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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

Bucureşti, 14 noiembrie 2022
Nr. 4c-9/793 

 
  

Către 
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 

Doamnei preşedinte Simona Bucura Oprescu 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de 

Lege pentru modificarea şi completarea art.485 din Ordonanţa de urgenţă 

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

muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului, cu adresa nr. PLx 562/2022 din 4 octombrie 

2022, pentru dezbatere şi examinare pe fond. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

Bucureşti, 14 noiembrie 2022
Nr. 4c-9/793 

 
 

RAPORT   PRELIMINAR 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

art.485 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ  

 
 

În temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, au 
fost sesizate, prin adresa nr. PLx 562/2022 din 4 octombrie 2022, cu 
dezbaterea pe fond, a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 
art.485 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Codului administrativ, în sensul ca evaluarea performanţelor 
profesionale individuale ale funcţionarilor publici să se facă anual, prin 
intermediul sistemului informatic al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici, iar această evaluare să vizeze și nivelul competenţelor digitale. 
 

La întocmirea prezentului raport preliminar, Comisia pentru muncă 
şi protecţie socială a avut în vedere: 
 avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr.657/10.06.2022) 
 avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.3125/24.05.2022) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/618/11.10.2022) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-20/487/11.10.2022). 
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Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut 
proiectul de lege şi documentele conexe în şedinţa din 31 octombrie 2022 
şi au hotărât, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă), aprobarea 
proiectului de lege cu amendamente, redate în anexa care face parte 
integrantă din prezentul raport preliminar. 

 
La lucrările comisiei au participat deputaţii, membri ai comisiei, 

conform listei de prezenţă. 
La dezbateri au 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 și Administrației; 

 dl Sorin Solomon, director, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
și Administrației; 

 dl George-Cristian Tuță, deputat PNL, în calitate de autor de 
amendamente; 

 dl Bogdan-Gruia Ivan, deputat PSD, în calitate de autor de 
amendamente. 

 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră 
sesizată, în şedinţa din 28 septembrie 2022. 
 

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. 
 

 PREŞEDINTE,   SECRETAR, 
 Adrian Solomon   Dan-Constantin Şlincu  

 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
Întocmit,  
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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ANEXA 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru muncă și protecție socială a hotărât adoptarea proiectului de lege cu 
următoarele amendamente: 

 

Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

(OUG nr. 57/2019) 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

1.  
__ 

 
Titlul legii 
 

Lege pentru modificarea şi 
completarea art.485 din 
Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ 

 

 
Nemodificat. 

 

2.  
__ 

 
Art.I. - Articolul 485 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, se modifică şi se 
completează după cum urmează:
 
 
 
 
 

 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

(OUG nr. 57/2019) 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

3.  
Articolul 485 

Evaluarea performanţelor 
individuale ale funcţionarilor 

publici 
 
(1) Evaluarea performanţelor 
profesionale individuale ale 
funcţionarilor publici se face 
anual. 
 

 
1. Alineatul (1) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„(1) Evaluarea performanţelor 
profesionale individuale ale 
funcţionarilor publici se face 
anual, prin intermediul 
sistemului informatic al 
Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici.” 
 

 
1. Alineatul (1) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„(1) Evaluarea performanţelor 
profesionale individuale ale 
funcţionarilor publici se face 
anual, prin intermediul sistemului 
informatic al Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici, începând 
cu data de 1 ianuarie 2025, 
pentru anul anterior.” 
 
Autori: membrii comisiei 
 

 
 
 
 
Întrucât legea are 
data de intrare în 
vigoare 1 ianuarie 
2025 și evaluarea 
performanţelor 
profesionale 
individuale se face 
pentru anul anterior. 

4.  
(3) Evaluarea performanţelor 
profesionale individuale ale 
funcţionarilor publici cuprinde 
următoarele elemente: 
a) evaluarea gradului şi a 
modului de atingere a 
obiectivelor individuale; 
b) evaluarea gradului de 
îndeplinire a criteriilor de 
performanţă. 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. La alineatul (3), după litera 
b) se introduce o nouă literă, 
lit.c), cu următorul cuprins: 
„c) evaluarea nivelului 
competenţelor digitale.” 
 

 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

(OUG nr. 57/2019) 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

5.  
__ 

 
__ 

 
3. După alineatul (3) se 
introduce un nou alineat, 
alin.(31), cu următorul 
cuprins: 
„(31) Evaluarea prevăzută la 
alin.(3) lit.c) se face prin 
aplicarea în mod corespunzător a 
prevederilor Metodologiei pentru 
realizarea procesului de evaluare 
a performanţelor profesionale 
individuale ale funcţionarilor 
publici aplicabilă pentru 
activitatea desfăşurată începând 
cu 1 ianuarie 2020, precum şi 
pentru realizarea procesului de 
evaluare a activităţii 
funcţionarilor publici debutanţi 
numiţi în funcţia publică ulterior 
datei de 1 ianuarie 2020, 
prevăzută în Anexa nr. 6 la 
prezenta ordonanță de urgență.”
 
Autori: George-Cristian Tuță - 
Deputat PNL și Bogdan-Gruia 
Ivan — Deputat PSD 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pentru punerea în 
acord cu observațiile 
din avizul Consiliului 
Legislativ. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

(OUG nr. 57/2019) 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

6.  
__ 

 
Art.II.- Prezenta lege intră în 
vigoare la data de 1 ianuarie 
2024. 

 
Art.II. - Prezenta lege intră în 
vigoare la data de 1 ianuarie 
2025. 
 
Autori: George-Cristian Tuță - 
Deputat PNL și Bogdan-Gruia 
Ivan — Deputat PSD 
 

 
Pentru aplicabilitatea 
legii. 
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