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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru muncă şi  
protecţie socială 

 Comisia juridică, de 
disiplină şi imunităţi 

Nr. 4c-9/946/2018  Nr. 4c-13/1070/2018 
 

Bucureşti, 21 aprilie 2021 
 

Plx 698/2018 
 
  

Către 
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative 
privind modificarea şi completarea unor prevederi referitoare la 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, trimisă 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi,  pentru examinare pe fond, cu adresa  
nr.Plx 698/2018 din 14 noiembrie 2018. 

 
 

PREŞEDINTE, 
OANA SILVIA ŢOIU 

PREŞEDINTE, 
MIHAI ALEXANDRU BADEA 
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RAPORT  COMUN 
asupra propunerii legislative privind modificarea şi completarea 

unor prevederi referitoare la organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie 

 
 
 

În temeiul art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost 
sesizate, prin adresa nr. Plx 698/2018 din 14 noiembrie 2018, cu 
dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a propunerii legislative privind 
modificarea şi completarea unor prevederi referitoare la organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.  

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.5/2010, prin introducerea 
a două noi alineate, (4) şi (5), în scopul creării posibilităţii ca, în termen 
de 30 de zile calendaristice de la eliberarea din funcţie, preşedinţii şi 
vicepreşedinţii Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie să ocupe, la cerere, 
un post vacant din categoria personalului de specialitate juridică asimilat 
judecătorilor şi procurorilor, prevăzut la art.12 alin.(3) din actul normativ, 
dacă îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea acestor posturi. 
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La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în 
vedere:  
 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.718/19.07.2018) 
 avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci  

(nr.4c-2/174/2018) 
 avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/623/21.11.2018) 
 punctele de vedere, negative, ale Guvernului, transmise prin adresele 

nr.1752/11.09.2018, DRP 908/11.02.2020 şi nr.2615/12.04.2021. 
 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisiile au dezbătut 
propunerea legislativă în şedinţe separate.  

Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut  
propunerea legislativă şi documentele însoţitoare în şedinţele din 4 
decembrie 2018 şi 20 aprilie 2021 şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
respingerea propunerii legislative. 

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 şi 
56 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, din partea Ministerului Justiţiei, dl Ovidiu Mircea 
Ursuţa-Dărăban şi dl Mihail Cucu – consilier juridic. 

 
La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 3 

februarie 2021, au participat la lucrări deputaţii conform listei de prezenţă.  
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. 
La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 şi 56 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, dl Alexandru Paul Dimitriu – Secretar de Stat în  
Ministerul Justiţiei. 

 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 12 

noiembrie 2018. 
 
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 

conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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În urma finalizării dezbaterilor, cele două Comisii propun Plenului 
Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative din următoarele 
considerente: 

1. Modificările propuse pentru art. 8 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 5/2010 au incidenţă în materia statutului 
categoriei profesionale a personalului de specialitate juridică 
asimilat judecătorilor şi procurorilor, reglementat prin 
prevederile Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
prevăzând posibilitatea numirii fară concurs în astfel de funcţii a 
persoanelor care au ocupat funcţia de preşedinte ori de 
vicepreşedinte al A.N.C.  
Aceste funcţii de conducere din cadrul A.N.C. sunt funcţii de 

demnitate publică numite, care au prin natura lor o pronunţată 
componentă politică şi administrativă [absolvirea cu diplomă de licenţă a 
studiilor juridice superioare - condiţie sine qua non pentru ocuparea prin 
concurs a unei funcţii de personal de specialitate juridică asimilat 
judecătorilor şi procurorilor - nu constituie o cerinţă pentru ocuparea uneia 
dintre aceste funcţii]. 

Prin comparaţie, raporturile de serviciu ale personalului de 
specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor sunt guvernate de 
Legea nr. 303/2004, astfel că regimul juridic aplicabil naşterii raporturilor 
de serviciu ale acestei categorii de personal trebuie să respecte legea 
menţionată, care statuează în mod imperativ, cu privire la ocuparea unei 
astfel de funcţii, că se face doar în urma susţinerii unui concurs - examen 
de admitere. 

Cu referire la statutul acestei categorii de personal Curtea 
Constituţională, în jurisprudenţa sa, spune că „pentru admiterea în 
profesie, personalul de specialitate juridică susţine examen de admitere, 
cei încadraţi ca stagiari susţin examen de capacitate, evaluarea activităţii 
profesionale se face prin calificative, iar promovarea, prin concurs, similar 
judecătorilor şi procurorilor. Curtea reţine că legiuitorul a configurat, prin 
art. 87 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, categoria de personal juridic 
asimilat judecătorilor şi procurorilor, categorie circumscrisă numai 
personalului de specialitate juridică din Ministerul Justiţiei, Ministerul 
public, Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional de Expertize 
Criminalistice şi din Institutul Naţional al Magistraturii în scopul realizării 
cadrului instituţional necesar pentru organizarea şi funcţionarea întregului 
sistem al justiţiei.” 

