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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă 
şi protecţie socială 

 

Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea 

teritoriului 
 

Comisia juridică, de 
disciplină și imunități 

 

Nr.4c-9/320 Nr.4c-7/226 Nr.4c-13/314 
 

Bucureşti, 23 mai 2022 
 

Plx 152/2022 
 
 
 

Către 
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative 

pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, trimisă Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială, Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și 

Comisiei juridice, de disciplină și imunități, în procedură obișnuită, cu 

adresa nr.Plx 152/2022 din 26 aprilie 2022, pentru dezbatere şi 

examinare pe fond. 

 
PREŞEDINTE, 

Adrian Solomon 
 

PREŞEDINTE, 
Simona  

Bucura-Oprescu 

PREŞEDINTE, 
Laura-Cătălina  

Vicol-Ciorbă 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă 
şi protecţie socială 

 

Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea 

teritoriului 
 

Comisia juridică, de 
disciplină și imunități 

 

Nr.4c-9/320 Nr.4c-7/226 Nr.4c-13/314 
 

Bucureşti, 23 mai 2022 
 

Plx 152/2022 
 

 
 

RAPORT  COMUN 
asupra propunerii legislative pentru completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ 
 
 
 

În temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială, Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate, 
prin adresa nr.Plx 152/2022  din 26 aprilie 2022, cu dezbaterea pe fond, 
în procedură obișnuită, a propunerii legislative pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea 

art.152 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 cu un nou 
alineat, prin care se prevede că durata mandatului de viceprimar 
constituie vechime în muncă şi în specialitatea studiilor absolvite. 
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La întocmirea prezentului raport, comisiile au avut în vedere: 
 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.424/18.04.2022) 
 avizul favorabil al Consiliului Economic și Social (nr.1995/05.04.2022) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-20/173/04.05.2022) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/277/04.05.2022) 
 punctul de vedere, favorabil, al Guvernului (nr.4890/09.05.2022). 
 

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

La şedinţele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din 4 şi 17 
mai 2022 au participat deputaţii, membri ai comisiei, conform listelor de 
prezenţă.  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi (2 abţineri), adoptarea propunerii 
legislative cu amendamente. 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 57 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, domnul Cătălin Boboc – Secretar de Stat în cadrul 
Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. 

 
La şedinţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului din data de 10 mai 2022, au participat deputaţii, membri ai 
comisiei, conform propriei liste de prezenţă.  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi (5 abţineri), adoptarea propunerii 
legislative cu amendamente. 

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 
57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, domnul Dan Marinescu – director general în cadrul 
Ministerului Dezvoltării, Lucărilor Publice și Administrației. 
 

La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 17 
mai 2022, au participat deputaţii, membri ai comisiei, conform propriei 
liste de prezenţă.  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea propunerii legislative cu 
amendamente. 

 



 
4

 
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 

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

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, potrivit 
prevederilor art.75 din Constituţia României şi ale art.92 alin.(8) pct.2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 

În urma finalizării dezbaterilor asupra propunerii legislative şi a 
documentelor conexe, membrii celor trei comisii au hotărât să propună 
plenului Camerei Deputaţilor prezentul raport comun, de adoptare a 
propunerii legislative cu amendamente, admise şi respinse, redate 
în anexele care fac parte integrantă din raportul comun. 
 
 

PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon 

 

PREŞEDINTE, 
Simona  

Bucura-Oprescu 

PREŞEDINTE, 
Laura-Cătălina  

Vicol-Ciorbă 
 
 
 
 
 

  

SECRETAR, 
Dan-Constantin Şlincu 

 

SECRETAR, 
Christine Thellmann 

 

SECRETAR, 
Ladányi László-Zsolt

 
 
 
 
 
 
 

  

Întocmit,  
Şef birou Lidia Vlădescu 

Şef serviciu Cristian Bitea 
Consilier parlamentar Nicoleta Toma

Şef serviciu Andrada Armencea 
Consilier parlamentar Andreea Sârbu
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ANEXA NR.1 
 

AMENDAMENTE ADMISE 

În urma dezbaterilor, comisiile au hotărât adoptarea propunerii legislative cu următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text  
propunere legislativă 

Text propus de comisii 
(autor amendament) Motivare 

1.   
__ 

 
Titlul legii 
 

Lege pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ 

 

 
 
 

Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ 
 
Autori: membrii comisiilor  
 

 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse de 
normele de tehnică 
legislativă. 

