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Bucureşti, 5 mai 2021
Nr.209,221,223,224;

Doamnă Preşedinte,
Avem onoarea să vă înaintăm alăturat, în original, în vederea dezbaterii şi
adoptării, potrivit art.75 alin.(l) din Constituţia României, următoarele propuneri
legislative:
1. Propunerea legislativă pentru modificarea art.67 din Legea nr.38/2003 privind
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările
ulterioare fSP/20P/202;;
- iniţiatori: doamnii deputaţi Şerban Ciprian-Constantin, Tonta Hie, Tonta Vasilică, Mircea
Florin, Albotă Entil-Florin, Muşoiu Ştefan, Lungoci Dumitru-Lucian, Folescu Comel-Vasile, Mina
Marian, Grupul parlamentar P.S.D., domnul deputat Amet Varol, Grupul parlamentar al minorităţilor
naţionale, domnul deputat Tobă Francisc, neafiliat, domnii deputaţi Puşcaşu Lucian-Florin, Stoica
Cipnan-Titi, Grupul parlamentar A.U.R., domnii deputaţi Lazăr Teodor, Jchim Cristian-Paul, Lorincz
Ştefan-Iulian, Grupul parlamentar al Alianţei U.S.R. PLUS;
- prima Cameră sesizată: Senatul, potrivit art. 75 alin.(l) teza a 11-a din Constituţia României;
- Camera decizională: Camera Deputaţilor.

2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 109 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu
modificările şi completările ulterioare (BPI221/2021)
- iniţiatori: domnii deputaţi Şerban Ciprian-Constantin, Toma Vasilică, Folescu Cornel-Vasile,
Albotă Emil-Florin, Muşoiu Ştefan, Lungoci Dumitru-Lucian, Folescu Comel-Vasile, Mina Marian,
Grupul parlamentar P.S.D., domnii deputaţi Aridrei Alexandru-loan, Şişcu George, Roman FlorinClaudiu, Şişcu George, Stoica Ştefan-Bucur, Cruşoveanu Marian, Grupul parlamentar P.N.L., domnul
deputat Amet Varol, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, domnul deputat Benedek
Zacharie, Grupul parlamentar U.D.M.R., domnul deputat Tobă Francisc, neafiliat, domnii deputaţi
Puşcaşu Lucian-Florin, Stoica Ciprian-Titi, Gmpul parlamentar A.U.R., domnul deputat Lazăr
Teodor, Grupul parlamentar al Alianţei U.S.R. PLUS;
- prima Cameră sesizată: Senatul, potrivit art. 75 alin.(l) teza a 11-a din Constituţia României;
- Camera decizională; Camera Deputaţilor.
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3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
nr.57/2019
privind
Codul
administrativ
Urgenţă
a
Guvernului
(BPI223/2021)
- iniţiatori: doamnele deputat Mitrea Durfiitrina, Şerban Gianina, Enachi Raisa, domnii
deputaţi Dămureanu Ringo, Simion George-Nicolae, Muncaciu Sorin-Titus, Balabaşciuc CălinConstantin, Andruşceac Antonio, Rusu Daniel-Gheorghe, Coleşa Hie-Alin, Puşcaşu Lucian-Florin,
Focşa Dumitru-Viorel, Badiu Georgel, Feodorov Lucian, Ivănuţă Cristian-Daniel, Aelenei Dănuţ,
Suciu Sebastian-Ilie, Albişteanu Mihail, Axinia Adrian-George, Pop Darius, Roman Nicolae, Nagy
Vasile, Stoica Ciprian-Titi, doamna senator Aelenei Evdochia, domnii senatori Cătană Gheorghe
Adrian, Cioromelea Valentin-Rică, Cosma Dorinei, Dăneasă Mircea, Busuioc Andrei, Mateescu SorinCristian, Hangan Andrei, Costea Adrian, Târziu Claudiu-Richard, Grupurile parlamentare A.U.R.;
-procedură de urgenţă solicitată de iniţiatori;
- prima Cameră sesizată: Senatul, potrivit art.75 alin.(l) teza a Il-a şi art.73 alin.(3) lit.j) din
Constituţia României;
- Camera decizională: Camera Deputaţilor.

4. Propunerea legislativă pentru modificarea art.III alin.(2) din Ordonanţa de
urgenţă nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
(BPI 224/2021)
- iniţiatori: doamna deputat Csep Eva-Andrea, domnii deputaţi Miklos Zoltăn, Csoma Botond,
Szabâ Odon, Magyar Lorând-Bălint, Zakarias Zoltăn, Nagy Szabolcs, Bende Sândor, Găl Kăroly,
Ladănyi Lâszlo-Zsolt, Kelemen Attila, Kolcsăr Anquetil-Kăroly, Seres Denes, Hajdu Găbor, Benedek
Zacharie, domnii senatori Csâszăr Kăroly Zsolt, Lâszlo Attila, Grupurile parlamentare U.D.M.R.;
-prima Cameră sesizată: Senatul, potrivit art. 75 alin.(l) teza a Il-a din Constituţia României;
- Camera decizională: Camera Deputaţilor.

