionarilor 
publici de conducere, 
transferul se poate realiza 
pe functii publice de 
conducere de acelasi nivel 
sau, dupa caz, de nivel 
inferior, ale caror conditii de 
ocupare si experienta 
profesionala necesara în 
vederea ocuparii sunt 

 17. La articolul 90, alineatul 
(6) va avea următorul cuprins: 
 „(6) în cazul funcţionarilor publici 
de conducere, transferul se poate 
realiza pe funcţii publice de conducere 
de acelaşi nivel sau, după caz, de nivel 
inferior, ale căror condiţii de ocupare şi 
experienţă profesională necesară în 
vederea ocupării sunt similare cu cele 
ale funcţiei de pe care se efectuează 
transferul, cu respectarea prevederilor 
alin.(2), (4) şi (5). Autorităţile sau 

Devine pct. 18 
nemodificat. 
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similare cu cele ale functiei 
de pe care se efectueaza 
transferul, cu respectarea 
prevederilor alin. (2), (4) si 
(5). Autoritatile sau 
institutiile publice între care 
se realizeaza transferul sunt 
obligate sa verifice 
îndeplinirea conditiei de 
similaritate a conditiilor de 
ocupare si a experientei 
profesionale. 
 
(la data 06-oct-2009 Art. 90, alin. 
(6) din capitolul IX, sectiunea 1 
modificat de Art. I, punctul 12. din 
Ordonanta urgenta 
105/2009 
 

instituţiile publice între care se 
realizează transferul sunt obligate să 
verifice îndeplinirea condiţiei de 
similaritate a condiţiilor de ocupare şi a 
experienţei profesionale.” 
 

21.  
 
 
 
___________________ 

 18. La articolul 90, după 
alineatul (7) se introduce un nou 
alineat, alin.(8), cu următorul 
cuprins: 
 „(8) Prin excepţie de la 
prevederile alin.(5), în cazul înalţilor 
funcţionari publici, transferul la cerere 
se poate dispune de persoana care are 
competenţa legală de numire în funcţia 
publică, la solicitarea motivată a 
înaltului funcţionar public şi cu 
aprobarea conducătorului autorităţii sau 
instituţiei publice în a cărui structură se 
găseşte funcţia publică vacantă pe care 
urmează a fi transferat, cu îndeplinirea 

Devine pct. 19 
nemodificat. 
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condiţiilor specifice prevăzute pentru 
funcţia publică de conducere sau de 
execuţie respectivă şi cu respectarea 
prevederilor alin.(7).” 
 

22.  
 
Art. 91. - (1) Mutarea pe o 
alta functie publica din 
cadrul autoritatii sau 
institutiei publice poate fi 
definitiva sau temporara. 
 
(2) Mutarea definitiva pe o 
alta functie publica vacanta 
poate avea loc în 
urmatoarele situatii: 
a) când se dispune de catre 
conducatorul autoritatii sau 
institutiei publice în care îsi 
desfasoara activitatea 
functionarul public, pe o 
functie publica vacanta 
echivalenta, de aceeasi 
categorie sau de nivel 
inferior pentru care sunt 
îndeplinite conditiile de 
studii si de vechime în 
specialitatea studiilor 
prevazute în fisa postului. În 
acest caz este necesar 
acordul scris al 
functionarului public; 
 

 19. Articolul 91 va avea 
următorul cuprins: 
 „Art.91.-  (1) Mutarea în cadrul 
autorităţii sau instituţiei publice sau în 
cadrul altei structuri fără personalitate 
juridică a autorităţii sau instituţiei 
publice poate fi definitivă sau 
temporară. 
 (2) Mutarea definitivă poate 
avea loc în următoarele situaţii: 
 
 
a) când se dispune de către 
conducătorul autorităţii sau instituţiei 
publice în care îşi desfăşoară activitatea 
funcţionarul public, pe o funcţie publică 
vacantă echivalentă, de aceeaşi 
categorie, clasă şi, după caz, grad 
profesional, sau pe o funcţie publică 
vacantă de nivel inferior, pentru care 
sunt îndeplinite condiţiile specifice 
prevăzute în fişa postului. în cazuri 
temeinic justificate, mutarea se poate 
dispune motivat de conducătorul 
autorităţii sau instituţiei publice cu 
repartizarea postului corespunzător 
funcţiei deţinute de funcţionarul public. 
în oricare dintre situaţii este necesar 
acordul scris al funcţionarului public; 

Devine pct. 20 
nemodificat. 
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b) la solicitarea justificata a 
functionarului public, cu 
aprobarea conducatorului 
autoritatii sau institutiei 
publice, pe o functie publica 
vacanta echivalenta, de 
aceeasi categorie sau de 
nivel inferior pentru care 
sunt îndeplinite conditiile de 
studii si de vechime în 
specialitatea studiilor 
prevazute în fisa postului; 
c) în alte situatii prevazute 
de dispozitiile legale. 
 
(3) În cazul înaltilor 
functionari publici, mutarea 
definitiva se poate dispune 
de persoana care are 
competenta legala de 
numire în functia publica, la 
solicitarea justificata a 
înaltului functionar public si 
cu aprobarea conducatorului 
autoritatii sau institutiei 
publice în care se gaseste 
functia publica vacanta pe 
care urmeaza a fi mutat 
definitiv, cu îndeplinirea 
conditiilor de studii si de 
vechime în specialitatea 
studiilor prevazute pentru 
functia publica respectiva. 

 
b) la solicitarea justificată a 
funcţionarului public, cu aprobarea 
conducătorului autorităţii sau instituţiei 
publice, pe o funcţie publică vacantă 
echivalentă, de aceeaşi categorie, clasă 
şi, după caz, grad profesional, sau într-
o funcţie publică vacantă de nivel 
inferior pentru care sunt îndeplinite 
condiţiile specifice prevăzute în fişa 
postului; 
 
 
c) în alte situaţii prevăzute de 
dispoziţiile legale. 
 
 (3) În cazul înalţilor funcţionari 
publici, mutarea definitivă se poate 
dispune de persoana care are 
competenţa legală de numire în funcţia 
publică, la solicitarea motivată a 
înaltului funcţionar public şi cu 
aprobarea conducătorului autorităţii sau 
instituţiei publice în care se găseşte 
funcţia publică de conducere sau de 
execuţie vacantă pe care urmează a fi 
mutat definitiv, cu îndeplinirea 
condiţiilor specifice prevăzute pentru 
funcţia publică respectivă. 
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(4) Mutarea temporara pe o 
alta functie publica se 
dispune motivat, în interesul 
autoritatii sau institutiei 
publice, de catre 
conducatorul autoritatii sau 
institutiei publice, pe o 
perioada de maximum 6 luni 
într-un an calendaristic, cu 
respectarea pregatirii 
profesionale si a salariului 
pe care îl are functionarul 
public. 
 
 
(5) Mutarea temporara sau 
definitiva pe o alta functie 
publica vacanta poate fi 
solicitata de functionarul 
public în cazul în care starea 
sanatatii, dovedita cu 
certificat medical, nu îi mai 
permite desfasurarea 
activitatii în acel 
compartiment. Mutarea se 
poate face pe o functie 
publica pentru care 
functionarul public 
îndeplineste conditiile de 
studii si vechime în 
specialitatea studiilor si daca 
functionarul public în cauza 
este apt profesional sa 
îndeplineasca noile atributii 

 (4) Mutarea temporară pe o altă 
funcţie publică se dispune motivat, în 
interesul autorităţii sau instituţiei 
publice, de către conducătorul 
autorităţii sau instituţiei publice, pe o 
funcţie publică vacantă echivalentă, de 
aceeaşi categorie, clasă şi, după caz, 
grad profesional, pentru care sunt 
îndeplinite condiţiile specifice prevăzute 
în fişa postului sau, după caz, cu 
repartizarea postului corespunzător 
funcţiei deţinute de funcţionarul public, 
pentru o perioadă de maximum 6 luni 
într-un an calendaristic. 
 
