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Către, 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.90/2001 privind organizarea şi 

funcţionarea Guvernului României şi a Ministerelor, trimisă comisiei în vederea 

dezbaterii pe fond, cu adresa nr. Pl.x 201 din  12 mai 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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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI 

ECHILIBRU ECOLOGIC 
 

Bucureşti, 2.06.2010 
Nr.  26/1390 

 
R A P O R T       

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României 

şi a Ministerelor 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată, prin adresa nr.Pl.x 201 din 12 

mai 2010, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.90/2001 privind 

organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a Ministerelor, înregistrată 

cu nr.26/1390 din 13 mai 2010. 

 La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.559/04.05.2010); 

• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.31/458 

din 26.05.2010. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată 

şi ale art. 92 alin. (8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a 

ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul eliminării 
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posibilităţii de a face numiri politice în ceea ce priveşte posturile de conducere 

din serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de 

specialitate ale administraţiei publice centrale.  

La lucrările comisiei au fost prezenţi 32 deputaţi, din totalul de 33 

membri ai comisiei. 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 2 iunie 2010 au 

participat, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, în calitate de invitaţi, doamna Irina Alexe – 

secretar de stat din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

 În urma examinării intervenţiei legislative şi a opiniilor exprimate de 

către membrii Comisiei, s-a hotărât, cu majoritate de voturi (3 abţineri), 

să se supună plenului Camerei Deputaţilor, respingerea propunerii legislative 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.90/2001 privind organizarea şi 

funcţionarea Guvernului României şi a Ministerelor, motivat de faptul că 

modificarea propusă nu se justifică întrucât sediul materiei propuse de iniţiator 

nu se află în Legea nr.90/2001 ci în Legea nr.188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă 

face parte din categoria legilor organice. 

 
 
 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 
 

Sulfina BARBU 
 

Mihai Cristian APOSTOLACHE 
   
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier, Sofia CHELARU  
Consultant,  Nicoleta Toma 
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