 

2.   
__ 

 
Se completează Ordonanţa de 
urgenţă nr.57 din 3 iulie 2019, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 
555 din 5 iulie 2019, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, după cum urmează: 

 
Articol unic. - 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: 
 
Autori: membrii comisiilor  
 

 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse de 
normele de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text  
propunere legislativă 

Text propus de comisii 
(autor amendament) Motivare 

3.   
Art. 152, alineat nou 

 
1. La articolul nr.152, după 
alin.(8) se introduce un nou 
alineat, alin.(9) cu următorul 
cuprins: 
(9) Durata mandatului 
constituie vechime în muncă şi 
în specialitatea studiilor 
absolvite. 
 

 
1. La articolul 152, după alineatul (8) 
se introduce un nou alineat, alin.(9), 
cu următorul cuprins: 
„(9) Durata mandatului 
viceprimarului constituie vechime în 
muncă şi în specialitatea studiilor 
absolvite.” 
 
Autori: membrii comisiilor din grupurile 
parlamentare ale PSD, PNL, UDMR, 
AUR şi Minorităţilor naţionale 

 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse de 
normele de tehnică 
legislativă. 
 
Pentru claritatea 
normei. 

4.   
Art.187 
 
(4) Durata mandatului 
constituie vechime în 
muncă şi în 
specialitatea studiilor 
absolvite. 

 
__ 

 
2. La articolul 187, alineatul (4) se 
modifică si va avea următorul 
cuprins: 
“(4) Durata mandatului preşedintelui 
şi al vicepreşedinţilor consiliului 
judeţean constituie vechime în muncă 
şi în specialitatea studiilor absolvite.” 
 
Autori: membrii comisiilor din grupurile 
parlamentare ale PSD, PNL, UDMR, 
AUR şi Minorităţilor naţionale 
 

 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse de 
normele de tehnică 
legislativă. 
 
Pentru claritatea 
normei. 
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ANEXA NR.2 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

În cadrul dezbaterilor, comisiile au respins următorul amendament: 
 

Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

1.  
Art.210: Indemnizaţia pentru limită de vârstă 
pentru primar, viceprimar, preşedinte al 
consiliului judeţean şi vicepreşedinte al 
consiliului judeţean 
 
(1) Persoanele care începând cu anul 1992 au 
deţinut calitatea de primar, viceprimar, 
preşedinte sau vicepreşedinte al consiliului 
judeţean şi care îndeplinesc condiţiile vârstei 
standard de pensionare, ale vârstei standard 
de pensionare reduse aşa cum sunt prevăzute 
de legislaţia privind sistemul de pensii publice 
sau cele prevăzute de alte legi speciale au 
dreptul, la încetarea mandatului, la o 
indemnizaţie lunară pentru limită de vârstă. 
(2) Indemnizaţia pentru limită de vârstă 
reprezintă suma de bani acordată lunar 
persoanelor care au exercitat calitatea de 
primar, viceprimar, preşedinte sau 
vicepreşedinte al consiliului judeţean. 
(3) Primarii, viceprimarii, preşedinţii şi 
vicepreşedinţii consiliilor judeţene beneficiază 
de indemnizaţie pentru limită de vârstă de la 
data la care li se acordă drepturile de pensie 

 
Domnul deputat Cristian Gabriel 
Seidler propune introducerea 
unui text nou, cu următorul 
cuprins: 
 
„3. Articolul 210 se abrogă.” 
 