 (5) În mod excepţional, mutarea 
temporară sau definitivă poate fi 
solicitată de funcţionarul public în cazul 
în care starea sănătăţii, dovedită pe 
baza unui examen de specialitate, nu îi 
mai permite desfăşurarea activităţii în 
acel compartiment. Mutarea temporară 
sau definitivă se face în condiţiile 
prezentei legi, dacă funcţionarul public 
în cauză este apt profesional să 
îndeplinească atribuţiile care îi revin. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
25/58 

care îi revin. 
 
(6) Daca mutarea se 
dispune în alta localitate, 
functionarul public 
beneficiaza de drepturile 
prevazute la art. 90 alin. 
(3). 
(7) Functionarul public 
poate refuza mutarea în 
cadrul altei structuri a 
autoritatii sau institutiei 
publice în alta localitate, 
daca se afla în una dintre 
situatiile prevazute la art. 89 
alin. (3). 
 
(la data 06-oct-2009 Art. 91 din 
capitolul IX, sectiunea 1 modificat 
de Art. I, punctul 14. din 
Ordonanta urgenta 
105/2009 ) 
 

 
 
 (6) Dacă mutarea se dispune în 
altă localitate, funcţionarul public 
beneficiază de drepturile prevăzute la 
art.90 alin.(3). 
 
 
 (7) Funcţionarul public poate 
refuza mutarea în cadrul altei structuri 
a autorităţii sau instituţiei publice în 
altă localitate, dacă se află în una dintre 
situaţiile prevăzute la art.89 alin.(3). 
Refuzul nejustificat constituie abatere 
disciplinară." 
 

23.  
 
 
Art. 92. - (1)Exercitarea cu 
caracter temporar a unei 
functii publice de conducere 
vacante sau temporar 
vacante se realizeaza prin 
promovarea temporara a 
unui functionar public care 
îndeplineste conditiile de 

 20. La articolul 92, alineatul 
(1) va avea următorul cuprins: 
 
 „Art.92.- (1) Exercitarea cu 
caracter temporar a unei funcţii publice 
de conducere vacante sau temporar 
vacante se realizează prin promovarea 
temporară a unui funcţionar public care 
îndeplineşte condiţiile de studii şi de 
vechime în specialitatea studiilor pentru 
ocuparea funcţiei publice şi care nu are 

Devine pct. 21 
nemodificat. 
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studii si de vechime în 
specialitatea studiilor pentru 
ocuparea functiei publice si 
care nu are în cazierul 
administrativ sanctiuni 
disciplinare neradiate în 
conditiile prezentei legi. 
 
(la data 06-oct-2009 Art. 92, alin. 
(1) din capitolul IX, sectiunea 1 
modificat de Art. I, punctul 15. din 
Ordonanta urgenta 
105/2009 ) 
 

o sancţiune disciplinară aplicată, care 
nu a fost radiată, în condiţiile prezentei 
legi.” 
 

24.  
 
 
 
 
Art.92.- 
(11) În mod exceptional, la 
propunerea justificata a 
conducatorului autoritatii 
sau institutiei publice în al 
carei stat de functii exista 
functia publica 
corespunzatoare categoriei 
înaltilor functionari publici 
vacanta sau temporar 
vacanta, exercitarea cu 
caracter temporar a acesteia 
poate fi realizata de catre 
functionari publici sau, dupa 
caz, de functionari publici cu 

 21. La articolul 92, după 
alineatul (1) se introduce un nou 
alineat, alin.(11), cu următorul 
cuprins: 
 
 „(11) In mod excepţional, la 
propunerea justificată a conducătorului 
autorităţii sau instituţiei publice în al 
cărei stat de funcţii există funcţia 
publică corespunzătoare categoriei 
înalţilor funcţionari publici vacantă sau 
temporar vacantă, exercitarea cu 
caracter temporar a acesteia poate fi 
realizată de către funcţionari publici 
sau, după caz, de funcţionari publici cu 
statut special, care îndeplinesc 
condiţiile prevăzute la alin.(1), cu avizul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici. Această măsură se dispune prin 
act administrativ al persoanei care are 

Devine pct. 22 
nemodificat. 
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statut special, care 
îndeplinesc conditiile 
prevazute la alin. (1), cu 
avizul Agentiei Nationale a 
Functionarilor Publici. 
Aceasta masura se dispune 
prin act administrativ al 
persoanei care are 
competenta legala de 
numire în functia publica 
corespunzatoare categoriei 
înaltilor functionari publici în 
conditiile în care, din motive 
obiective, functia publica nu 
a putut fi ocupata prin 
mobilitate. 
 
 
(la data 06-oct-2009 Art. 92, alin. 
(1) din capitolul IX, sectiunea 1 
completat de Art. I, punctul 16. 
din Ordonanta urgenta 
105/2009 ) 
 
 

competenţa legală de numire în funcţia 
publică corespunzătoare categoriei 
înalţilor funcţionari publici în condiţiile 
în care, din motive obiective, funcţia 
publică nu a putut fi ocupată prin 
mobilitate." 
 

25.  
 
 
 
 
Art.92.- (2) Daca functia 
publica este vacanta, 
masura prevazuta la alin. 
(1) se dispune de catre 

 22. La articolul 92, alineatul 
(2) va avea următorul cuprins: 
 
 
 
 „(2) Dacă funcţia publică este 
vacantă, măsura prevăzută la alin.(1) 
se dispune de către persoana care are 
competenţa numirii în funcţia publică, 

23. La articolul 92, 
alineatele (2) şi (4) se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
Nemodificat. 
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persoana care are 
competenta numirii în 
functia publica, pe o 
perioada de maximum 6 luni 
într-un an calendaristic, 
astfel: 
a) cu avizul Agentiei 
Nationale a Functionarilor 
Publici, pentru functiile din 
cadrul autoritatilor si 
institutiilor publice din 
administratia publica 
centrala; 
b) cu obligatia înstiintarii 
înainte cu cel putin 10 zile a 
Agentiei Nationale a 
Functionarilor Publici, pentru 
functiile publice din cadrul 
autoritatilor si institutiilor 
publice din administratia 
publica locala. În situatia în 
care Agentia Nationala a 
Functionarilor Publici 
constata ca nu sunt 
îndeplinite conditiile legale 
privind exercitarea cu 
caracter temporar a unei 
functii publice de conducere, 
dispune neefectuarea 
masurii sau, dupa caz, 
încetarea acesteia. 
 
 
 

pe o perioadă de maximum 6 luni într-
un an calendaristic, cu avizul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. La articolul 92, alineatul (4) va 
avea următorul cuprins: 
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Art.92. - (4) Daca functia 
publica este temporar 
vacanta, masura prevazuta 
la alin. (1) se dispune de 
catre persoana care are 
competenta legala de 
numire în functia publica, 
pâna la data încetarii 
suspendarii din functia 
publica, a detasarii 
titularului functiei publice, 
pâna la expirarea perioadei 
pentru care a fost aplicata 
sanctiunea disciplinara 
prevazuta la art. 77 alin. (3) 
lit. c) sau, dupa caz, în 
situatia în care functionarul 
public de conducere exercita 
cu caracter temporar o alta 
functie publica de conducere 
vacanta sau temporar 
vacanta ori din categoria 
înaltilor functionari publici, 
pâna la expirarea perioadei 
pentru care s-a dispus 
exercitarea cu caracter 
temporar, în conditiile legii. 
 
