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Către 

    BIROUL  PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.140/2008 pentru 

modificarea art.3 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative 

a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de 

stat membru al Uniunii Europene, trimis Comisiei pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială pentru examinare pe fond, cu adresa nr. 

PL.x116 din 18 februarie 2009. 

 
 
 
 
PREŞEDINTE, 

 
 PREŞEDINTE, 

 
SULFINA BARBU 

 
     VICTOR PAUL DOBRE 
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R A P O R T      C O M U N 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.140/2008 pentru modificarea art.3 

alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.45/2008 privind 
unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României 
în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat 

membru al Uniunii Europene 
 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială au fost sesizate, prin adresa nr. PL.x 116 din 18 

februarie 2009, cu dezbaterea pe fond în procedură de urgenţă, a 

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.140/2008 pentru modificarea art.3 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii 

administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în 

calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene. 

La întocmirea prezentului raport comun Comisiile au avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1310/28.10.2008) 

• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.PL.x116/3.03.2009) 

• punctul de vedere al Guvernului transmis prin adresa nr.1096/DRP din 

9 martie 2009. 



  

 
3/4 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 

alin.(1) al art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.45/2008 privind 

unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în 

vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitate de stat membru al 

Uniunii Europene, în sensul ca textul să facă trimitere la prevederile 

Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare, deoarece Hotărârea Guvernului nr.1209/2003 la 

care textul se referă în prezent, a fost abrogată. 

 Comisiile propun Plenului Camerei Deputaţilor aprobarea 

proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 

În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, membrii celor două comisii sesizate în 

fond au examinat proiectul de lege în şedinţe separate, în data de 10 

martie 2009 – Comisia pentru muncă şi protecţie socială, respectiv, 24 

martie 2009 - Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic. 

La lucrări au fost prezenţi, în calitate de invitaţi, în conformitate cu 

art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat: 

- Andras Szakal – Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici; 

- Radu Stancu – secretar de stat, Ministerul Administraţiei şi 

Internelor. 

La dezbateri au fost prezenţi 29 deputaţi, din totalul de 31 membri 

ai Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic şi 18 deputaţi, din totalul de 19 membri ai Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială. 

Raportul comun a fost adoptat cu unanimitate de voturi de Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială şi cu 28 voturi pentru şi 1 abţinere de 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic. 
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Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 16 februarie 

2009. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat.  

 
 
 
 

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 

Sulfina BARBU Victor Paul DOBRE 

  

SECRETAR, SECRETAR, 

Mihai Cristian APOSTOLACHE Kerekes KÁROLY 

                 
  
 
   
 
 
 
Şef serviciu, Consilier Elena Mesaroş 
Expert, Adriana Emilia Breazu         
Expert, Roxana Feraru 
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