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Nr. 4c-13/276 Nr. 4c-2/366 Nr. 4c-7/147 Nr. 4c-9/279 
Bucureşti, 5 mai 2020 

 
 Către, 
 

BIROUL PERMANENT AL  
CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege privind 

Codul administrativ, trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, Comisiei 

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

teritoriului şi Comisiei pentru muncă şi protecţie socială spre dezbatere în fond, cu 

adresa PLx 190/2020. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă face parte din 

categoria legilor organice.  

       
 
 

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 
Nicuşor HALICI Sorin LAZĂR Angelica FĂDOR Adrian SOLOMON 
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RAPORT COMUN  
asupra proiectului de Lege privind Codul administrativ 

 
           În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul 
de Lege privind Codul administrativ, transmis cu adresa nr. P.L.x. 190 din 29 aprilie 
2020. 
          Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa legislativă în 
condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 
alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă, conform avizului 
nr. 1010 din 13 decembrie 2019. 

Consiliul Economic și Social  a avizat nefavorabil inițiativa legislativă, 
conform avizul nr. 6147 din 3 decembrie 2019. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale a avizat negativ inițiativa legislativă, conform avizul nr. 4c-6 din 5 mai 
2020. 
         Proiectul de lege are ca obiect reglementarea cadrului general pentru 
organizarea şi funcţionarea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice, statutul 
personalului din cadrul acestora şi răspunderea administrativă, serviciile publice, 
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precum şi regulile specifice privind proprietatea publică şi privată a statului şi a 
unităţilor administrativ-teritoriale. 
 Potrivit prevederilor art.61 și 63   din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, comisiile  au examinat proiectul de lege în şedinţe online separate. 

Comisia juridică de disciplină şi imunităţi a examinat proiectul de lege în 
ședința online din data de 4 mai 2020. La lucrările comisiei deputaţii au fost prezenţi 
conform listei de prezenţă. 
 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea proiectului de 
lege. 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a examinat proiectul de lege în ședința 
online din data de 5 mai 2020. La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputați din 
totalul de 27 membri ai comisiei. 
 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisi ei pentru buget, 
finanțe și bănci au hotărât, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă), respingerea 
proiectului de lege. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a examinat 
proiectul de lege în ședința online din data de 5 mai 2020. La lucrările comisiei 
deputaţii au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 
 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului au hotărât, cu majoritate de voturi (2 
voturi împotrivă), respingerea proiectului de lege. 

Comisia pentru muncă și protecție socială a examinat proiectul de lege în 
ședința online din data de 5 mai 2020. La lucrările comisiei deputaţii au fost prezenţi 
conform listei de prezenţă. 
 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru muncă și 
protecție socială au hotărât, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă și o abținere) , 
respingerea proiectului de lege. 
 
 În urma dezbaterilor, membrii celor patru comisii au hotărât cu majoritate de voturi 
să propună Plenului Camerei Deputaților  respingerea proiectului de Lege privind Codul 
administrativ din următoarele considerente:  
 - Nu se justifică adoptarea unei astfel de iniţiative legislative cu atât mai mult cu cât 
expunerea de motive nu conţine o fundamentare a soluţiilor legislative preconizate, iniţiatorii 
motivându-şi demersul pe posibila declarare a neconstituţionalităţii Codului administrativ în 
vigoare, de către Curtea Constituţională. Or, în lipsa unei decizii a Curţii Constituţionale care 
să stabilească contrariul, o lege în vigoare se bucură de prezumţia de constituţionalitate, iar 
adoptarea unei legi nu ar putea fi fundamentată pe posibilitatea declarării ca fiind 
neconstituţională a unei reglementări în vigoare.  
 - În cadrul prezentului proiect sunt reluate majoritatea prevederilor din Codul 
administrativ în vigoare, respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, inclusiv cele referitoare la abrogările unor acte normative, abrogări care 
deja şi-au produs efectele juridice. 
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 - În cuprinsul prezentei inițiative legislative nu există nicio dispoziţie de abrogare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, astfel că promovarea proiectului în forma 
actuală ar conduce la un paralelism legislativ, interzis de normele de tehnică legislativă. 
  
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice. 
 
 
 
       
 

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 
Nicuşor HALICI Sorin LAZĂR Angelica FĂDOR Adrian SOLOMON 
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