(la data 06-oct-2009 Art. 92, alin. 
(4) din capitolul IX, sectiunea 1 
modificat de Art. I, punctul 17. din 
Ordonanta urgenta 
105/2009 ) 
 

 „(4) Dacă funcţia publică este 
temporar vacantă, măsura prevăzută la 
alin.(l) se dispune de către persoana 
care are competenţa legală de numire 
în funcţia publică, până la data încetării 
suspendării din funcţia publică, a 
detaşării titularului funcţiei publice, 
până la radierea de drept a sancţiunii 
disciplinare prevăzute la art.77 alin.(3) 
lit.c) sau, după caz, în situaţia în care 
funcţionarul public de conducere 
exercită cu caracter temporar o altă 
funcţie publică de conducere vacantă 
sau temporar vacantă ori din categoria 
înalţilor funcţionari publici, până la 
expirarea perioadei pentru care s-a 
dispus exercitarea cu caracter 
temporar, în condiţiile legii.” 

Nemodificat. 
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26.  
 
 
Art.93.- (2) Refuzul 
neîntemeiat al numirilor 
prevazute la alin. (1) atrage 
eliberarea din functia 
publica. În aceasta situatie, 
înaltul functionar public intra 
în corpul de rezerva al 
functionarilor publici 
beneficiind de dreptul de a fi 
redistribuit pe o functie 
publica de conducere sau de 
executie vacanta, în 
conditiile prezentei legi. 
 
(la data 06-oct-2009 Art. 93, alin. 
(2) din capitolul IX, sectiunea 1 
modificat de Art. I, punctul 18. din 
Ordonanta urgenta 
105/2009 ) 
 

 24. La articolul 93, alineatul 
(2) va avea următorul cuprins: 
 
 „(2) Refuzul neîntemeiat al 
numirilor prevăzute la alin.(1) atrage 
eliberarea din funcţia publică. În 
această situaţie, înaltul funcţionar 
public intră în corpul de rezervă al 
funcţionarilor publici, beneficiind de 
dreptul de a fi redistribuit pe o funcţie 
publică de conducere sau de execuţie 
vacantă, în condiţiile prezentei legi.” 
 

Nemodificat.  

27.  
 
Art. 107. – (1) Autoritatile si 
institutiile publice au 
obligatia de a solicita 
Agentiei Nationale a 
Functionarilor Publici avizul 
privind functiile publice în 
oricare dintre urmatoarele 
situatii: 
a)stabilirea de functii publice 

 25. Articolul 107 va avea 
următorul cuprins: 
 Art.107.- (1) Autorităţile si 
instituţiile publice au obligaţia de a 
solicita Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici avizul privind 
funcţiile publice în oricare dintre 
următoarele situaţii: 
 
 
a) stabilirea sau modificarea structurii 

Nemodificat.  
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pentru fiecare autoritate si 
institutie publica, în parte, 
de conducatorul acesteia ori 
prin hotarâre a consiliului 
judetean sau, dupa caz, a 
consiliului local, pe baza 
activitatilor prevazute la art. 
2 alin. (1) si (3); 
b)intervenirea unor 
modificari în structura 
functiilor publice din cadrul 
autoritatilor sau institutiilor 
publice, ca urmare a 
promovarii în clasa si în grad 
profesional a functionarilor 
publici; 
c)transformarea unei functii 
publice vacante într-o 
functie publica cu o alta 
denumire sau într-o functie 
publica de nivel inferior ori 
superior, cu încadrarea în 
numarul maxim de posturi 
aprobat pentru autoritatea 
sau institutia publica si în 
fondurile bugetare anuale 
alocate; 
 
(2) Avizul Agentiei Nationale 
a Functionarilor Publici este 
prealabil si obligatoriu în 
toate situatiile prevazute la 
alin. (1). 
 

de funcţii publice pentru fiecare 
autoritate şi instituţie publică, în parte, 
de către conducătorul acesteia ori prin 
hotărâre a consiliului judeţean sau, 
după caz, a consiliului local, pe baza 
activităţilor prevăzute la art.2 alin.(3); 
 
 
b) modificarea calităţii posturilor, 
potrivit art.111 alin.(1) sau alin.(5); 
 
 
 
 
 
 
c) reorganizarea activităţii autorităţii  
sau instituţiei publice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (2) Autorităţile şi instituţiile 
publice au obligaţia de a înştiinţa, în 
termen de 10 zile lucrătoare, Agenţia 
Naţională a Funcţionarilor Publici, în 
oricare dintre următoarele situaţii: 
a) intervenirea unor modificări în 
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(3) Autoritatile si institutiile 
publice pot efectua 
modificari de natura celor 
prevazute la alin. (1) lit. b)- 
d) o singura data pe 
trimestru. 
 
(4) În situatia prevazuta la 
alin. (3), avizul pentru 
situatiile prevazute la alin. 
(1) lit. b)- d) se solicita 
trimestrial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

structura funcţiilor publice din cadrul 
autorităţilor sau instituţiilor publice, ca 
urmare a promovării în clasa şi în 
gradul profesional a funcţionarilor 
publici; 
b) transformarea unei funcţii publice 
vacante într-o funcţie publică cu o altă 
denumire sau într-o funcţie publică de 
nivel inferior ori superior, cu încadrarea 
în numărul maxim de posturi aprobat 
pentru autoritatea sau instituţia publică 
şi în fondurile bugetare anuale alocate. 
 
 (3) Avizul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici este prealabil şi 
obligatoriu în toate situaţiile prevăzute 
la alin.(1). 
 
 
 
 (4) În situaţia în care, după 
obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici, actele 
administrative prin care se stabilesc 
măsuri din categoria celor prevăzute la 
alin.(1) se aprobă cu modificări sau 
completări, ordonatorii principali de 
credite din administraţia publică locală 
au obligaţia de a comunica Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici aceste 
acte administrative, în termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la data 
aprobării lor prin hotărâre a consiliului 
local sau, după caz, hotărâre a 
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(5) În situatia în care, dupa 
obtinerea avizului Agentiei 
Nationale a Functionarilor 
Publici, actele administrative 
prin care se stabilesc masuri 
din categoria celor 
prevazute la alin. (1) se 
aproba cu modificari sau 
completari, ordonatorii 
principali de credite din 
administratia publica locala 
au obligatia de a comunica 
Agentiei Nationale a 
Functionarilor Publici aceste 
acte administrative în 
termen de maximum 5 zile 
lucratoare de la data 
aprobarii lor prin hotarâre a 
consiliului local sau, dupa 
caz, hotarâre a consiliului 
judetean. 
(6) În situatia prevazuta la 
alin. (5), autoritatile 
administratiei publice locale 
pot pune în aplicare 
dispozitiile hotarârii 
consiliului local sau, dupa 
caz, a consiliului judetean, 
numai dupa obtinerea 
avizului Agentiei Nationale a 
Functionarilor Publici. În 
acest caz, avizul Agentiei 

consiliului judeţean. 
 
