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Către
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR
Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar comun asupra Proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţ
ã a Guvernului nr.63/2019 pentru completarea
art.61 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, trimisă Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, Comisiei pentru
administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, pentru examinare pe fond, cu adresa nr.PLx
470/2019 din 5 mai 2021.
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RAPORT SUPLIMENTAR COMUN
asupra Proiectului de 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 administrativ
În temeiul art. 1141 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările
şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie socială, Comisia pentru
administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, prin adresa nr. PLx 470/2019 din data de 5 mai 2021,
au fost sesizate, cu dezbaterea în fond, a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 63/2019 pentru completarea art. 61 alin. (2) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, ale art.91
alin.(9) pct.2 și art. 114 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările
şi completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în forma
transmisă de inițiator, în data de 14 octombrie 2019, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a
din Constituţia României, republicată.
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Inițiativa are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.63/2019, prin care se instituie completarea Codului administrativ în scopul
consolidării atribuţiilor secretarului general al ministerului, înalt funcţionar public cu rol de a
asigura continuitatea activităţii ministerului, care, în situaţia vacanţei funcţiei de ministru sau
pe perioada în care ministrul se află în imposibilitatea exercitării atribuţiilor, dobândeşte
atribuţia de ordonator principal de credite.
Camera Deputaților, în ședința din data de 31 martie 2021, a adoptat proiectul de
lege pe baza raportului comun depus de Comisia pentru muncă şi protecţie socială, Comisia
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, într-o formă substanțial diferită de forma
adoptată de Senat.
Camera Deputaților a retrimis la Senat proiectul de lege, în temeiul art. 1141 alin. (4)
din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
care prevede la alin. (4): „În situația în care Camera Deputaților, în calitate de Cameră
decizională adoptă o prevedere care produce cumulativ existenţa unor deosebiri majore de
conţinut juridic şi existenţa unei configuraţii deosebite, semnificativ diferite, între formele
adoptate de cele două Camere ale Parlamentului, încălcând cele două criterii esenţiale
cumulative stabilite prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 1/2012, legea se întoarce la
Senat, care se pronun
ță în procedură de urgență, alin. (2) și (3) aplicându

-se

corespunzător.”
Prevederile nou introduse se referă la completarea Ordonan ței de urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul reglementării
situației comisiilor de disciplină constituite în cadrul autorităților și instituțiilor
publice.
Prin Decizia Curții Constituționale nr.737/2020 se constată neconstitu
ționalitatea
art.79 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul func
ționarilor publici, care prevede
că modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, precum şi
componenţa, atribuţiile, modul de sesizare şi procedura de lucru ale acestora se stabilesc prin
hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Prevederea
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menționată a fost între timp preluată și în Codul administrativ, la articolul 494 alin. (9), care
este propus a se abroga prin această inițiativă.
Pentru respectarea deciziei Curții Constituționale nr.737/2020, în sensul promovării
prin lege (organică) a acestor norme privind modul de constituire, organizare și funcționare a
comisiilor de disciplină, precumși componența, atribuțiile, modul de sesizare și procedura
disciplinară, s-a propus completarea Codului administrativ cu un nou articol şi, corelativ, cu
o anexă nouă, anexa nr. 7, care cuprind aceste proceduri.
Având în vedere domeniile reglementate de noile prevederi, acestea pot fi subscrise
domeniilor reglementate de dispozi
țiile constituționale cuprinse la art. 73 alin.(3) lit.j)

-

statutul funcţionarilor publici; lit.m) - regimul juridic general al proprietăţii şi al moştenirii;
lit.p) - regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele, patronatele şi protecţia
socială, pentru care Senatul are competență de dezbatere a proiectelor legislative în calitate
de primă Cameră sesizată.
Astfel, Senatul, în calitate de primă Cameră, a fost sesizat numai în ceea ce
privește prevederile nou introduse și adoptate de Camera Deputaților în ședința din 31
martie 2021.
Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, ale art.92
alin.(7) pct.2 și art. 1111 din Regulamentul Senatului, republicat, Senatul, în calitate de
primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa în forma votată de Camera Deputaților în
ședința din 31 martie 2021.
Comisia pentru muncă şi protecţie socială a Camerei Deputaților dezbătut inițiativa în
şedinţa din 11 mai 2021.
La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 şi 56 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, domnul Cătălin
Boboc, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 21 de deputaţi, din totalul de 21 de
membri ai comisiei.
În urma finalizării dezbaterilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a hotărât cu
majoritate de voturi (2 abţineri) adoptarea în forma prezentată de Senat.
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Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisia juridică, de
disciplină și imunități și Comisia pentru buget, finanțe și bănci au dezbătut inițiativa în
ședință comună, în data de 11 mai 2021.
La lucrările comisiilor deputații au participat la ședință conform listelor de prezență.
În urma finalizării dezbaterilor membrii celor patru comisii sesizate în fond au hotărât
cu majoritate de voturi (o ținere)
ab

să propună Plenului, adoptarea Proiectului de lege

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2019 pentru completarea art.
61 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
în forma adoptată de Senat.
În raport cu obiectul de reglementare, legea face parte din categoria legilor
organice.
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Şef birou Lidia Vlădescu

Şef serviciu Nicoleta Toma

Consilier parlamentar
Dragoş Bucur

Şef serviciu Giorgiana Ene
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