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                      Către 
 
    BIROUL PERMANENT AL 
    CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor 
publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, trimis 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisiei pentru 
drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități pentru examinare pe fond, în procedură obișnuită  cu adresa nr. 
Plx. 375 din 23 octombrie 2017. 

 
 

 
PREŞEDINTE, PREȘEDINTE, PREȘEDINTE, 

Angelica FĂDOR Iusein IBRAM Nicușor HALICI 
 
          

nicoleta.toma
Original
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RAPORT COMUN 

asupra  proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor 
publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor 

 
 În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia  pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 
naționale și Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură obișnuită 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu 
statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, trimis cu adresa nr. PLx. 375 din  23 octombrie 2017 și  
înregistrat cu nr.4c-6/ 346 din 24 octombrie 2017, cu nr.4c-5/455 din 24 octombrie 2017, respectiv cu nr.4c-11/ 947 din 24 
octombrie 2017. 
 În conformitate cu prevederile din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat și conform prevederilor art.75 din 
Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 16 octombrie 2017 , cu 
respectarea prevederilor art.76 alin (1) din Constituţia României, republicată. 
 La întocmirea prezentului raport comun, Comisia  pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisia 
pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și Comisia juridică, de disciplină și imunități au avut în 
vedere: 
•   avizul favorabil al Consiliului Legislativ  cu observații și propuneri (nr.  696/30.08.2017 ) 
•   avizul nefavorabil al Consiliului Economic și Social (  nr. 3941/8.08.2017 ) 
•   avizul favorabil al Comisiei pentru muncă și protecție socială  ( nr.4c-7/1075 din 6.11.2017 ) 
•  punctul de vedere negativ al Guvernului  transmis prin adresa nr.907 /11.02.2020 

  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unor prevederi din Legea nr.293/2004, 
în principal, în scopul punerii de acord a reglementării cu Decizia Curţii Constituţionale nr.803/2015. Intervenţiile 
legislative vizează, printre altele, stabilirea compunerii comisiei de disciplină, atribuţiile şi activitatea comisiei de 
disciplină, modul de lucru şi procedura de sesizare, actele emise ca urmare a parcurgerii procedurii. De asemenea, au fost 
preluate şi incluse în lege normele cuprinse în Ordinul nr.2856/C/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de 
constituire, organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. În 
materia răspunderii patrimoniale a funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, 
proiectul de lege îşi propune să introducă reglementări la nivelul actului primar în ceea ce priveşte procedura constatării 
pagubelor aduse Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor penitenciare. 
 În conformitate cu prevederile art.61 și art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cele trei comisii 
sesizate în fond  au examinat proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţe separate. 
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a examinat proiectul de lege în ședința online 
din 28 aprilie 2020. La lucrările Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost prezenți deputați 
conform listei de prezență.  
 
 Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale  a examinat proiectul de lege în 
ședința din 18 februarie 2020. La lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale 
și-au înregistrat prezența 14 deputați din totalul de 15 membri ai Comisiei. 
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 Comisia juridică, de disciplină și imunități  a examinat proiectul de lege în ședinț a din 10 februarie 2020. La 
lucrările Comisiei juridice, de disciplină și imunități au fost prezenți deputați conform listei de prezență.  
 
 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate , Comisia  pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, 
Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale  și Comisia juridică, de disciplină și imunități 
au hotărât cu unanimitate de voturi respingerea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.293/2004 
privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor,  având în vedere 
faptul că Legea nr.293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a 
Penitenciarelor, care face obiectul prezentului proiect de lege a fost abrogată prin Legea nr.145/2019 privind statutul 
polițiștilor de penitenciare.  
 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 
 

 
PREŞEDINTE, PREȘEDINTE, PREȘEDINTE, 

Angelica FĂDOR 
 
 
 

Iusein IBRAM Nicușor HALICI  

SECRETAR, SECRETAR, SECRETAR, 
Simona BUCURA-OPRESCU Sergiu-Cosmin VLAD Aida-Cristina CĂRUCERU 

 
 
 
 

Consilier parlamentar, 
Elena Hrincescu 

Consilier parlamentar, 
Onesia Babeș 

Consilier parlamentar, 
Paul Șerban  
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