 (5) În situaţia prevăzută la 
alin.(4), autorităţile administraţiei 
publice locale pot pune în aplicare 
dispoziţiile hotărârii consiliului local sau, 
după caz, a consiliului judeţean, numai 
după obţinerea avizului Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici. In 
acest caz, avizul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici se emite în 
termen de maximum 10 zile lucrătoare 
de la data primirii actelor administrative 
prevăzute la alin.(4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (6) Lista documentelor necesare 
pentru obţinerea avizului Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici, 
precum şi modalitatea de transmitere a 
acestora de către autorităţile şi 
instituţiile publice se aprobă prin ordin 
al preşedintelui Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici, care se publică în 
Monitorul Oficial al României, Partea I.” 
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Nationale a Functionarilor 
Publici se emite în termen 
de maximum 10 zile 
lucratoare de la data primirii 
actelor administrative 
prevazute la alin. (5). 
 
(la data 06-oct-2009 Art. 107 din 
capitolul X modificat de Art. I, 
punctul 22. din Ordonanta 
urgenta 105/2009 ) 
 

28.  
 
 
Art. 1071. - (1) Pentru 
respectarea drepturilor de 
cariera ale functionarilor 
publici, în cuprinsul actelor 
normative sau 
administrative privind 
modificari ale structurii 
organizatorice, reorganizari 
sau desfiintari de structuri si 
functii publice, autoritatile si 
institutiile publice initiatoare 
sunt obligate sa prevada un 
termen de minimum 30 de 
zile în vederea aplicarii 
procedurilor legale 
prevazute de prezenta lege. 
(2)Dupa aprobarea actelor 
normative sau 
administrative în conditiile 

 26. După articolul 107 se 
introduce un nou articol, art.1071, 
cu următorul cuprins: 
 „Art. 1071.- (1) Pentru 
respectarea drepturilor de carieră ale 
funcţionarilor publici, în cuprinsul 
actelor normative sau administrative 
privind modificări ale structurii 
organizatorice, reorganizări sau 
desfiinţări de structuri şi funcţii publice, 
autorităţile şi instituţiile publice 
iniţiatoare din administraţia publică 
centrală şi locală sunt obligate să 
prevadă un termen de minimum 30 de 
zile, în vederea aplicării procedurilor 
legale prevăzute de prezenta lege. 
 
 
 
 (2) După aprobarea actelor 
normative, în condiţiile legii, pentru 
structura de funcţii publice care rezultă 

Nemodificat.  
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legii, pentru structura de 
functii publice care rezulta în 
conditiile alin. (1) 
autoritatile si institutiile 
publice solicita avizul 
Agentiei Nationale a 
Functionarilor Publici, în 
conditiile prevazute la art. 
107. 
 
(la data 06-oct-2009 Art. 107 din 
capitolul X completat de Art. I, 
punctul 23. din Ordonanta 
urgenta 105/2009) 
  

în condiţiile alin.(1), autorităţile şi 
instituţiile publice din administraţia 
publică centrală solicită avizul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici, în 
condiţiile prevăzute la art.107.” 
 
 

29.  
 
 
Art. 111. - (1) Autoritatile si 
institutiile publice care au 
prevazute în statele de 
functii posturi de natura 
contractuala, care presupun 
exercitarea unor atributii 
dintre cele prevazute la art. 
2 alin. (3), au obligatia de a 
stabili functii publice în 
conditiile prevazute la art. 
107 daca cel putin 70% din 
atributiile fiecarui post 
presupun exercitarea 
prerogativelor de putere 
publica. 
 

 27. Articolul 111 va avea 
următorul cuprins: 
 
 „Art.111.- (1) Autorităţile şi 
instituţiile publice care au prevăzute în 
statele de funcţii posturi de natură 
contractuală, care presupun exercitarea 
unor atribuţii dintre cele prevăzute la 
art.2 alin.(3), au obligaţia de a stabili 
funcţii publice în condiţiile art.107, în 
termen de 30 de zile de la data 
constatării existenţei acestor atribuţii. 
 
 (2) Funcţiile publice vacante, 
funcţiile publice de conducere, precum 
şi funcţiile publice corespunzătoare 
categoriei înalţilor funcţionari publici, 
stabilite potrivit alin.(1), se ocupă în 
condiţiile prezentei legi. 

Nemodificat.  
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(la data 06-oct-2009 Art. 111, 
alin. (1) din capitolul X modificat 
de Art. I, punctul 24. din 
Ordonanta urgenta 
105/2009 ) 
 

 
 (3) Persoanele încadrate în 
posturi de natură contractuală care au 
fost stabilite şi avizate ca funcţii publice 
vor fi numite în funcţii publice de 
execuţie dacă îndeplinesc condiţiile 
prevăzute la art.54 şi condiţiile de 
vechime în specialitatea studiilor 
corespunzătoare clasei şi gradului 
profesional ale funcţiei publice. 
 (4) Drepturile salariale ale 
persoanelor care ocupă funcţii publice 
în condiţiile alin.(3) se stabilesc potrivit 
salarizării funcţiilor publice în care au 
fost numite.” 
 

30. Anexă 
 
(B) Functii publice de 
conducere 
 
4.director din cadrul 
autoritatilor administrative 
autonome, din aparatul 
ministerelor si al celorlalte 
organe de specialitate ale 
administratiei publice 
centrale, director executiv în 
cadrul serviciilor publice 
deconcentrate ale 
ministerelor si ale altor 
organe de specialitate ale 
administratiei publice 
centrale, precum si în cadrul 

 28. La anexă, Capitolul I 
lit.B, pct.4 şi 5 vor avea următorul 
cuprins: 
 
 
 „4. director din cadrul 
autorităţilor administrative autonome, 
din aparatul ministerelor şi al celorlalte 
organe de specialitate ale administraţiei 
publice centrale, director executiv în 
cadrul instituţiei prefectului, în cadrul 
aparatului propriu al autorităţilor 
administraţiei publice locale şi al 
instituţiilor publice subordonate 
acestora, director în cadrul serviciilor 
publice deconcentrate ale ministerelor 
şi ale celorlalte organe de specialitate 
ale administraţiei publice centrale din 

Nemodificat.  
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autoritatilor administratiei 
publice locale si al 
institutiilor publice 
subordonate acestora; 
 
5.director adjunct din cadrul 
autoritatilor administrative 
autonome, din aparatul 
ministerelor si al celorlalte 
organe de specialitate ale 
administratiei publice 
centrale, director executiv 
adjunct în cadrul serviciilor 
publice deconcentrate ale 
ministerelor si ale altor 
organe de specialitate ale 
administratiei publice 
centrale, precum si în cadrul 
autoritatilor administratiei 
publice locale si al 
institutiilor publice 
subordonate acestora; 
 

unităţile administrativ-teritoriale; 
 
 
 
 
 5. director adjunct din cadrul 
autorităţilor administrative autonome, 
din aparatul ministerelor şi al celorlalte 
organe de specialitate ale administraţiei 
publice centrale, director executiv 
adjunct în cadrul instituţiei prefectului 
în cadrul aparatului propriu al 
autorităţilor administraţiei publice locale 
şi al instituţiilor publice subordonate 
acestora, director adjunct în cadrul 
serviciilor publice deconcentrate ale 
ministerelor şi ale celorlalte organe de 
specialitate ale administraţiei publice 
centrale din unităţile administrativ-
teritoriale;” 
 

31.   Art.II. - În cursul anului 2010, 
intrarea în categoria înalţilor funcţionari 
publici se poate face pe orice funcţie 
publică vacantă corespunzătoare 
categoriei înalţilor funcţionari publici, 
prin concurs de intrare în categoria 
înalţilor funcţionari publici, organizat în 
condiţiile legii. 
 

