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AVIZ
referitor Ia propunerea legislativă pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ

Analizând propunerea legislativă pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ (b395/20.06.2022), transmisă de Secretarul General al 
Senatului cu adresa nr. XXXV/3206/28.06.2022 şi înregistrată la 

Consiliul Legislativ cu nr. D761/28.06.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV

în temeiul art. 2 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 73/1993, republicată 

şi al art. 33 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Legislativ,
Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 

observaţii şi propuneri:
1. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 

instituirii posibilităţii depunerii, inclusiv în format electronic, a 

documentelor necesare pentru întocmirea dosarelor de înscriere la 

concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul 

autorităţilor şi instituţiilor publice, corelativ cu obligaţia prezentării 

exemplarelor originale doar de către candidaţii declaraţi admişi la 

concursul de recrutare.



Potrivit Expunerii de motive, ^.adoptarea acestei iniţiative 

legislative ar reprezenta un pas important către facilitarea înscrierii la 

concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, prin 

asigurarea accesului neîngrădit al oricărei persoane interesate să 

poată candida fără a fi constrânsă de birocraţia şi distanţele lungi pe 

care altfel le-ar avea de parcurs în faza de debut a competiţier.
2. Prin obiectul său de reglementare, prezentul proiect se 

încadrează în categoria legilor organice, fiind incidente prevederile 

art. 73 alin. (3) lit. j) din Constituţie, iar în aplicarea dispoziţiilor art. 75 

alin. (1) din Legea fundamentală, prima Cameră sesizată este Senatul.
3. Menţionăm că, prin avizul pe care îl emite. Consiliul Legislativ 

nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.
4. în legătură cu soluţia legislativă preconizată, semnalăm faptul 

că în prezent, art. 618 din Codul administrativ reglementează o 

procedură tranzitorie de organizare a concursurilor „de la data intrării 

în vigoare a titlului II al părţii a Vl-a şi până la data intrării în vigoare 

a dispoziţiilor art. 467 alin. (3)-(9) şi ale art. 469”. Totodată, potrivit 

art. 597 din acelaşi act normativ, „ prevederile art. 467 alin. (3)-(9), 
art. 469, 470 şi 484 intră în vigoare la 1 ianuarie 2022”, termen 

prorogat până Ia 30 septembrie 2023, prin efectul Ordonanţei de 

urgenţă nr. 138/2021.
Precizăm că prin intervenţiile legislative avute în vedere, măsura 

preconizată prin prezentul proiect ar urma să se aplice atât în ipoteza 

amânării intrării în vigoare a dispoziţiilor art, 467 prin prorogări 

succesive ale termenului iniţial, cât şi ulterior încetării aplicării 

măsurilor tranzitorii.
5. La pct. 2 al art. I, la textul preconizat, pentru un spor de 

rigoare redacţională, sintagma „alin. 10 lit. a)” de la teza I se va reda 

sub forma „alin, (10) lit. a)”.
6. Cu privire la art. II, care se referă la intrarea în vigoare a legii, 

şi art. III, care cuprinde o normă tranzitorie, semnalăm că, potrivit 

art. 51 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, conţinutul proiectului de act normativ se 

sistematizează într-o anumită ordine de prezentare a ideilor, dispoziţiile 

tranzitorii precedând dispoziţiile finale (lit. c) şi d) ale respectivului 

alineat). Prin urmare, propunem o rocadă între prevederile art. II şi III.
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7. La actualul art. III, semnalăm că orice dispoziţie legală 

produce efecte juridice ulterior intrării sale în vigoare, astfel că, pentru 

rigoare normativă şi unitate redacţională cu alte situaţii similare, 
propunem reformularea normei preconizate, o posibilă variantă fiind în 

sensul:
„Art. ... - în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei legi, Guvernul va modifica în mod corespunzător Hotărârea 

Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 

modificările şi completările ulterioare”.
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Bucureşti
Nr. 855/20.07.2022
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 555/5 iul. 2019O.U.G. nr. 57/2019

Ordonanţă de urgenţă privind Codul administrativ
Notă; Denumirea "secretarul unităţii administrativ-teritoriale" se înlocuieşte. în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu 
denumirea "secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale". Denumirea "secretarul unităţii/subdiviziunii administrativ- 
teritoriale" se înlocuieşte. în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu denumirea "secretarul general al 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale". Denumirea "secretarul comunei, oraşului, municipiului, judeţului", după caz, se 
înlocuieşte, în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu denumirea "secretarul general al comunei, al oraşului, al 
municipiului, al Judeţului", după caz.