 
1. Pensiile de serviciu se acordă unor 
categorii socioprofesionale supuse 
unui statut special, respectiv 
persoanelor care în virtutea profesiei, 
meseriei, ocupaţiei sau calificării îşi 
formează o carieră profesională în 
acel domeniu de activitate şi sunt 
nevoite să se supună unor exigenţe 
inerente carierei profesionale 
asumate atât pe plan profesional, cât 
şi personal. Or, nu se poate susţine 
că o persoană care deţine calitatea 
de ales local îşi formează o carieră 
profesională în această funcţie; 
aşadar, aleşii locali nu reprezintă o 
categorie socioprofesională care să 
urmărească dezvoltarea unei cariere 
ca ales local, ci ei sunt aleşi în cadrul 
unităţii administrativ-teritoriale 
respective pentru a gestiona 
problemele comunităţii locale. 

 
Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

pentru limită de vârstă, dar nu mai devreme 
de data încetării mandatului aflat în derulare. 
(4) Cuantumul indemnizaţiei pentru limită de 
vârstă se acordă în limita a 3 mandate, cu 
condiţia ca persoanele prevăzute la alin. (1) să 
fi exercitat cel puţin un mandat complet de 
primar, viceprimar, preşedinte sau 
vicepreşedinte al consiliului judeţean. 
(5) Cuantumul indemnizaţiei pentru limită de 
vârstă se calculează ca produs al numărului 
lunilor de mandat cu 0,40% din indemnizaţia 
brută lunară aflată în plată. 
(6) În situaţia în care persoanele prevăzute la 
alin. (1) au exercitat mai mult de trei mandate 
diferite, acestea pot opta pentru oricare dintre 
aceste mandate pentru a fi luate în 
considerare la stabilirea indemnizaţiei pentru 
limită de vârstă, în limita prevăzută la alin.(4). 
(7) În cazul exercitării unor mandate diferite 
în condiţiile prevăzute la alin.(4), la calculul 
indemnizaţiei lunare pentru limită de vârstă se 
vor avea în vedere indemnizaţiile lunare brute 
aflate în plată, corespunzătoare pentru fiecare 
funcţie. 
(8) În cazul exercitării unor mandate diferite, 
la calcularea indemnizaţiei pentru limită de 
vârstă se va proceda după cum urmează: 
a) pentru fiecare tip de mandat exercitat se 
aplică modalitatea de calcul prevăzută la 
alin.(5); 
b) cuantumul indemnizaţiei pentru limită de 
vârstă la care au dreptul persoanele prevăzute 
la alin. (1) reprezintă suma valorilor obţinute 

Alegerea este o opţiune a 
electoratului, şi nu a persoanei care 
candidează, ceea ce înseamnă că 
alegerea nu ţine de resortul subiectiv 
al acesteia din urmă. Or, o carieră 
profesională se formează şi se 
dezvoltă distinct de alegerile pe care 
le face corpul electoral de la un 
moment dat. 
 
2. Având în vedere atribuţiile 
deosebit de complexe exercitate de 
către primari, viceprimari, preşedinţi 
şi vicepreşedinţi ai consiliilor 
judeţene în raport cu nevoile variate 
ale colectivităţilor locale, a faptului 
că activitatea acestora are un 
caracter permanent care impune un 
grad sporit de responsabilitate şi 
respectarea şi îndeplinirea cerinţelor 
cetăţenilor, a fost necesară 
instituirea dreptului la indemnizaţia 
pentru limită de vârstă prevăzută de 
art. 210 din Codul administrativ.  
Dreptul la o indemnizaţie pentru 
limită de vârstă a apărut ca o 
necesitate ce îşi are esenţa în 
statutul funcţiei executive, având în 
vedere nivelurile disproporţionate ale 
indemnizaţiilor acestor persoane în 
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Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