Nemodificat.  

32.   Art.III.- Procedurile privind 
organizarea concursurilor de recrutare 

Nemodificat.  
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sau, după caz, de promovare, aflate în 
derulare la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, se desfăşoară potrivit 
regimului juridic aplicabil la data la care 
au fost demarate. 
 

33. "Art. IV 

(1) Prin exceptie de la 
dispozitiile prezentei legi, în 
cursul anului 2006, pot 
participa la concursul 
organizat pentru intrarea în 
categoria înaltilor functionari 
publici persoanele care 
îndeplinesc conditiile 
prevazute la art. 15 alin. (2) 
lit. a)-c) din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul 
functionarilor publici, 
republicata, cu modificarile 
ulterioare, precum si cu 
modificarile si completarile 
aduse prin prezenta lege.**) 

(2) Pâna la adoptarea 
hotarârii Guvernului 
prevazute la art. 17 alin. (3) 
din Legea nr. 188/1999, 
republicata, cu modificarile 
ulterioare, precum si cu 
modificarile si completarile 
aduse prin prezenta lege***), 
concursul organizat pentru 

 Art.IV.- În termen de 30 de zile 
de la data intrării în vigoare a prezentei 
legi, autorităţile şi instituţiile publice au 
obligaţia de a reanaliza şi de a lua 
măsurile necesare pentru stabilirea 
regimului juridic aplicabil posturilor în 
condiţiile art. 111, cu avizul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici. 
 

Nemodificat.  
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intrarea în categoria înaltilor 
functionari publici este 
gestionat de comisia de 
recrutare a înaltilor 
functionari publici numita 
prin Decizia Primului-
Ministru nr. 38/2006 privind 
numirea Comisiei de concurs 
si a Comisiei de solutionare 
a contestatiilor pentru 
recrutarea înaltilor 
functionari publici, publicata 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 314 
din 7 aprilie 2006. 

(3) Prin exceptie de la 
dispozitiile prezentei legi, 
pot ocupa o functie publica 
din categoria înaltilor 
functionari publici 
persoanele care au 
promovat examenul de 
atestare, precum si 
persoanele care au intrat în 
categoria înaltilor functionari 
publici în conditiile alin. (1). 

(4) Functionarii publici care 
ocupa o functie publica din 
categoria înaltilor functionari 
publici în conditiile alin. (3) 
si functionarii publici care 
ocupa o functie publica 
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corespunzatoare categoriei 
înaltilor functionari publici 
care la data intrarii în 
vigoare a prezentei legi nu 
îndeplinesc conditia 
prevazuta la art. 15 alin. (2) 
lit. d) din Legea nr. 
188/1999, republicata, cu 
modificarile ulterioare, 
precum si cu modificarile si 
completarile aduse prin 
prezenta lege****), au 
obligatia de a îndeplini 
aceasta conditie în termen 
de 2 ani de la data intrarii în 
vigoare a prezentei legi, sub 
sanctiunea eliberarii din 
functia publica. 

(5) Conditia prevazuta la 
art. 511 alin. (7) din Legea 
nr. 188/1999, republicata, 
cu modificarile ulterioare, 
precum si cu modificarile si 
completarile aduse prin 
prezenta lege*****), nu este 
obligatorie, pentru 
recrutarea functionarilor 
publici de conducere, în 
cazul exercitarii cu caracter 
temporar a unei functii 
publice de conducere, 
precum si pentru functionarii 
publici care ocupa o functie 
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publica de conducere, pe o 
perioada de 4 ani de la data 
intrarii în vigoare a 
prezentei legi. 

(6) Functionarii publici 
prevazuti la alin. (5) sunt 
obligati sa îndeplineasca 
conditia prevazuta la art. 
511 alin. (7) din Legea nr. 
188/1999, republicata, cu 
modificarile ulterioare, 
precum si cu modificarile si 
completarile aduse prin 
prezenta lege*****), în 
termenul prevazut, sub 
sanctiunea eliberarii din 
functia publica. 
 
 

34. Art. V 
(2) Secretarii de comune 
care, la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, nu 
au studii superioare juridice 
sau administrative îşi pot 
păstra funcţia publică, cu 
obligaţia ca în termen de 3 
ani să absolve o formă de 
învăţământ superior de 
lungă durată în specialitate 
juridică sau administraţie 
publică, sub sancţiunea 
eliberării din funcţie. 

 Art.V.- La data intrării în vigoare 
a prezentei legi, prevederile art.I pct.6-
25 şi art.VII din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 105/2009 privind 
unele măsuri în domeniul funcţiei 
publice, precum şi pentru întărirea 
capacităţii manageriale la nivelul 
serviciilor publice deconcentrate ale 
ministerelor şi ale celorlalte organe ale 
administraţiei publice centrale din 
unităţile administrativ-teritoriale şi ale 
altor servicii publice, precum şi pentru 
reglementarea unor măsuri privind 
cabinetul demnitarului din administraţia 

Nemodificat.  
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(2) În cazul în care la 
concursurile condiţiile pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
secretar al comunei nu se 
prezintă persoane care 
îndeplinesc condiţiile de 
studii prevăzute la alin. (1) 
şi/sau condiţiile de vechime 
în specialitatea studiilor 
juridice ori administrative, 
pot candida şi persoane care 
nu îndeplinesc aceste 
condiţii. În această situatie, 
ocuparea funcţiei publice de 
secretar se face pe perioadă 
determinată, cu obligaţia 
organizării anuale a 
concursului pentru ocuparea 
acesteia. 
 

publică centrală şi locală, cancelaria 
prefectului şi cabinetul alesului local, cu 
modificările ulterioare, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.668 din 6 octombrie 2009, precum şi 
orice alte dispoziţii contrare, se abrogă. 
 

35.        Art.VI. - Aplicarea 
prevederilor art. 22 alin. 
(1) lit. O, art.65 alin.(3) 
şi art.70 alin.(1) lit.b), 
alin.(2) şi alin. (3) din 
Legea nr. 188/1999 
privind Statutul 
funcţionarilor publici, 
republicată, cu 
modificările şi 
completările ulterioare, 
precum şi cu cele aduse 
prin prezenta lege, se 
suspendă până la data de 

Având în 
vedere 
constrângeri
le bugetare 
impuse de 
situaţia 
economică 
în anul 
2010. 
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31 decembrie 2010. 
 

Autori: 4 deputaţi 
Daniel Buda, Gabriela 
Andronache, Florin 
Postolachi şi Gheorghe 
Ialomiţeanu 
– Grupul parlamentar PD-L 
 

36. Art. VI 
Condiţia prevăzută la art. 
511 alin. (7) din Legea nr. 
188/1999, republicată, cu 
modificările ulterioare, 
precum şi cu modificările şi 
completările aduse prin 
prezenta lege*****), se 
consideră îndeplinită pentru 
funcţionarii publici care au 
absolvit, până la data intrării 
în vigoare a prezentei legi, 
programe de formare şi 
perfecţionare în 
administraţia publică, 
organizate de Institutul 
Naţional de Administraţie, 
centrele regionale de 
formare continuă pentru 
administraţia publică locală, 
precum şi de alte instituţii 
specializate, din ţară sau din 
străinătate, cu durata de 

 Art.VI.- Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.365 din 29 mai 
2007, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu cele aduse prin 
prezenta lege se va republica, dându-se 
textelor o nouă numerotare. 
 

