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RAPORT COMUN

asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

(L227/2021)

în conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 

modificările ulterioare, prin adresa nr. L227 din 14.06.2021, Comisia pentru administraţie 

publică şi Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială au fost sesizate în vederea 

întocmirii unui raport comun asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
iniţiată de: Aelenei Evdochia - senator AUR; Busuioc Andrei - senator AUR; Cătană Gheorghe- 

Adrian - senator AUR; Cioromelea Valentin-Rică - senator AUR; Cosma Dorinei - senator AUR; 

Costea Adrian - senator AUR; Dăneasă Mircea - senator AUR; Hangan Andrei - senator AUR; 

Mateescu Sorin-Cristian - senator AUR; Târziu Claudiu-Richard - senator AUR; Aelenei Dănuţ - 

deputat AUR; Albişteanu Mihail - deputat AUR; Andruşceac Antonio - deputat AUR; Axinia 

Adrian-George. - deputat AUR; Badiu Georgel - deputat AUR; Balabaşciuc Călin-Constantin - 

deputat AUR; Coleşa Ilie-Alin - deputat AUR; Dămureanu Ringo - deputat AUR; Enachi Raisa - 
deputat AUR; Feodorov Lucian - deputat AUR; Focşa Dumitru-Viorel - deputat AUR; Ivănuţă 

Cristian-Daniel - deputat AUR; Mitrea Dumitrina - deputat AUR; Muncaciu Sorin-Titus - deputat
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AUR; Nagy Vasile - deputat AUR; Pop Darius - deputat AUR; Puşcaşu Lucian-Florin - deputat AUR; 

Roman Nicolae - deputat AUR; Rusu Daniel-Gheorghe - deputat AUR; Şerban Gianina - deputat 

AUR; Simion George-Nicolae - deputat AUR; Stoica Ciprian-Titi - deputat AUR; Suciu Sebastian- 

Ilie - deputat AUR.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.415 alin.(3) si (4) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare, în sensul ca funcţionarii publici aleşi în organele de conducere ale 

organizaţiilor sindicale să aibă posibilitatea de a opta pentru una dintre cele doua funcţii, fără a fi 

constrânşi de lege în acest sens, precum şi posibilitatea de a deţine simultan funcţia publică şi 

funcţia în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale, cu obligaţia respectării regimului 

incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese.

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativă şi a transmis un aviz negativ.

Consiliul Economic şi Social a analizat propunerea legislativă şi a transmis un aviz

favorabil.

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi a transmis 

un aviz negativ.

în conformitate cu prevederile art. 63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 

modificările ulterioare, la dezbaterea iniţiativei legislative au participat reprezentanţi ai 

Guvernului României.

în şedinţe separate desfăşurate Online şi la sediul Senatului, membrii Comisiei pentru 

administraţie publică şi cei ai Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială au 

dezbătut propunerea legislativă şi au hotărât, cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, să 

adopte un raport comun de respingere.

Comisia pentru administraţie publică şi Comisia pentru muncă, familie şi protecţie 

socială supun spre dezbatere şi adoptare. Plenului Senatului, prezentul raport comun de 

respingere împreună cu propunerea legislativă.
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Prin obiectul sau de reglementare, propunerea legislativă se încadrează în categoria 

legilor organice, fiind incidente prevederile art.73 alin.(3] Ut. j] din Constituţie şi urmează a fi 

supusă dezbaterii şi adoptării în conformitate cu prevederile art. 76 alin. [1) din Legea 

fundamentală.

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 

alin. (7) pct.2 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările ulterioare, Senatul este 

primă Cameră.

Preşedinte,Preşedinte,

Senator KÂROLY Z^OLT ^^SZÂR Senator ŞTEFAN PĂLĂRIE

Secretar,Secretar,

Senator SORIN VLAŞINSenator MĂRICEL POPA
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