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Comisia pentru administraţie publică 

Nr. XXX /299/2019/22.04.2021 

RAPORT COMUN 

asupra Legii 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 adrninistrativ-

În temeiul art. 1111 din Regulamentul Senatului, republicat, în vigoare, Comisia juridică, 

de numiri, disciplină, imunităţi şi validări împreună cu Comisia pentru administraţie publică, 

prin adresa nr. L495/2019 din data de 14 aprilie 2021, au fost sesizate de către Biroul 
permanent al Senatului în vederea dezbaterii şi elaborării raportului comun asupra Legii 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2019 pentru completarea 
art. 61 aim . (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, iniţiator: Guvernul României. 

Proiectul legislativ are ca object de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.63/2019, prin care se instituie completarea Codului administrativ în scopul 
consolidării atribuţiil0r 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 imposibilitaţea exercitării atribuţiilor, dobândeşte atribuţia 
de ordonator principal de credite.. ' 

Consiliul Legislativ a analizat proiectul de ordonanţă de urgenţă a Guvernului şi a 
avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat în data de 14 octombrie 2019, 
în condiţiile art.115 alin. (5) teza a III-a din Constituţia României, republicată, proiectul de lege 
în forma transmisă de initiator. , 

Camera Deputaţilor, în şedinţa din data de 31 martie 2021, pe baza raportului comun 
de admitere cu amendamente admise, depus de Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, a adoptat acest proiect de lege, aducând 
astfel mai multe completări la forma adoptată de Senat. 

Astfel cum se consemnează şi în stenograma şedinţei de Plen a Camerei Deputaţilor din 
data de 31 martie 2021, referit0r la dezbaterea şi adoptarea raportului şi, pe cale de consecinţă, 
a acestui proiect de lege cu m0dificările şi completările aduse, au fost reliefate cu acest prilej, 
având în vedere situaţia din punct de vedere al procedurii parlamentare astfel creată, 
necesitatea, oportunitatea şi mai ales urgenţa adoptării unor modificări on completări ale 
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Regulamentului Camerei Deputaţilor pentru instituirea de norme care să acopere din punct de 
vedere procedural astfel de situaţii. 

Astfel, în aceeaşi şedinţă a Camerei Deputaţilor, a fost adoptată Hotărârea nr. 
39/31.03.2021, prin care se introduce o nouă secţiune: 

SECŢIUIVEA a 31-a Respectarea principiului bicameralismului 
Art 1141. - (1) După adoptare sau resprngere de către Camera Deputaţilor în calitate de 

primă Cameră sesizată, proiectul sau propunereä legislativă se trimite Senatului, care va decide 
d efr'n i tiv. 

(2) În cazul în care Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, adoptă o prevedere care, 
potrivit alin. (1), intră în competenţa sa decizională, prevederea este deJ7n1tiv adoptată dacă şi 
Camera Deputaţilor este de acord. În caz con trar, numai pentru prevederea respectivă, legea se 
întoarce la Senat, care va decide deflnitiv în procedură de urgenţă. 

(3) Dispoziţiile alin. (2) referitoare la întoarcerea legii se aplică în mod corespunzător şi în 
cazul în care Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională, adoptă o prevedere pentru ! 
care competenţa decizională aparţine Senatului. 

(4) În situaţia în care Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională, adoptă 

o prevedere care produce cumulativ existenţa unor deosebiri majore de conţinut juridic şi 
existenţa unei confr',guraţii 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, numai pentru prevederea respectivă, legea 
se întoarce la Senat, care se pronunţă în procedură de urgenţă, alin. (2) si (3) aplicându-se 
corespunzător." 

În şedinţa de Birou Permanent al Camerei Deputaţilor, a fost aprobată NOta referitoare la 
acest proiect de lege, în care se arată că: 

"Potrivit art. 1411 alin. (4) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modi ~cările şi corn pletările ulterioare, pro punem retrimiterea Legii la Senat întrucât Camera 
Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională, a adoptat prevederi care produc cumulativ 
existenţa unor deosebiri majore de conţinut juridic şi existenţa unei configuraţii deosebite, 
semnificativ diferite, între formele adoptate de cele două Camere ale Parlamentului, 
încălcându-se astfel cele două criterii esenţiale cumulative stabilite prin Decizia Curţii 
Constituţionale nr. 1/2012. 

