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In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, cu 
modificarile ulterioare, Comisia pentru munca, familie §i protecpe sociala, prin 
adresa nr. L413/2021, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, in 
vederea dezbaterii §i elaborarii raportului, asupra proiectului de lege pentru 
aprobarea Ordonanfei de urgenfd a Guvernului nr.103/2021 privind unele masuri 
la nivelul administrafieipublice, initiator Guvemul Romaniei.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea si completarea 
unor acte normative referitoare la suspendarea/ocuparea posturilor vacante din 
institutiile si autoritatile publice si stabilirea termenelor pana la care pot fi ocupate.

Consiliul Legislativ transmite un aviz favorabil.
Comisia pentru buget, finance, activitate bancara §i pia^a de capital 

transmite avizul cu nr. 562-FAVORABIL.
In cadrul dezbaterilor s-a formulat un amendament care, supus votului, a 

fost adoptat §i se regaseste in anexa ce face parte integranta din prezentul raport.
Avand in vedere avizele favorabile si argumentele regasite in expunerea de 

motive, in §edinla din 27 octombrie 2021, membrii Comisiei pentru munca, familie §i 
protecfie sociala au hotarat, cu majoritate de voturi, sa adopte raport de admitere, 
cu un amendament admis.

In consecinia, Comisia pentru munca, familie §i protectie sociala supune 
spre dezbatere .§i adoptare, Plenului Senatului, raportul de admitere cu un 
amendament §i proiectul de lege.

In raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice.

1



Proiectul de lege urmeaza a fi adoptat de Senat in calitate de prima Camera
sesizata.

Secretar,Pre§edinte,

Senator Stefan PALARIE Senator Sorin VLASIN
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Anexa la raportul nr. XXVII/211/2021

AMENDAMENT ADMIS la
Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanfei de urgen^a a Guvernului nr.103/2021 privind unele masuri la nivelul administrafiei 

_______________________________________publice (L413/2021)_______________________________________________
ORDONANJA 
DE URGENTA 

nr. 25 din 18 
aprilie 2007 

privind stabilirea 
unor masuri 

pentru
reorganizarea 
aparatului de 

lucru al 
Guvernului

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonantei de urgenja a 

Guvernului nr.103/2021 privind 
unele masuri la nivelul 
administrafiei publice 

L 413/2021

Amendament
Nr.

Observatii
Crt.

Art.II. - Articolul 3 din Ordonanta 
de urgenta a Guvernului nr. 
25/2007 privind stabilirea unor 
masuri pentru reorganizarea 
aparatului de lucru al Guvernului, 
publicata in Monitorul Oilcial al 
Romaniei, Partea I, nr. 270 din 23 
aprilie 2007, aprobata cu 
modiflcari si completari prin Legea 
nr. 99/2008, cu modificarile si 
completarile ulterioare, se modiflca 
si va avea urmatorul cuprins: 
„Art.3. - Prin hotarari ale Guvernului 
se stabileste numarul maxim de 
posturi al fiecarei institutii publice si 
structuri din cadrul aparatului de 
lucru al Guvernului.”

Amendament admis cu majoritate de voturi
Expunerea de motive nu fumizeaza o explicatie solida si flindamentata 
pentru schimbarea actului (in sens de instrument juridic) prin care se 
modiflca numarul maxim de posturi al fiecarei institutii publice si 
structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului. Ordonanta 
103/2021 supusa aprobarii azi prevede ca acest numar se stabileste 
prin hotarari de Guvern (deci prin acte nesupuse niciunui fel de control 
exterior Guvernului).In prezent, numarul de posturi din aparatul 
Guvernului este stabilit prin OUG 25/2007 la 950 (prin modificarea 
adusa de OUG 1/2018). Consideram ca, in cazul in care Guvemul are 
nevoie de o marire a numarului de posturi din cadrul aparatului de lucru, 
Guvemul are la indemana un instmment similar cu cel in vigoare in 
prezent, adica instramentul unei ordonante de urgenta, un act care este 
supus controlului Parlamentului prin intermediul legii de adoptare 
ulterioare. Expunerea de motive adreseaza doar schimbarile de ordin 
numeric de la nivelul aparatului de lucru al Guvernului, fara a aduce 
nicio lamurire sau justiiicare a solutiei privind stabilirea numarului 
maxim de posturi prin HOTARARE de Guvern.
Observam de asemenea ca din avizul CL lipse^te o analiza a acestei 
modiflcari aduse de catre OUG 103/2021.
In consecinta, propunem eliminarea acestui articol care schimba 
instrumentul ordonantei de urgenta (aplicabil in prezent) cu cel al 
hotararii de Guvern.

1. Art. II se 
abroga

Art. 3. Numaml 
maxim de posturi 
pentra aparatul de 
lucru 
Guvernului este de 
950,
demnitarii 
posturile aferente 
cabinetelor 
acestora.

al

inclusiv

Autori amendament: Senator!
STEFAN PALARIE, IRINEU 
DARAU, COSMIN POTERA^, 
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parlamentar USR
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