completat prin O.U.G. nr. 63/2019 M.Of. nr. 745/12 sep. 2019
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ

introduce Ut. c_}) la art. 61 alin. (2)1

aprobată cu modificări şi L. nr. 153/2021 
completări prin

M. Of. nr. 577/8 iun. 2021

2 modificări prin O.U.G. nr. 1/2020 M. Of. nr. 11/9 ian. 2020 prevederile art. 210 se suspenda până la 1 
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi ianuarie 2021 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

3 modificări prin M. Of. nr. 297/8 apr. 2020
Ordonanţă de urgenţă privind prelungirea mandatelor 
autorităţilor administraţiei publice locale cuprinse în perioada 
2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale 
din anul 2020, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

respinsă prin L. nr. 228/2021

O.U.G. nr. 44/2020 modifică art. 151 alin. (3)

M. Of. nr. 933/30 sep. 2021

«modificări prin O.U.G. nr. 61/2020 M. Of. nr. 381/12 mai 2020 modifică art. 134 alin. (5) Ut. a), art. 137 
Ordonanţă de urgenţă privind completarea Legii cadastrului şi alin. (1). art. 141 alin. (1) şi art. ISO alin. 
a publicităţii Imobiliare nr. 7/1996 şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ

nj;
introduce Ut. a_l) şi a_2) la art. 134 alin.

(S)M. Of. nr. 275/22 mar. 2022aprobată prin L. nr. 63/2022

5 modificări prin D.C.C. nr. 240/2020 M. Of. nr. 504/12 iun. 2020
Decizia nr. 240 din 3 iunie 2020 referitoare la obiecţia de 
neconstituţionalitate a Legii pentai aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 44/2020 privind prelungirea 
mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale cuprinse 
în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea 
alegerilor locale din anul 2020. precum şi modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 44/2020

admite obiecţia de neconstituţionalitate şi 
constată că Legea pentni aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvemului nr. 
44/2020 privind prelungirea mandatelor 
autorităţilor administraţiei publice locale 
cuprinse în perioada 2016—2020. unele 
măsuri pentru organizarea alegerilor 
locale din anul 2020. precum şi 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019privind Codul 
administrativ, precum şi Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 44/2020. in 
ansamblul lor. sunt neconstituţionale

6 modificări prin L. nr. 84/2020
Lege privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei 
publice locale şi pentru modificarea art. 151 alin. (3) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ

M. Of. nr. 520/17 iun. 2020 modifică art. 151 alin. (3)

7 completat prin O.U.G. nr. 164/2020 IM. Of. nr. 898/2 oct. 2020
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

introduce art. 364_1 şi alin. (1_1) la art. 
510



8 modificări prin O.U.G. nr. 226/2020 prevederile art. 210 se suspendă până la 
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi data de 1 ianuarie 2022 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene

M.Of. nr. 1332/31 dec. 2020

9 modificări prin M. Of. nr. 117/3 feb. 2021O.U.G. nr. 4/2021
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ

aprobată cu modificări şi L. nr. 155/2021 
completări prin

modifică art. 250, art. 251 alin. (3), art. 
267 alin. (1). art. 397. art. 494 alin. (5) Ut. 
a), la anexa nr. 6 modifică ari. 3 alin. (!) 
Ut. b). ari. 3 alin. (2), art. 4 alin. (!) Ut. b) 
şi alin. (2):
introduce alin. (2_l) - (2_5) la art. 25J. 

alin. (II) - (14) la art. 265, alin. (I_l) la 
art. 275, Ut. (c_l) la art. 3S9. pcl. 6 la 
anexa nr. 5 pct. 1 Ut. A: 
abrogă art. 389 Ut. b) şi c), pct. 3 şi 4 din 

anexa 5 pct. / Ut. A

M.Of. nr. 571/4 iun. 2021

10 admisă excepţie D.C.C. nr. 112/2021 
de neconst. prin

;M. Of. nr. 353/7 apr. 2021 prevederile art. 517 alin. (î) Ut. d):
Decizia nr. 112 din 23 februarie 2021 referitoare la excepţia de constată că acestea sunt constituţionale în 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 98 alin. (1) lit. d) din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. In 
redactarea anterioară modificării prin ari. I pct. 24 din Legea 
nr. 156/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, ale art. 98 alin.
(1) lit. d) din Legea nr. 188/1999, astfel cum au fost modificate 
prin art. I pct. 24 din Legea nr. 156/2018, şi ale art. 517 alin.
(1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, precum şi a prevederilor art. 98 
alin. (3) din Legea nr. 188/1999

măsura în care sintagma ..condiţii de 
vârstă standard” nu exclude posibilitatea 
femeii de a solicita continuarea exercitării 
raportului de sennciu, în condiţii identice 
cu bărbatul, respectiv până la împlinirea 
vârstei de 65 de ani.