Senatul urmează a se pronunţa în procedură de urgenţă numai asupra prevederilor 
nou introduse de Camera Deputaţilor." 

În consecinţă, în aceeaşi zi, în condiţiile acestor prevederi, legea a fost înaintată la 
Senat. 

Senatul, a adoptat în şedinţa din data de 12 aprilie 2021, aplicând principiul mutatis 
mutandis, Hotărârea nr. 44/ 2021, creându-se astfel cadrul procedural necesar transmiterii în 
procedura de dezbatere şi adoptare a avizelor şi raportului asupra textelor nou introduse la 
Camera Deputaţilor. 

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a transmis un 
aviz favorabil asupra formei adoptate de Camera Deputaţilor. 

Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială a avizat favorabil. 

Prevederile nou introduse se referă, inter alia, la completarea Ordonanţei de urgenţă 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, cu un nou articol, art. 
2921, care reglementează: Procedura de trecere a unui bun din domeniul public al statului, 
neînscris în cartea fun ciară, în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale. 
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Prevederile articolului unic aI O.U.G. 63/2019 se regăsesc modificate în subpunctul 1 al 
punctului 3 al articolului I 

De asemenea, prin subpunctele 3-8 ale punctului 3 al art. I din forma adoptată de Camera 
Deputaţilor a legii se reglementează şi situaţia comisiilor de disciplină constituite în cadrul 
autorităţilor şi instituţiilor publice, ca urmare a Deciziei Curţii COnstituţionale nr 737/2020 prin 
care se constată neconstituţionalitatea art.79 aim . (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, care prevedea 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, Ia propunerea Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici. Prevederea menţionată a fost între timp preluată şi în Codul 
administrativ, la articolul 494 

aim . (9) care este propus a se abroga prin acest proiect de lege. 
Normele privind modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor de 

disciplină, precum şi componenţa, atribuţiile, modul de sesizare şi procedura disciplinară, sunt 
prevăzute în anexa nr. 7, pentru respectarea Deciziei CCR nr. 737/2020, în sensul promovării 

prin lege (organică) a acestor dispoziţii. 

Pe parcursul mai multor şedinţe, membrii Comisiei juridice, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări precum şi cei ai Comisiei pentru administraţie publică, analizând forma 
adoptată de Senat, forma adoptată de Camera Deputaţilor, prevederile Hotărârii Senatului nr. 
44/2021, precum şi avizele primite, au constatat că: 

- Senatul, în calitate de primă Cameră, este sesizat în această etapă a procedurii 
legislative asupra acestui proiect legislativ numai în ceea ce priveşte prevederile 
nou introduse şi adoptate de Camera Deputaţilor în şedinţa din 31 martie 2021; 

- Prevederile nou introduse sunt cele cuprinse în partea introductivă şi punctele 1-3 ale 
articolului I precum şi cele ale articolului II. 

- Având în vedere domeniile reglementate de noile prevederi, acestea pot fi 
subscrise domeniilor reglementate de dispoziţiile constituţionale cuprinse Ia 
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, on ale art.136 alin.(3) şi (4) - 
Proprietatea, pentru care Senatul are competenţă de dezbatere a proiectelor 
legislative în calitate de primă Cameră sesizată;. 

- Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de lege cu respectarea prevederilor art. 76 
alin.(1) din Constituţia României, republicată, stabilind astfel caracterul de lege . ., organrca; 

În conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, în vigoare, 
la dezbaterea iniţiativei legislative, au participat, reprezentanţi ai lvlinisterului Lucrărilor 
Publice, Dezvoltării şi Administraţiei şi ai Ministerului Finanţelor. 

Potrivit prevederilor art.75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art.92 
alin. (7) pct.2 şi art. 1111 din Regulamentul Senatului, republicat, în vigoare, Senatul, în calitate 
de primă Cameră sesizată, urmează să se pronunţe în continuarea procedurii legislative, 
cu privire la textele nou introduse adoptate de Camera Deputaţilor în şedinţa din 31 
martie 2021, articolului I având un nou cuprins, cu punctele 1-3, şi articolul II. 

În consecinţă, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări şi Comisia 
pentru administraţie publică au hotărât, cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, 
adoptarea unui raport comun de admitere, fără amendamente şi supun spre dezbatere şi 
adoptare, Plenului Senatului, raportul comun de admitere, fără amendamente, împreună cu 
legea în forma adoptată de Camera Deputaţilor. 
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