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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi  

protecţie socială 
 

Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea 

teritoriului 
Nr. 4c-9/62 Nr.4c-13/78 Nr. 4c-7/14 

 
Bucureşti, 23 mai 2022 

 
PLx 8/2021 

 
  

Către 
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.164/2020 pentru 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru administraţie publică 

şi amenajarea teritoriului pentru examinare pe fond, în procedură de 

urgenţă, cu adresa nr.PLx 8/2021 din 1 februarie 2021. 

 
 

Preşedinte, 
Adrian  

Solomon 

Preşedinte, 
Laura-Cătălina  

Vicol-Ciorbă 

Preşedinte, 
Simona  

Bucura-Oprescu 
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PLx 8/2021 
  

RAPORT   COMUN 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.164/2020 pentru completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ  

 
 

În temeiul art.95 şi 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială, Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

au fost sesizate, prin adresa nr. PLx 8/2021 din 1 februarie 2021, cu 

dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.164/2020 pentru 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ. 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.164/2020, prin care se propune 

introducerea unui articol nou, art.3641, referitor la crearea cadrului legal 

pentru acceptarea donaţiilor şi a legatelor făcute către stat sau unităţile 

administrativ-teritoriale care au ca obiect bunuri ce vor intra în 

proprietatea privată a acestora.  
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De asemenea, se propune completarea art.510 cu un nou alineat, 

referitor la exercitarea cu caracter temporar a funcţiilor publice de 

conducere vacante, pe întreaga durată a stării de alertă şi pentru o 

perioadă de maximum 60 de zile, calculate de la data încetării stării de 

alertă, fără a fi necesară organizarea unor concursuri şi cu notificarea 

prealabilă a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

 

La întocmirea prezentului raport comun, comisiile au avut în 

vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1001/29.09.2020) 

 avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.8571/10.09.2020) 

 avizul favorabil al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională (nr.4c-15/28/09.02.2021) 

 avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/36/17.02.2021) 

 punctele de vedere favorabile ale Guvernului (nr.6487/01.07.2021 şi 

nr.3672/13.04.2022). 

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările ulterioare, comisiile au dezbătut proiectul de 

lege în şedinţe separate.  

La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 15 

aprilie 2021 au participat deputaţii, membri ai comisiei, conform listei de 

prezenţă.  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi, aprobarea proiectului de lege în 

forma adoptată de Senat. 

 

La şedinţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului din data de 21 septembrie 2021 au participat deputaţii, membri 

ai comisiei, conform listei de prezenţă.  
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În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi (o abţinere), aprobarea proiectului de 

lege în forma adoptată de Senat. 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 57 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, dl Daniel Iustin Marinescu, director general, 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. 

 

La şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din data de 10 

mai 2022 au participat deputaţii, membri ai comisiei, conform listei de 

prezenţă.  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi (două abţineri), aprobarea proiectului 

de lege în forma adoptată de Senat. 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 57 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, dl Cătălin Boboc, Secretar de Stat în cadrul 

Ministerului Muncii și Solidarităţii Sociale. 

 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă 

Cameră sesizată, în şedinţa din 28 decembrie 2020, ca urmare a depăşirii 

termenului de adoptare, potrivit art.115 alin.(5) din Constituţia României, 

republicată. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 alin.(9) pct.2 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
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În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului de lege şi a 

documentelor conexe, membrii celor trei comisii au hotărât să propună 

plenului Camerei Deputaţilor prezentul raport comun, de adoptare a 

proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

 

 
PREŞEDINTE, 

Adrian  
Solomon 

PREŞEDINTE, 
Laura-Cătălina 

Vicol-Ciorbă 
 
 

PREŞEDINTE, 
Simona 

Bucura-Oprescu 
 
 
 
 

SECRETAR, 
Dan-Constantin Şlincu 

SECRETAR, 
Ladányi László-Zsolt 

SECRETAR, 
Radu-Marcel Tuhuţ 

 
 
 
 
 

   

Întocmit,  
Şef birou Lidia Vlădescu 
Consilier parlamentar Camelia Revenco 

 
Şef serviciu Andrada Armencea 

Consilier parlamentar Dragoş Bucur 

 
Şef serviciu Cristian Bitea 

Consilier parlamentar Nicoleta Toma 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