Art. VII nemodificat.  
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minimum un an, sau care, la 
data intrării în vigoare a 
prezentei legi, urmează una 
dintre formele de 
învăţământ menţionate, cu 
condiţia absolvirii acestor 
studii în termenul prevazut. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier- Sofia CHELARU 
Expert – Roxana Feraru  
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Anexa nr.2 
II.    Amendamente respinse 

 
 

 În cursul dezbaterilor, Comisia a respins următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Textul proiectului de 
lege 

Amendamentul propus şi  
autorul acestuia 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

Camera  
Decizională 

  0 1 2 3 4 
1.  Punctul 1, art.4 alin.(3) 

 
 (3) Prin excepţie de la prevederile 
alin.(2), funcţiile publice temporar vacante 
pot fi ocupate pe perioadă determinată, în 
condiţiile prezentei legi, prin concurs 
organizat după o perioadă de cel puţin 
15 zile de la data vacantării temporare. 
Funcţionarii publici care ocupă o funcţie 
publică temporar vacantă se supun aceluiaşi 
regim de  numire, modificare şi suspendare 
a raporturilor de serviciu ca şi funcţionarii 
publici al căror raport de serviciu se exercită 
pe perioadă nedeterminată. 
 

(Autor: senator Marian Ovidiu – 
 Grup parlamentar al PD-L) 

a) Argumente pentru 
susţinere: 

Reducere semnificativă a 
numărului de concursuri şi pe 
cale de consecinţă eliminarea 
situaţiilor de anulare a 
acestora. 

 

Camera 
Deputaţilor 

2.  Poziţia 3, punctul 1, art.13 
alin.(1), lit.d 

Articolul 13 alineatul (1), litera d) va 
avea următorul cuprins: 
 
…………………………….. 
„d) director executiv şi director executiv adjun
cadrul instituţiei prefectului, în cadrul aparatul
propriu al autorităţilor administraţiei publice lo
al instituţiilor publice subordonate acestora, 
director executiv şi director executiv adju
cadrul  serviciilor publice deconcentrate ale 

 
 
a) Argumente pentru 
susţinere 
Limitarea potentialelor litigii 
care ar rezulta din 
implementarea neuniformă a 
prevederilor legale în 
domeniul funcţiei publice şi 
care ar afecta drepturile de 
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ministerelor şi ale 
 celorlalte organe de specialitate al administra
publice centrale din unităţile administrativ-
teritoriale, precum şi în funcţiile publice specif
assimilate acestora.” 
 
(Autor: deputat Gabriel Plaiaşu – Grup 
parlamentar al PNL) 
 

carieră ale funcţionarilor 
publici. 
 
 

3.  Poziţia 9, punctul 6, art.58 La articolul 58, după alineatul (3) se 
introduc cinci noi alineate, alin.(4)-(8), 
cu următorul cuprins: 

 (5) In termen de 5 zile, Agentia 
Nationala a Functionarilor Publici verifica in 
baza de date privind evidenta functiilor 
publice si a functionarilor publici dacă exista 
functionari publici care indeplinesc conditiile 
pentru a fi redistribuiti.  

(Autor: deputat Alina Gorghiu - Grup 
parlamentar al PNL) 

 

 

 

 
 
 
 
a) Argumente pentru 
susţinere 

* ANFP emite avize in termen 
de pana la 2 luni; 

* * procedura de concurs in 
varianta legii si a HG 
611/2008 ajunge pana la 2 
luni; 

* pentru promovarea 
temporara a unui functionar 
public intr-o functie de 
conducere trebuie aviz de la 
ANFP si, de asemenea, este 
emis in termen de pana la 2 
luni; 

* daca modifici structura 
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organizatorica iti trebuie aviz 
si dureaza cca 2 luni; 

 
4.  Punctul 22, art.31 alin.(1)  „(1) Pentru activitatea desfăşurată, 

funcţionarii publici au dreptul la salariu de 
bază, sporuri, prime, stimulente şi alte 
drepturi salariale, în condiţiile legii.” 
 

(Autor: senator Marian Ovidiu – 
Grup parlamentar al PD-L) 

a) Argumente pentru 
susţinere: 

Drepturi prevăzute de Legea 
nr.330/2009 privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din 
fonduri publice. 

 

Camera 
Deputaţilor 

5.  Punctul 42, art.65, alin.(2) 
lit.b) 

 (1) să aibă cel puţin 2 ani vechime în 
treapta de salarizare din care avansează; 
 

(Autor: senator Marian Ovidiu – 
Grup parlamentar al PD-L) 

a) Argumente pentru 
susţinere: 

Textul iniţial îl considerăm o 
limitare a dreptului de a 
promova. 

 

Camera 
Deputaţilor 

6.  Puncul 50, abrogarea 
art.81 alin.(1) 

Se abrogă. 
 

(Autor: senator Marian Ovidiu – 
Grup parlamentar al PD-L) 

a) Argumente pentru 
susţinere: 

Sancţiunile disciplinare se 
înscriu atât în cazierul 
administrativ, cât şi în dosarul 
profesional al funcţionarului 
public, aşadar considerăm că 
este îndestulător. 

 

Camera 
Deputaţilor 

7.  Punctul 53, art.86 alin.(2)  (2) În cazul în care funcţionarul 
public este trimis în judecată pentru 

a) Argumente pentru 
susţinere: 

Camera 
Deputaţilor 



  

 
48/58 

săvârşirea unei infracţiuni de natura 
celor prevăzute la art.54 li.h), persoana 
care are competenţa legală de numire în 
funcţia publică va dispune suspendarea 
funcţionarului public din funcţia publică 
pe care o deţine. 
 

(Autor: senator Marian Ovidiu – 
Grup parlamentar al PD-L) 

Orice persoană, până la proba 
contrarie, trebuie să 
beneficieze de prezumţia de 
nevinovăţie. Considerăm ca, în 
cauză, ar pute fi înregistrate 
abuzuri din partea 
angajatorului. 

 

8.  Punctul 58, art.90 alin.(6)  (6) În cazul funcţionarilor publici de 
conducere, transferul se poate realiza pe 
funcţii publice de conducere de acelaşi nivel 
sau, după caz, de nivel inferior, ale căror 
condiţii de ocupare şi experienţă 
profesională necesară în vederea ocupării 
sunt similare cu cele ale funcţiei  de pe care 
se efectuează transferul, cu respectarea 
prevederilor alin. (2), (4) şi (5). 
Autoritatea sau instituţia publică la care 
se realizează transferul este obligată să 
verifice îndeplinirea condiţiei de similaritate 
a condiţiilor de ocupare şi a experienţei 
profesionale.  
 

(Autor: senator Marian Ovidiu – 
Grup parlamentar al PD-L) 

a) Argumente pentru 
susţinere: 

Considerăm că 
responsabilitatea verificării 
similitudinii îndeplinirii 
condiţiilor de 
ocupare/experienţă 
profesională revine noului 
angajator, persoană care are 
atribuţii cu privire la 
acceptarea 
încadrării/neîncadrării unui s 

 

Camera 
Deputaţilor 

9.  Poziţia 23, punctul 20 
art.92 

La articolul 92, alineatul (2) va avea 
urmatorul cuprins:  
  
  “(2) Daca functia publica este vacanta, 
masura prevazuta la alin. (1) se 
dispune de catre persoana care are 
competenta numirii in functia publica, 
pe o perioada de maximum 6 luni intr-

a) Argumente pentru 

susţinere: 

* ANFP emite avize in termen 
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un an calendaristic, cu avizul Agentiei 
Nationale a Functionarilor Publici, emis 
in termen de 10 zile de la primirea 
solicitarii.”   
 
