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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI  

 

Bucureşti, 

 

26.10.2022 

Nr. 4c-7/626 

 

 

   

  Către,  

  Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

  Domnului preşedinte, Adrian SOLOMON  

 

    

    

 Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.116/2022 pentru 

reglementarea unor măsuri temporare privind ocuparea funcţiilor publice prin 

transfer la cerere, precum şi pentru completarea art.3641 din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, trimis Comisiei pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei pentru muncă și 

protecție socială pentru examinare în fond, cu adresa nr. PL-x 550/2022 din 4 

octombrie 2022. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

 Simona BUCURA-OPRESCU  

 

 

 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=48&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=48&cam=2&leg=2020
beatrice.meianu
Conform cu originalul
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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  

ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI  
 

Bucureşti, 26.10.2022 

Nr. 4c-7/626 

 

PL-x 550/2022 

 

 

R A P O R T    P R E L I M I N A R 

asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.116/2022 penttru reglementarea unor măsuri temporare 

privind ocuparea funcţiilor publice prin transfer la cerere, precum şi pentru 

completarea art.3641 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ 

 

  

În conformitate cu prevederile art. 95 și 117 alin. (3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia pentru 

muncă și protecție socială au fost sesizate, prin adresa nr. PL-x 550/2022 din 4 

octombrie 2022, cu dezbaterea în fond, în procedură de urgență, a proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.116/2022 penttru 

reglementarea unor măsuri temporare privind ocuparea funcţiilor publice prin 

transfer la cerere, precum şi pentru completarea art.3641 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, înregistrat la 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului cu nr. 4c-

7/626/5.10.2022. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege 

în ședința din 27 septembrie 2022. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 

din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 
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La întocmirea prezentului raport preliminar Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului a avut în vedere: 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 980/26.08.2022); 

- avizul partajat al Consiliului Economic și Social (nr. 4976/09.08.2022) 

prin care reprezentanții părții sindicale și reprezentanții asociațiilor și 

fundațiilor naguvernamentale au votat pentru un aviz favorabil, iar 

reprezentanții părții patronale au votat pentru un aviz nefavorabil; 

- avizul favorabil cu un amendament admis al Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale (nr. 4c-

6/609/11.10.2022). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor norme care 

să faciliteze o mai bună organizare şi planificare a resurselor umane din 

administraţia publică, în perioada în care este suspendată ocuparea prin concurs 

sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, în temeiul Ordonanţei de 

urgenţă nr.80/2022.  

În acest context, acordul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în 

care sunt numiţi funcţionarii publici devenind obligatoriu în cazul în care 

funcţionarul public se transferă în altă autoritate sau instituţie publică.  

Această măsură se va reflecta, de asemenea, în asigurarea stabilităţii şi 

continuităţii activităţii administraţiei publice şi în desfăşurarea corespunzătoare a 

acestora. 

Potrivit prevederilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului a examinat proiectul de lege în şedinţa din 26 

octombrie 2022. 

La lucrările Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 

și-au înregistrat prezența deputații conform listei de prezență.  

La dezbaterile care au avut loc a participat, în calitate de invitat, în 

conformitate cu prevederile art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, domnul Marinescu Daniel 

Iustin -  director general în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației. 

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii 

Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au hotărât, cu 

majoritate de voturi, să transmită Comisiei pentru muncă și protecție socială un 

raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.116/2022 penttru reglementarea unor 

măsuri temporare privind ocuparea funcţiilor publice prin transfer la cerere, 



 
4 

precum şi pentru completarea art.3641 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, în forma adoptată de Senat, cu un 

amendament respins prezentat în Anexa care face parte integrantă din prezentul 

raport preliminat. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE SECRETAR, 

Simona BUCURA-OPRESCU Christine THELLMANN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Șef serviciu, Cristian BITEA 

Consilier parlamentar, Beatrice DRĂGAN 
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Anexă 

AMENDAMENT RESPINS 

 

În cadrul dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât respingerea următorului amendament: 

 

Nr. crt. Textul  

Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.116/2022 

Text propus  

(autor amendament) 

Motivare 

1. argumente susţinere 

2. argumente respingere 

Camera decizională 

1. Art. II 

La articolul 3641 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu 

modificările şi completările ulterioare, după 

alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alin. 

(4)-(6), cu următorul cuprins: 

"(4)Prin excepţie de la prevederile art. 291 

alin. (1) lit. b) şi c), acceptarea donaţiilor şi a 

legatelor făcute statului de către Organizaţia 

Tratatului Atlanticului de Nord sau de alte 

instituţii ori organizaţii internaţionale, care au 

ca obiect bunuri mobile necesare gestionării 

situaţiilor de urgenţă, se aprobă prin ordin al 

şefului Departamentului pentru Situaţii de 

Urgenţă, în baza hotărârii Comitetului 

Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, iar 

valoarea de piaţă este asimilată valorii de 

înregistrare a bunului la donator. 

(5)Prin excepţie de la art. 291 alin. (2), prin 

ordinul prevăzut la alin. (4) se stabileşte 

persoana care îndeplineşte formalităţile de 

acceptare a donaţiilor şi a legatelor în numele 

statului pentru bunurile prevăzute la alin. (4). 

Se elimină.  

 

Autori: Deputat Ludovic 

Orban (Neafiliați); 

Comisia pentru drepturile 

omului, culte și problemele 

minorităților naționale 

1. Nu se încadrează în sfera 

obiectului de reglementare 

al Ordonanței. 

2. Respins la vot. 

Camera Deputaților 
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(6)În baza hotărârii Comitetului Naţional 

pentru Situaţii de Urgenţă, dreptul de 

administrare asupra bunurilor mobile acceptate 

potrivit alin. (4) se constituie prin hotărâre a 

Guvernului, care cuprinde cel puţin 

următoarele elemente: 

a)indicarea bunurilor; 

b)destinaţia acestora; 

c)termenul de predare-primire a bunurilor." 

 

 


