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Către, 
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 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2022 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.121/2021 privind stabilirea 

unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, transmis Comisiei 

pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului, pentru dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă, cu adresa nr. PLx.31 

din 9 februarie 2022.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor organice. 

 

 

 
PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 

Bogdan - Iulian HUŢUCĂ Simona BUCURA-OPRESCU 
 
 

laura.gheorghe
Conform cu originalul
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RAPORT COMUN 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.1/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ 
 

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

Camerei Deputaţilor, republicat, cu  modificările şi completările ulterioare, Comisia 

pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului, au fost sesizate, prin adresa nr. PLx.31 din 9 februarie  2022,  spre 

dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2022 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.121/2021 privind stabilirea unor măsuri la 

nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

 Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 

92, alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  



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

şedinţa din 7 februarie 2022, cu respectarea prevederilor art.76 alin. (1) din 

Constituţia României, republicată. 

 Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 

48 din 14 februarie 2022. 

Comisia pentru muncă și protecție socială a avizat favorabil proiectul de 

lege, conform avizului nr. 4c-9/82 din 21 februarie 2022. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat favorabil proiectul de 

lege, conform avizului nr. 4c-13/61 din 22 martie 2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.121/2021, precum şi modificarea art.22 

alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019. Proiectul preconizează, 

printre altele ca Autoritatea pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţiei şi 

Autoritatea pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi să îşi schimbe 

denumirea în Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, 

respectiv în Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu 

Dizabilităţi, întrucât din denumirea noilor instituţii nu reiese scopul acestora - de a 

satisface interesul naţional şi de protecţie a copiilor sau a persoanelor cu dizabilităţi. 

Totodată, se stabileşte modalitatea de asigurare a cheltuielilor necesare desfăşurării 

activităţii aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului cu portofoliu şi se 

stabileşte atributul Cancelariei Prim-Ministrului de a iniţia proiecte de acte normative 

pe domeniile aflate sub incidenţa atribuţiilor sale. 

Potrivit prevederilor art. 62 şi art. 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu  modificările şi completările ulterioare, examinarea proiectului de Lege 

a avut loc în şedinţe separate. 

 Membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au 

examinat proiectul de lege și documentele aferente în ședința din 20 septembrie 

2022. 

La lucrările Comisiei deputații au fost prezenţi 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 Mădlin-Cristian Vasilcoiu – secretar 

de stat în cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. 

 Membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au examinat proiectul de Lege 

în ședința din data de 27 septembrie 2022. 

La lucrările Comisiei, deputaţii și-au înregistrat prezența conform listei de 

prezenţă. 

La dezbaterea acestui proiect de Lege a participat, în calitate de invitat, domnul 

György Attila, secretar de stat în Ministerul Finanţelor. 

 În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor 

două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaților un raport comun de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2022 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.121/2021 privind stabilirea unor măsuri la 

nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

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

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor organice. 

 
PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 

Bogdan - Iulian HUŢUCĂ 
 
 
 

SECRETAR, 
Iulius – Marian FIRCZAK 

 
 
 
 
 
Şef serviciu, Giorgiana Ene 
Expert parlamentar,Laura Elena Gheorghe 
 

Simona BUCURA-OPRESCU  
 
 
 

SECRETAR, 
Radu-Marcel TUHUȚ 

 
 
 
 
 
 Şef serviciu, Cristian Bitea 
 Consilier parlamentar, Nicoleta Toma 

 

 