prin aplicarea prevederilor lit. a). 
(9) În cazul în care persona care beneficiază 
de indemnizaţia pentru limită de vârstă 
potrivit prevederilor alin. (1) începe 
exercitarea unui nou mandat, în condiţiile 
legii, acordarea indemnizaţiei se întrerupe, 
aceasta fiind reluată după încetarea 
mandatului, în cuantumul recalculat prin 
valorificarea perioadei de mandat exercitat, la 
cererea persoanei interesate, în condiţiile 
prevăzute la alin. (4) şi (5). 
(10) Indemnizaţia pentru limită de vârstă se 
cumulează cu orice tip de pensie stabilită în 
sistemul public de pensii sau în alt sistem de 
pensii neintegrat sistemului public. 
(11) Indemnizaţia pentru limită de vârstă este 
supusă impozitului pe venit şi contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate. 
(12) Cuantumul indemnizaţiei pentru limită de 
vârstă se suportă din bugetul de stat şi este 
prevăzut pentru fiecare unitate/subdiviziune 
administrativ-teritorială prin anexă distinctă la 
legea anuală de aprobare a bugetului de stat. 
(13) Cererea pentru acordarea indemnizaţiei 
pentru limită de vârstă se depune la 
unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială 
pe raza căreia şi-a exercitat solicitantul 
mandatul. Situaţia centralizatoare pe fiecare 
unitate/subdiviziune administrativ-teritorială 
se transmite administraţiilor finanţelor publice 
judeţene, respectiv direcţiei generale regionale 
a municipiului Bucureşti, după caz, care le 
centralizează pe judeţ, respectiv pe municipiul 

raport cu rolul complex al acestora, 
aceasta reprezentând astfel un drept 
echitabil şi compensatoriu pentru 
activitatea depusă în slujba 
comunităţii care i-a desemnat să le 
reprezinte interesele.  
Compensaţia este acordată ca 
urmare a plafonării indemnizaţiilor 
primarilor, viceprimarilor, 
președinţilor și vicepreşedinţilor de 
consilii judeţene pe o perioadă de 
mai bine de 10 ani şi discrepanţelor 
salariale impuse prin legi succesive 
între indemnizaţiile aleşilor locali şi 
salariile funcţionarilor publici şi 
personalului contractual din 
administraţia locală, în beneficiul 
acestora din urmă.  
Indemnizaţia pentru limită de vârstă 
a fost necesară pentru a compensa 
lipsa sporurilor sau indemnizaţiilor 
compensatorii de care beneficiază 
alte categorii de personal bugetar, 
ales sau numit, fiind prevăzută a se 
acorda doar la încetarea mandatului 
şi dacă sunt îndeplinite condiţiile 
legale pentru pensionare în sistemul 
public de pensii. 
Acordarea acestor indemnizaţii nu 
constituie o încălcare a principiului 
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Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

Bucureşti şi le transmite Ministerului Finanţelor 
Publice în vederea fundamentării anexei la 
legea bugetului de stat pe fiecare 
unitate/subdiviziune administrativ-teritorială. 
(14) Procedura şi metodologia de aplicare a 
prevederilor prezentului articol se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului. 
(15) De indemnizaţia pentru limită de vârstă 
prevăzută la alin. (1) nu beneficiază primarii, 
viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii 
consiliilor judeţene care au fost condamnaţi 
definitiv pentru comiterea, în calitate de 
primar, viceprimar, preşedinte şi 
vicepreşedinte de consilii judeţene, a unei 
infracţiuni de corupţie. 
(16) Sumele rămase necheltuite la sfârşitul 
anului se restituie la bugetul de stat, în 
condiţiile legii. 
 

contributivității la fondurile de 
asigurări sociale, din moment ce 
acestea nu se achită din aceste 
fonduri, ci se suportă din bugetul de 
stat pe baza unor anexe distincte la 
legea bugetară anuală, contribuabilii 
sistemului public de pensii nefiind 
afectaţi sub acest aspect.  
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