11 completat prin M. Of. nr. 571/4 iun. 2021
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 4/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

L. nr. 155/2021 introduce alin. (15) la art. 265

12 modificări prin L. nr. 153/2021 M. Of. nr. 577/8 iun. 2021
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 63/2019 pentru completarea art. 61 alin. (2) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul

modifică art. 494 alin. (I) partea 
introductivă, alin. (2) şi alin. (5) partea 
introductivă şi art. 598; 
introduce Ut. c_}) la art. 61 alin. (2). art. 
292_], alin. (S_l) la art. 494 şi anexa nr.
7 • NORME privind modul de constituire, 
organizare şi funcţionare a comisiilor de 
disciplină, precum şi componenţa, 
atribuţiile, modul de sesizare şi procedura 
disciplinară, cu 57 ari.; 
abrogă art. 494 alin. (9) şi art. 625 alin. (1) 
Ut. a)

13 modificări prin L. nr. 228/2021 ;M. Of. nr. 933/30 sep. 2021
Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor 
administraţiei publice locale cuprinse în perioada 2016*2020, 
unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 
2020, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

respinge O.U.G. nr. 44/2020



1<» modificări prin O.U.G. nr. 121/2021 M.Of. nr. 1127/25 nov. 2021
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

modifică art. 22 alin. (J) şi (4) şi art. 251 
alin. (2J):
introduce alin. (2) şi (S) la ari. 21 şi alin. 
(2J) la ari. 22:

în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri şl sintagme se înlocuiesc după cum urmează; a) 
’MinistenjI Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului" se înlocuieşte cu denumirea "Ministenjl Economiei" în 
cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul economiei şi "Ministerul Antreprenoriatului 
şi Turismului" în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul antreprenoriatului, IMM- 
urilor, investiţiilor străine, mediului de afaceri, turismului şi comerţului exterior; b) "Ministerul Muncii şi Protecţiei 
Sociale" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale" Tn cazul prevederilor care 
reglementează activitatea legată de domeniul muncii şi protecţiei sociale şi "Ministerul Familiei. Tineretului şi 
Egalităţii de Şanse" în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul familiei şi egalităţii de 
şanse; c) "Ministenjl Tineretului şi Sportului" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Familiei. Tineretului şi 
Egalităţii de Şanse" în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul tineretului şi 
"Ministerul Sportului" în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul sportului: d) 
"Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret" se înlocuieşte cu denumirea "direcţiile judeţene pentru tineret", 
respectiv "Direcţia pentnj Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti" se înlocuieşte cu denumirea "Direcţia pentru 
Tineret a Municipiului Bucureşti", în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul 
tineretului; e) "Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii" se înlocuieşte 
cu denumirea "Autoritatea pentru Protecţia Drepturilor Copilului şl Adopţiei" în cazul prevederilor care 
reglementează activitatea legată de domeniul proiecţiei copilului şi adopţiei şi "Autoritatea pentru Protecţia 
Persoanelor cu Dizabilităţi" în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul protecţiei şi

suspendă prevederile ari. 210 pănă la dala 
de 1 ianuarie 2023

15 modificări prin M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fîscal-bugetare, 
prorogarea unor termene, precum şi pentnj modificarea şi 
completarea unor acte normative

O.U.G. nr. 130/2021

16 modificări prin O.U.G. nr. 138/2021
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ

aprobată cu modificări şi L. nr. 156/2022 
completări prin

M. Of. nr. 1243/29 dec. 2021 modifică ari. 597 alin. (1) Ui. d). ari. 618 
alin. (24). ari. 619 alin. (2) partea 
introductivă şi alin. (10), nota de la anexa 
nr. 5:
introduce alin. (3) la art. 384. anexa nr. 
5J:
abrogă pct. II Ut. A pct. 15-19 şi Ut. B pct. 
20 şi 25 din anexa nr. 5

M.Of. nr. 515/25 mai 2022

17 modificări prin O.U.G. nr. 1/2022 M. Of. nr. 41/13 ian. 2022
Ordonanţă de urgenţă pentru modifîcarea şi compietarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021 privind 
stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale 
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
precum şi pentnj modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

modifică ari. 22 alin. (3)

In cuprinsul actelor normative în vigoare denumirea "Autoritatea pentru Protecţia Drepturiior Copilului şi Adopţiei" 
şi "Autoritatea pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi" se înlocuiesc cu denumirea "Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie", respectiv "Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor 
Persoanelor cu Dizabilităţi".