(Autor: deputat Alina Gorghiu - Grup 
parlamentar al PNL) 

 

 

de pana la 2 luni; 

* procedura de concurs in 
varianta legii si a HG 
611/2008 ajunge pana la 2 
luni; 

* pentru promovarea 
temporara a unui functionar 
public intr-o functie de 
conducere trebuie aviz de la 
ANFP si, de asemenea, este 
emis in termen de pana la 2 
luni; 

* daca modifici structura 
organizatorica iti trebuie aviz 
si dureaza cca 2 luni; 
 
 

10. Punctul 68, art.94 alin.(2)  (2) în termen de 15 zile calendaristice 
înainte de data încetării motivului de 
suspendare de drept sau de la data luării la 
cunoştinţă de motivul încetării suspendării 
de drept, funcţionarul public este obligat să 
informeze în scris persoana care are 
competenţa legală de numire în funcţia 
publică despre acest fapt. Neinformarea 
persoanei care are competenţa legală de 
numire în funcţia publică atrage încetarea de 
drept a raportului de serviciu al 
funcţionarului public, cu excepţia cazurilor 

a) Argumente pentru 
susţinere: 

Sunt cazuri speciale care nu 
pot fi prevăzute. 

 

Camera 
Deputaţilor 
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prevăzute la alin.(1) lit.f), h), i), k) şi l). 
 

(Autor: senator Marian Ovidiu – 
Grup parlamentar al PD-L) 

11. Punctul 69, art.95 alin.(4)  (4) Cererea de suspendare a 
raportului de serviciu se face în scris, cu cel 
puţin 15 zile calendaristice înainte de data 
când se solicită suspendarea, cu excepţia 
situaţiei prevăzute la alin.(1) lit.b), respectiv 
alin.(1) lit.e), când cererea de suspendare 
se face cu 48 de ore înainte de producerea 
evenimentului. 

 
(Autor: senator Marian Ovidiu – 

Grup parlamentar al PD-L) 

a) Argumente pentru 
susţinere: 

Nu există legătură între situaţia 
reglementată de alin.(1) lit.b) 
şi declanşarea grevei. 

 

Camera 
Deputaţilor 

12. Punctul 74, art.99 alin.(31)  (31) Perioada de preaviz se suspendă 
în cazurile prevăzute la art.94 alin.(1) 
lit.g), h), i) şi l), până la încetarea 
motivului.  
 

(Autor: senator Marian Ovidiu – 
Grup parlamentar al PD-L) 

a) Argumente pentru 
susţinere: 

Nu pot fi prevăzute toate 
situaţiile pot interveni oricând. 

 

Camera 
Deputaţilor 

13. Punctul 77, art.107 
alin.(4) 

 (4) În situaţia în care, după obţinerea 
avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici, actele administrative prin care se 
stabilesc măsuri din categoria celor 
prevăzute la alin.(1) se aprobă cu modificări 
sau completări, ordonatorii principali de 
credite din administraţia publică locală au 
obligaţia de a comunica Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici aceste acte 
administrative în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data aprobării lor prin 
hotărâre a consiliului local sau, după caz, 

a) Argumente pentru 
susţinere: 

Situaţi temeinic rezolvate. 

 

Camera 
Deputaţilor 
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hotărâre a consiliului judeţean. 
 

(Autor: senator Marian Ovidiu – 
Grup parlamentar al PD-L) 

14. Punctul 62, art.92 alin.(11)  (11) În mod excepţional, la 
propunerea justificată a conducătorului 
autorităţii sau instituţiei publice în al cărei 
stat de funcţii există  funcţia publică de 
director sau director adjunct vacantă sau 
temporar vacantă, exercitarea cu caracter 
temporar a acesteia poate fi realizată de 
către funcţionari publici care îndeplinesc 
condiţia de 4 ani vechime în 
specialitatea studiilor cerute pentru 
ocuparea funcţiei publice respective. Această 
măsură se dispune prin act administrativ al 
persoanei care are competenţa legală de 
numire în funcţia publică respectivă, cu 
avizul favorabil al Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici. 
 

(Autor: senator Marian Ovidiu – 
Grup parlamentar al PD-L) 

a) Argumente pentru 
susţinere: 

Decidenţii au la dispoziţie în 
instituţiile pe care le conduc 
funcţionari publici cu 
experienţă îndelungată în 
administraţie, cu o competenţă 
profesională incontestabilă şi 
cu capacitate managerială care 
pot exercita funcţii de 
conducere la standarde 
profesionale de excepţia, dar 
care nu întrunesc vechimea de 
5 ani în specialitatea studiilor 
cerute de funcţia publică. O 
derogare de la criteriul vechimii 
de 5 ani ar fi necesară cel puţin 
pentru a crea posibilitatea  
promovării temporare a 
funcţionarilor respectivi într-o 
funcţie publică de conducere 
vacantă sau temporar vacantă. 
Astfel, se propune reducerea 
vechimii în specialitatea 
studiilor necesară de la 5 la 4 
ani pentru exercitarea cu 
caracter temporar a funcţiei 
publice de conducere vacante 
de director/director adjunct, în 

Camera 
Deputaţilor 
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cazuri excepţionale, sub 
responsabilizarea ordonatorilor 
principali de credite, în cazul în 
care propunerea este temeinic 
motivată. 

 

15. Punctul 66, art.94 lit.b)  b) este încadrat administrator 
public la cabinetul unui demnitar, la 
cabinetul unui primar sau, după caz, la 
cabinetul unui preşedinte al consiliului 
judeţean ori la cancelaria prefectului;  
 

(Autor: senator Marian Ovidiu – 
Grup parlamentar al PD-L) 

a) Argumente pentru 
susţinere: 

Având în vedere atribuţiile 
deosebit de complexe atribuite 
administratorului public 
presupun o experienţă 
semnificativă în administraţie, 
o cunoaştere aprofundată a 
diferitelor domenii ale 
administraţiei publice, a 
legislaţiei aplicabile, pentru  
abordare calificată a 
responsabilităţilor încredinţate, 
procesul de recrutare a 
candidaţilor ar exclude chiar 
funcţionarii publici cu 
competenţă adecvată acestei 
numiri, în absenţa normelor 
legale care să le asigure 
posibilitatea revenirii la funcţia 
publică anterioară angajării ca 
şi personal contractual pe 
postul de administrator public, 
pentru perioadă determinată. 
Suspendarea de drept a 
raporturilor de serviciu pentru 