În acord cu jurisprudenţa Curţii Constituţionale, o funcţie publică 
presupune reglementarea unui statut bine definit, fară elemente de 
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subiectivitate şi arbitrariu. Un asemenea statut se caracterizează prin 
reglementarea riguroasă a carierei, a drepturilor şi îndatoririlor, a 
răspunderii, toate având ca finalitate exercitarea în 
condiţii optime a funcţiei publice.  

Or, prevederile legale propuse constituie premisele naşterii 
raporturilor de serviciu pe baza unor elemente subiective, iar nu pe baza 
unor criterii de competenţă profesională care să poată fi evaluate în mod 
obiectiv (prin concurs), ceea ce este de natură să încalce principiul 
legalităţii prevăzut de art. 1 alin. (5) din Constituţie, care impune tuturor 
subiectelor de drept, inclusiv autorităţii legiuitoare, realizarea activităţii de 
legiferare în limitele şi în concordanţă cu prevederile Constituţiei şi, 
totodată, asigurarea calităţii legislaţiei. 

În acest sens, considerăm că dispoziţiile propuse au valenţe 
discriminatorii, prin raportare la art. 16 alin. (1) din Constituţie, 
poziţionând persoanele vizate într-o situaţie privilegiată în raport cu alte 
persoane care urmăresc ocuparea prin concurs, în condiţiile stabilite de 
lege, a unei funcţii de personal de specialitate juridică asimilat 
judecătorilor şi procurorilor. 
 

2. Referitor la modificarea alin.(3) al art. 14 din Legea nr. 21/1991, 
arătăm că, potrivit art.14 alin. (1) din lege, Comisia pentru cetăţenie 
este o entitate fără personalitate juridică din cadrul Autorităţii 
Naţionale pentru Cetăţenie, instituţie publică aflată în subordinea 
Ministerului Justiţiei (art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 5/2010). 
Potrivit tezei întâi a art. 14 alin. (3) din Legea nr. 21/1991, membrii 

Comisiei şi preşedintele acesteia se numesc prin ordin al ministrului 
justiţiei, pentru un mandat de 2 ani, şi pot fi revocaţi pe toată durata 
mandatului prin ordin al ministrului justiţiei. 

În ceea ce priveşte numărul membrilor Comisiei, prin art. I pct. 5 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2017 au fost modificate 
dispoziţiile art. 14 alin. (3) şi (4) din lege, în sensul în care numărul 
membrilor Comisiei pentru cetăţenie se stabileşte anual prin ordin al 
ministrului justiţiei, din rândul personalului de specialitate juridică asimilat 
judecătorilor şi procurorilor din cadrul Autorităţii Naţionale pentru 
Cetăţenie. Soluţia legislativă este menită să permită ajustarea 
componenţei Comisiei în funcţie de gradul de încărcare a rolului său, în 
limita posturilor de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor 
şi procurorilor efectiv ocupate, astfel încât cererile de competenţa acesteia 
să fie soluţionate cu celeritate, în termenele văzute de lege. 
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Întrucât, potrivit art. 7 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 5/2010, Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie ţine evidenţa cererilor 
de acordare, redobândire, renunţare şi retragere a cetăţeniei române, iar 
conform art. 6 lit. c) din acelaşi act normativ, propune Ministerului Justiţiei 
proiectele de acte normative în domeniul cetăţeniei, majorarea numărului 
de membri ai Comisiei se poate realiza prin ordin al ministrului justiţiei, în 
temeiul art. 14 alin. (3) teza a doua din Legea nr. 21/1991, la solicitarea 
motivată a conducerii A.N.C., în limita posturilor de personal de 
personalitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor efectiv ocupate. 

Din acest punct de vedere, modificarea propusă pentru art. 14 alin. 
(3) teza a 2-a din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, conform căreia 
numărul membrilor Comisiei nu poate fi mai mic de 20, poate conduce la 
blocarea activităţii instituţiei, împiedicând constituirea legală a Comisiei, în 
situaţia în care, din diverse motive, numărul de posturi de personal de 
specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor efectiv ocupate se 
plasează sub limita propusă de iniţiatori. 
 
 

PREŞEDINTE, 
OANA SILVIA ŢOIU 

PREŞEDINTE, 
MIHAI ALEXANDRU BADEA 

 
 

 
SECRETAR, 

TUDOR POLAK 
SECRETAR, 

CRISTIAN TUDOR BĂCANU 
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