16 modificări prin M. Of. nr. 275/22 mar. 2022
Lege pentnj aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 61/2020 privind completarea Legii cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ

L. nr. 63/2022 aprobă O.U.G. nr. 61/2020

19 modificări prin L. nr. 156/2022
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 136/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi 
pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea 
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

M. Of. nr. 515/25 mai 2022 modifică ari. 618 alin. (24); 
modifică şi înlocuieşte anexa nr. 5_l; 
introduce art. 292_2 şi art. 610_1; 
completează anexa nr. 5



20 modificări prin O.U.G. nr. 94/2022 M. Of. nr. 646/29 iun. 2022
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ

modifică ari. 292 alin. (7) Ut. b); 
introduce art. 300 ]



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 530/14 iul. 2008

Hotărâre pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici
H.G. nr. 611/2008

' modificări prin M. Of. nr. 602/12 aug. 2008
Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.
341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari 
publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor 
funcţionari publici şi a art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 
1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a 
comisiilor de disciplină, precum şl pentnj modificarea art. 161 
alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici

H.G. nr. 787/2008 modifică art. 161 alin. (2)

2 modificări prin H.G. nr. 1173/2008 !M. Of. nr. 677/2 oct. 2008
Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

modifică art. 8, ari. 16. ari.20 alin. (2). an. 
21 alin. (2) Ut. c). art. 43 alin. (5). art. 46 
alin. (2). art. 52 alin. (5). art. 57 alin. (2). 
art. 60 alin. (1). art. 72 alin. (3), ari. 107 
alin. (2) Ut. c) şi e), art. III alin. (2). art. 
125 alin. (2). art. 126 alin. (2). art. 127. 
art. 142 alin. (2). art. 144 alin. (1), art. 
145. art. 146:
introduce lit.J) la art. 143. alin. (2) la art.
158. alin. (2) la ari. 159:
înlocuieşte anexele nr. 1, 2A, 2B. 3 şi 6

3 rectificare M. Of. nr. 36/20 ian. 2009 rectifică art. 117 Ut.c)
RECTIFICARE

^ modificări prin IM. Of. nr. 249/14 apr. 2009
Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri 
financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul 
bugetar

aprobată cu modificări prin L. nr. 260/2009

O.U.G. nr. 35/2009 modifică art. 42

M. Of. nr. 484/13 iul. 2009

5 modificări prin L. nr. 260/2009 M. Of. nr. 484/13 iul. 2009
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în 
domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar

aprobă cu modificări O. U. C. nr. 35/2009

6 modificări prin M. Of. nr. 877/28 dec. 2010
Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice

L. nr. 284/2010 modifică art. 3 Ut. c), art. 127 IU. a), anexa 
nr. 6:
abrogă art. 153

(V. D.C.C. nr. 1615/2011 -M. Of. nr. 99/8 feb. 2012 (anexa nr. II cap. I lit. B art. 7); Decizia I.C.C.J. nr. 1/2014-M. 
Of. nr. 260/9 apr. 2014)



7 modificări prin H.G. nr. 761/2017 M. Of. nr. 826/19 oct. 2017
Hotârâre privind modifîcarea şi completarea Hotârării 
Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

modifică an. ]9, ari. 21 alin. (4). ari. 25. 
ari. 29. ari. 31 alin. (4), ari. 36 alin. (2), 
ari. 39 aîin. (2). ari. 42. ari. 47. ari. 49 
alin. (]) şi alin. (3)-(5). ari. 50 alin. (2), ari. 
53 alin. (ÎO). ari. 59 alin. (6) , ari. 60 alin. 
(2). ari. 61 alin. (4) ari. 63. ari. 67. ari. 74. 
ari. 105 alin. (1) şi (3). ari. 108 alin. (3). 
ari. 121 alin. (J) Iii. c), ari. 125. ari. 128 
alin. (2). ari. 140. ari. 143 şi modifică şi 
înlocuieşie anexele nr. 2A şi nr. 3: 
iniroduce Iii. e_l)-e_3) la ari. 3. an. 24_1. 
alin. (5) la ari. 31. alin. (J_l) la an. 39. 
alin. (î_l) şi (1_2) la ari. 49. alin. (2_}) la 
ari. 50. alin. (8_iJ la ari. 52. alin. (2_J) la 
ari. 53, alin. (1_1) la ari. 64. ari. 78_I. Ui. 
f) la an. 107 alin. (2). alin. (3_1) la an.
108. alin. (3) la ari. 116. alin. (6)-(8) la ari. 
120. alin. (5) şi (6) la an. Î56 şi anexele nr. 
2Cşi2D:
abrogă ari. 23 Ut. b). an. 28 alin. (3). ari. 
75, ari. 105 aîin. (2) şi ari. 128 alin. (1)