Camera 
Deputaţilor 
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întreaga perioadă a valabilităţii 
contractului încheiat pentru 
funcţia de administrator public 
ar constitui o garanţie a 
continuităţii desfăşurării 
activităţii funcţionarului public, 
chiar şi după încheierea 
mandatului primarului care l-a 
numit. Pe de altă parte, 
primarii ar beneficia de 
oportunitatea selectării între 
candidaţi al căror 
profesionalism poate să 
asigure exercitarea corectă şi 
eficientă a atribuţiilor. Din 
punct de vedere al 
reglementări propuse, 
considerăm că legiuitorul care 
a considerat în mod raţional că 
poate fi suspendat de drept 
raportul de serviciu al unui 
funcţionar public pentru ca 
acesta să poată fi încadrat pe 
perioadă determinată la 
cabinetul primarului sau al 
preşedintelui consiliului 
judeţean, poate avea în 
vedere, cu atât mai mult, că 
este justificată suspendarea de 
drept a raportului de serviciu al 
administratorului public. Din 
perspectiva atribuţiilor care pot 
fi delegate prin contractul de 
management către 
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administratorul public, 
coordonarea aparatului de 
specialitate şi ordonator de 
credite (prevederi cuprinse în 
Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare) reiese 
fără îndoială că, în ansamblul 
atribuţiilor delegate, se vor 
regăsi prevederi similare celor 
care definesc funcţia publică, şi 
care, pentru un act 
administrativ şi coerent, pot fi 
duse la îndeplinire de către o 
persoană din interiorul 
organizaţiei, respectiv un 
funcţionar public. Ţinând cont 
de toate aceste considerente, 
precum şi de permisivitatea 
acordată de legiuitor, prin 
prevederile art.95 alin.(2) DIN 
Legea nr.188/1999, de 
aprobare a suspendării 
raportului de serviciu la 
cererea motivată a 
funcţionarului public, pentru un 
interes personal legitim, în alte 
cazuri decât cele prevăzute la 
alin.(1) lit.e) şi la art.94 
alin.(1), pentru o perioadă 
cuprinsă între o lună şi 3 ani, 
este fără îndoială deplin 
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motivată o astfel de propunere. 

 

16. Art.54 lit.e)  e) este aptă din punct de vedere 
fizic şi psihic să ocupe funcţia publică 
pentru care candidează, starea de 
sănătate trebuie atestată pe bază de 
examene de specialitate; 
 

(Autor: senator Marian Ovidiu – 
Grup parlamentar al PD-L) 

a) Argumente pentru 
susţinere: 

Medicul de familie nu este 
îndreptăţit a se pronunţa cu 
privire la abilităţile psihice ale 
unei persoane. 

 

Camera 
Deputaţilor 

17. Art.78 alin.(3)  (3) Sancţiunile disciplinare nu pot fi 
aplicate decât după cercetarea prealabilă a 
faptei săvârşite şi după audierea 
funcţionarului public. Audierea funcţionarului 
public trebuie consemnată în scris, sub 
sancţiunea nulităţii refuzul funcţionarului 
public de a se prezenta la audieri, de a 
semna o declaraţie privitoare la abaterile 
disciplinare care i se impută sau de a 
prezenta documente în susţinerea celor 
afirmate se consemnează într-un proces-
verbal. 
 

(Autor: senator Marian Ovidiu – 
Grup parlamentar al PD-L) 

 

a) Argumente pentru 
susţinere: 

O considerăm o simplă 
omisiune. 

 

Camera 
Deputaţilor 

18.  Art.94 alin.(1) se completează cu lit.p) 
 
 p) concediu de risc maternal, în 
condiţiile legii. 
 

(Autor: senator Marian Ovidiu – 

a) Argumente pentru 
susţinere: 

Suspendarea impusă de 
dispoziţiile OUG nr.96/2003, cu 
modificările şi completările 

Camera 
Deputaţilor 
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Grup parlamentar al PD-L) 
 

ulterioare. 

 

19.   Perioada în care persoana cu 
studii superioare juridice ocupă funcţia 
de secretar, precum şi funcţii de 
conducere din aparatul de specialitate 
al autorităţilor unităţii administrativ-
teritoriale constituie vechime în 
specialitate. 
 

(Autor: senator Marian Ovidiu – 
Grup parlamentar al PD-L) 

 

a) Argumente pentru 
susţinere: 

Textul propus este în litera şi 
spiritul celor stabilite prin 
art.116 alin.(11) din Legea 
nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 

Camera 
Deputaţilor 

20. Poziţia 27, punctul 25, 
ar.107 

Articolul 107 va avea urmatorul cuprins:  

   "Art. 107. - (1) Autoritatile si institutiile 
publice au obligatia de a solicita Agentiei 
Nationale a Functionarilor Publici avizul 
privind functiile publice in oricare dintre 
urmatoarele situatii: 

  a) stabilirea de functii publice pentru 
fiecare autoritate si institutie publica, in 
parte, de conducatorul acesteia ori prin 
hotarare a consiliului judetean sau, dupa 
caz, a consiliului local, pe baza activitatilor 
prevazute la art. 2 alin. (3);  

  b) modificarea calitatii posturilor, potrivit 
art.111, alin.(1) sau alin. (5); 

  c) reorganizarea activitatii autoritatii sau 

 

 

a) Argumente pentru 
susţinere: 

* ANFP emite avize in termen 
de pana la 2 luni; 

* procedura de concurs in 
varianta legii si a HG 
611/2008 ajunge pana la 2 
luni; 

* pentru promovarea 
temporara a unui functionar 
public intr-o functie de 
conducere trebuie aviz de la 
ANFP si, de asemenea, este 
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institutiei publice;  

 

(2) Avizul Agentiei Nationale a 
Functionarilor Publici este prealabil in 
situatia prevazuta la alin. (1), lit. b). 

(3) Autoritatile si institutiille publice au 
obligatia de a instiinta, in termen de 10 zile 
lucratoare, Agentia Nationala a 
Functionarilor Publici, in oricare dintre 
urmatoarele situatii: 

  a) intervenirea unor modificari in structura 
functiilor publice din cadrul autoritatilor sau 
institutiilor publice, ca urmare a promovarii 
in clasa si in grad profesional a functionarilor 
publici;  

     b) transformarea unei functii publice 
vacante intr-o functie publica cu o alta 
denumire sau intr-o functie publica de nivel 
inferior ori superior, cu incadrarea in 
numarul maxim de posturi aprobat pentru 
autoritatea sau institutia publica si in 
fondurile bugetare anuale alocate;  

 (4) In situatia in care, dupa obtinerea 
avizului Agentiei Nationale a Functionarilor 
Publici, actele administrative prin care se 
stabilesc masuri din categoria celor 
prevazute la alin. (1) se aproba cu modificari 

emis in termen de pana la 2 
luni; 

* daca modifici structura 
organizatorica iti trebuie aviz 
si dureaza cca 2 luni; 
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sau completari, ordonatorii principali de 
credite din administratia publica locala au 
obligatia de a comunica Agentiei Nationale a 
Functionarilor Publici aceste acte 
administrative in termen de maximum 5 zile 
lucratoare de la data aprobarii lor prin 
hotarare a consiliului local sau, dupa caz, 
hotarare a consiliului judetean.  

   (5) In situatia prevazuta la alin. (4), 
autoritatile administratiei publice locale pot 
pune in aplicare dispozitiile hotararii 
consiliului local sau, dupa caz, a consiliului 
judetean, numai dupa obtinerea avizului 
Agentiei Nationale a Functionarilor Publici. In 
acest caz, avizul Agentiei Nationale a 
Functionarilor Publici se emite in termen de 
maximum 10 zile lucratoare de la data 
primirii actelor administrative prevazute la 
alin. (4).  

   (6) Lista documentelor necesare 
pentru obtinerea avizului Agentiei Nationale 
a Functionarilor Publici, precum si 
modalitatea de transmitere a acestora de 
catre autoritatile si institutiile publice se 
aproba prin ordin al presedintelui Agentiei 
Nationale a Functionarilor Publici, care se 
publica in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I." 
(Autor: deputat Alina Gorghiu - Grup 
parlamentar al PNL) 
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