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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia juridică, de 
disciplină și imunități 

 Comisia pentru 
muncă și protecție 

socială 

 Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului 

 
Nr.4c-13/673 

  
Nr.4c-9/655 

  
Nr.4c-7/383 

   
București, 18 octombrie 2021 

Plx 328/2021 
 

  
 
 

Către 
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 
 

 
 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative  

pentru abrogarea art.210 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ trimisă, spre dezbatere în fond, 

Comisiei juridice, de disciplină și imunități, Comisiei pentru muncă și 

protecție socială și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului, cu adresa nr. Plx 328/2021 din 14 septembrie 2021. 

 
 

PREŞEDINTE, 

Mihai-Alexandru Badea 

PREŞEDINTE, 

Oana-Silvia ŢOIU 

PREŞEDINTE, 

Simona Bucura-Oprescu
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
  

Comisia juridică, de 
disciplină și imunități 

 Comisia pentru muncă 
și protecție socială 

Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului 
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București, 18 octombrie 2021 

Plx 328/2021 
 
 
 

RAPORT COMUN 
asupra propunerii legislative  pentru abrogarea art.210 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ 

 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia 
pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu 
propunerea legislativă  pentru abrogarea art.210 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
trimisă cu adresa nr. Plx 328/2021 din 14 septembrie 2021. 
 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea 
art.210 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, articol 
referitor la stabilirea şi acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă 
pentru primari, viceprimari, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor 
judeţene. 
 

La întocmirea prezentului raport comun, cele trei comisii sesizate 
în fond au avut în vedere: 
● avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observații și propuneri 

(nr.296/10.05.2021) 
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● avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.3634/28.04.2021) 
● avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/662/21.09.2021) 
● punctele de vedere primite de la Uniunea Naţională a Consiliilor 

Judeţene din România (nr.3865/10.10.2021), Asociaţia Municipiilor din 
România (nr.805/11.10.2021), Asociaţia Oraşelor din România 
(nr.392/11.10.2021) şi Asociaţia Comunelor din România 
(nr.535/06.10.2021). 
 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii celor trei comisii sesizate în fond au examinat 
propunerea legislativă și documentele conexe în ședințe separate:  

 
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a 

dezbătut inițiativa în data de 12 octombrie 2021. 
Comisia pentru muncă și protecție socială a dezbătut inițiativa în 

data de 13 octombrie 2021. 
Comisia juridică, de disciplină și imunități a dezbătut propunerea 

legislativă în data de 14 octombrie 2021. 
La lucrările comisiilor, deputații au fost prezenți conform propriilor 

liste de prezență. 
 
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 

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

Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, potrivit 
prevederilor art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat. 
 

În urma finalizării dezbaterilor asupra iniţiativei legislative şi a 
documentelor conexe, membrii celor trei comisii au hotărât, cu majoritate 
de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea 
propunerii legislative, pentru următoarele considerente: 

Având în vedere atribuţiile deosebit de complexe exercitate de către 
primari, viceprimari, preşedinţi şi vicepreşedinţi ai consiliilor judeţene în 
raport cu nevoile variate ale colectivităţilor locale, a faptului că activitatea 
acestora are un caracter permanent care impune un grad sporit de 
responsabilitate şi respectarea şi îndeplinirea cerinţelor cetăţenilor, a fost 
necesară instituirea dreptului la indemnizaţia pentru limita de vârstă 
prevăzută de art. 210 din Codul administrativ.  
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Dreptul la o indemnizaţie pentru limită de vârstă a apărut ca o 
necesitate ce îşi are esenţa în statutul funcţiei executive, având în vedere 
nivelurile disproporţionate ale indemnizaţiilor acestor persoane în raport 
cu rolul complex al acestora, aceasta reprezentând astfel un drept 
echitabil şi compensatoriu pentru activitatea depusă în slujba comunităţii 
care i-a desemnat să le reprezinte interesele.  

Compensaţia este acordată ca urmare a plafonării indemnizaţiilor 
primarilor, viceprimarilor, președinţilor și vicepreşedinţilor de consilii 
judeţene pe o perioadă de mai bine de 10 ani şi discrepanţelor salariale 
impuse prin legi succesive între indemnizaţiile aleşilor locali şi salariile 
funcţionarilor publici şi personalului contractual din administraţia locală, în 
beneficiul acestora din urmă.  

Indemnizaţia pentru limită de vârstă a fost necesară pentru a 
compensa lipsa sporurilor sau indemnizaţiilor compensatorii de care 
beneficiază alte categorii de personal bugetar, ales sau numit, fiind 
prevăzută a se acorda doar la încetarea mandatului şi dacă sunt 
îndeplinite condiţiile legale pentru pensionare în sistemul public de pensii. 

Acordarea acestor indemnizaţii nu constituie o încălcare a 
principiului contributivității la fondurile de asigurări sociale, din moment ce 
acestea nu se achită din aceste fonduri, ci se suportă din bugetul de stat 
pe baza unor anexe distincte la legea bugetară anuală, contribuabilii 
sistemului public de pensii nefiind afectaţi sub acest aspect.  

 
PREŞEDINTE, 

Mihai-Alexandru Badea 

 PREŞEDINTE, 

Oana-Silvia ŢOIU

 PREŞEDINTE, 

Simona Bucura-Oprescu
 
 
 
 
 
 

SECRETAR, 

Cristian Tudor Băcanu 

 SECRETAR, 

Eugen Neață 

 SECRETAR, 

Dumitru Flucuș 

     

 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar,                      
Alina Grigorescu  Șef birou  

Lidia Vlădescu  Șef serviciu 
Nicoleta Toma
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