fi modificări prin M. Of. nr. 36/14 ian. 2019L. nr. 24/2019
Lege pentnj modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri privind evaluarea funcţionarilor publici 
pentnj anul 2018

abrogă ari. 86 - JOI şi ari. 106 • J20

\

9 modificări prin M. Of. nr. 201/13 mar. 2019H.G. nr. 132/2019
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea Tn categoria înalţilor 
funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea 
înalţilor funcţionari publici, precum şl pentru modificarea şi 
completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici

modifică ari. 7. ari. 17. ari. 2] alin. (1). ari. 
22 aîin. (2). ari. 23. ari. 24 alin. (1). ari. 43 
alin. (2). an. 62 alin. (3), ari. 76 alin. (2). 
titlul Secf. I a Cap. U din Titlul IU. ari. 83 
aîin. (2). ari. 121 alin. (1) Ut. c). ari. 127 
Ut. b). ari. 140. an. 141. an. 142 alin. (2) . 
ari. 143 alin. (2). anexa nr. 1: 
modifică şi înlocuieşie anexele nr. 4A. 4B, 
4C şi anexa nr. 6;
introduce alin. (3) la ari. 22. alin. (3) la ari. 
26. an. 85_l. ari. 105J la Cap. IU din 
Titlul III:
abrogă ari. 3 Ut. h). ari. 6 Ut. a), ari. 8. an. 
79 alin. (2), ari. 80. ari. 81 alin. (2). ari. 83 
alin. (1). Titlu! Secţ. 2 a Cap. II din Titlul 
UI, Secf. 3. cu ari. 129 -139, a Cap. IV din 
Titlul IU. ari. I57-I59, ari. 161. anexa nr. 5



10 modificări prin H.G. nr. 546/2020 M. Of. nr. 638/21 iul. 2020 modifică art. 6 Ut. c), art. 11, art. 16. ari.
17, art. 19, art. 20 alin. (1) şi (3), titlul 
secfumi a 2-a de la titlul II cap.ll, art. 21. 
art. 22, art. 25 alin. (1), art. 26. art. 27 
alin. (1). art. 29. art. 30, art. 39 alin. (1), 
alin. (}_1) Ut. b) şi c) şi alin. (2), art. 40 
alin. (2) Ut. a), art. 43. art. 45 lit.d), art. 46. 
art. 47 alin. (1). art. 48 alin. (1), art. 49 
alin. (1) partea introductivă şi Ut. e),J) şi j), 
ari. 49 alin. (2) şi (3). art. 51 alin. (2). art. 
53 alin. (5).-art. 57 alin. (1), art. 58, art. 59 
alin. (4) şi (5), art. 60 alin. (3). art. 61 alin. 
(2) şi (5). art. 62 alin. (1), art. 64 alin. (2), 
art. 65, art. 66. art. 72 alin. (3). titlul capi 
IV de la titlul II, art. 74, art. 76 alin. (2), 
art. 83 alin. (2). art. 105_1. art. 122 alin.
(2) . art.126 alin. (2), art. 127, art. 128 alin.
(3) , art. 142 alin. (2), art. 143 alin. (1) 
partea introductivă şi Ut. e) şif), art. 143 
alin. (3), art. 144 - 146, art. 156 alin. (5), 
art. 160, modifică şi înlocuieşte anexa nr.l 
şi 3, modifică anexa nr. 2A;
introduce art. 41 _1. alin. (6) la art. 49, 

secţiunea 6_l cu art. 62_1 - 62_5 la titlul II 
cap.III, art. 67_1. art. 126_1, lit.i) la art. 
143 alin. (1), alin. (1_1) la art. 143, anexa 
nr. 6A;
abrogă art. 3 Ut. d). e),f) şi l), art. 13, art. 
15, art. 18, art. 23, art. 24. art. 24_1, art.
25 alin. (4), art. 28. art. 34 alin. (6). art. 36 
alin. (2), art. 38, art. 52 alin. (8_1), art. 62 
alin. (2). art. 73. art. 76 alin. (1). aii. 84, 
art. 102, art. 105, art. 121, art. 122 alin.
(1), art. 123 alin. (2), art. 124, art. 125, 
cap. V cu art. 148-152 de la titlul 111, art.

Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici
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