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Cornisia j uridică, de numiri, 
disciplină, imunităţi şi validări 

Nr. XIXI 342/ 2020/ 2021 

műt 

Comisia pentru administraţie publică 

RAPORT COMUN 

XXX/ 359!  2020/ 2021 

asupra Propunerii legislative pentru amodificarea şi coxnpletarea Ordonanţei de Urgenţă 

a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, în vederea punerii în operă a 
voinţei suverane a poporului român, exprimată la referendumul organizat în data de 26 

mai 2019 şi a modificării tipurilor de acte adoptate de Guvern în acord cu deciziile 
Curţii Constituţionale 

În conforniitate cu prevederile art. 70 din P.egularn.entul Senatului, republicat, cu 
modificările şi colnpletările ulterioare, Comisia juridică, de nurniri, disciplină, imunităţi şi 

validări şi Comisia pentru administraţie publică, prin adresa nr. L696/2020, au fost sesizate de 
Biroul permanent al Senatului în vederea dezbaterii şi elaborării raportului cornun asupra 
Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, în vederea punerii în operă a 
voinţei suverane a poporului român, exprinaată la referendumul organizat în data de 26 
mai 2019 şi a modificării tipurilor de acte adoptate de Guvern în a.cord cu deciziile 
Curţii Constituţionale, având ca iniţiatori: Băişanu Ştefan-Alexandru - deputat Independent; 
Căprar Dorel-Gheorghe - deputat PSD; Cătăniciu Steluţa-G ustica - deputat ALDE; G avrilescu 
Graţiela Leocadia - deputat Independent; Gerea Andrei Dominic - deputat ALDE. Proiectul de 
lege se consideră adoptat de Camera Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile art. 115 aim . 
(5) teza a III-a din Constituţia României, republicată. 

Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerea legislativă. 

Guvernul nu susţine iniţiativa legislativă. 

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări şi Comisia pentru 
adnm.inistraţie publică, in şedinţele din 24 martie, respectiv 30 martie 2021, au analizat 
propunerea legislativă şi avizele prixnite Si au hotărât, cu rnaj oritate de voturi ale m.enabrilor 
prezenţi, să adopte un raport comun de respingere, în principal din urm.ătoarele 
considerente: 

-limitele legiferării pe calea ordonanţelor de urgenţă sunt prevăzute de Constituţie, la art. 
115 aim . (4) şi (d), astfel: 
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-"(4) Guvernul poate adopta ordonanţ e de urgenă nl ~ nuai în situaţii extraordinarc a 
căror regl~nieniare ttu poate li amânată, avüncl obligatia de amotiva Urgenfa în 
cuprinsul accstora. 
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(6) (3rdonanţelc de urgenţă nu pot Ii adoptate în domeniul legilor constituţionale, nu pot 
afec.ta regiinul instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile, libcrtâxiie Şi 

îndaioririle prevăzute de Constitutie, drepturile electorate şi nu pot viza rnăsuri de 
trecere silită a unor bunuri în proprietate publică:'. Prin urrnare, CuveFnul poate adopta 

ordonanţe de urgenţă în once domeniu, in condiţiile prevăzute de art. 115 aim . (4) din ~ 
Constituţie, cu excepţia domeniilor prevăzute la aim . (6). Intrucât regimul ordonanţelor de 
urgenţă este reglementat exclusiv de Constituţie, modificarea acestor limite se poate face doar 
printr-o lege de revizuire a Constituţiei. 

-punerea în aplicare a voinţei suverane a poporului exprimată prin referendum trebuie, însă, 

să se facă prin rnodalitatea adecvată, cu respectarea principiului ierarhiei actelor normative şi 

a principiului supremaţiei Constituţiei, consacrat de art. 1 aim . (5) din Constituţie. Or, 
apreciază Consiliul l..egislativ, având în vedere că regimul ordonanţelor de urgenţă este 
reglementat exclusiv de Constituţie, intervenţia Parlamentului în vederea modificării acestui 
regim în sensul celor consfinţite prinr ezultatele referendumului din 26 mai 2019 se poate 
face doar printr-o lege de revizuire a Constituţiei. 

-soluţia legislativă preconizată este justificată sumar în Expunerea de motive, on, Curtea 
Constituţională, în jurisprudenta sa (Decizia CCR nr. 141./2019, nr. 139120 19), a constatat 
neconstituţionalitatea legilor pentru lipsa studiilor de impact, respectiv pentru lipsa de 
fi.lndamentare temeinică a reglementării. Cu atât mai mult se impunea, în acest caz, o 
fundamentare temeinică, cu cât se remarcă. un pronunţat caracter tehnic al reglernentării. 

l'rin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 
organice, fiind incidente dispoziţiile art. 73 alin. (3) lit. e) din Constituţia României, 
republicată, şi urmează sâ fie supusă votului plenului Senatului, împreună cu raportul comun 
de respingere, cu respectarea prevederilor art.76 alin.(1) din Constituţia României, 
republicată, 

SenaGl, în âplicarea dispoziţiilor art, 75 aim . (1) din Legea fundarnentală şi ale art. 92 
aim . (8) p&,2 dir' P'egulamentul Senatului în vigoate, este Cameră decizională. 
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