Propunerile legislative au fost înregistrate la Biroul permanent al Camerei
Deputaţilor care, în şedinţa din data de 5 mai 2021, a stabilit că domeniul
reglementat de acestea este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor,
Senatul fiind prima Cameră sesizată.
Cu stimă.
PREŞEDINTELE
CAMEREf ;PUT

ludovic ORBAN'

Doamnei Anca Dana DRAGU
PREŞEDINTELE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMANIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
ORUPUL PARLAMENTAR A.U.R.
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Parlamentul României KsisriSsiîţii^
Camera Deputaţilor
Grupul Parlamentar al Alianţei pentru Unirea Roman^îof^^^"^
Telefon: +40374482160

Email: aur@cdeD.ro

BiroulpermmeHt al Camerei Deputa^or

Iniţiative legbbtlve______

Nr. ^2, 'S

Către,

Pi02/.

din

Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor

în conformitate cu prevederile art. 74 din Constituţia României, republicată, şi

ale art. 91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, vă înaintăm prin
prezenta, spre dezbatere şi adoptare, propunerea legislativă:

„Lege pentru modificarea şi compietarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ"

Solicităm adoptarea prezentei iniţiative în procedură de urgenţă, în temeiul
art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.

în numele iniţiatorilor:

Ringo Dămursanu
Deputat AUt( dy'Dolj

Preşedinte, Comisia pentru Consfeittiţronalitate

Biroul Parlamentar - Deputat Ringo Dămureanu - Alianţa pentru Unirea Românilor
Telefon: +0745127370; e-mail: rinao.damureanu@cdeD.rQ
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Propiinere legislativă
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LEGE pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ

EXPUNERE DE MOTIVE
Dreptul de asociere este un drept fundamental, prevăzut de Constituţia României, republicată.
în Titlul II, între drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale. Legea fundamentală prevede la
Art. 40 dreptul cetăţenilor de a se asocia liber în sindicate, în patronate şi în alte forme de asociere.
Mai prevede Constituţia la Art. 9 că sindicatele şi îşi desfăşoară activitatea potrivit statutelor lor,
în condiţiile legii, contribuind la apărarea drepturilor şi la promovarea intereselor profesionale,
economice şi sociale ale membrilor lor.
Legea dialogului social nr. 62/2011, rep., prevede la art. 3 şi art. 4 că funcţionarii publici au
dreptul, ^ră nicio îngrădire sau autorizare prealabilă, să constituie şi/sau să adere la un sindicat, în
timp ce persoanele care deţin funcţii de demnitate publică, magistraţii, personalul militar din MApN,
MAI, SRJ, SPP, SIE şi STS sau din subordinea lor nu pot constitui şi/sau adera la o organizaţie sindicală.
Potrivit aceleiaşi legi, art. 2, organizaţiile sindicale sunt independente faţă de autorităţile
publice, de partidele politice şi de organizaţiile patronale şi nu pot desfăşura activităţi cu caracter politic.
Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu
modif. şi compl. uit., prevede la art. 96 că funcţionarii publici pot exercita funcţii sau activităţi în
domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice şi pot exercita funcţii în alte
domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile
exercitate ca funcţionar public, potrivit fişei postului.
Organizaţiile sindicale simt organizaţii de drept privat. Atribuţiile sidicatelor, privind apărarea
drepturilor şi la promovarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale membrilor lor nu sunt în
legătură directă sau indirectă cu atribuţiile autorităţilor şi instituţiilor publice, implicit, atribuţiile sindicale
nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate de fimcţionarii publici.
După intrarea în vigoare, în iulie 2019, a Codului administrativ — OUG nr. 57/2019, dreptul de
asociere sindicală al funcţionarilor publici este reglementat prin art. 415 din acest act normativ.
Contrar principiilor şi prevederilor menţionate, prin textul alin. (3) al art. 415 din Codul
administrativ li se impune funcţionarilor publici aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor
sindicale, în funcţii salarizate, obligaţia de a opta pentru una dintre cele două funcţii, în termen de 15
zile de la alegerea în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale, iar în cazul în care funcţionarul
public optează pentru desfăşurarea activităţii în funcţia de conducere în organizaţiile sindicale, raportul
său de serviciu se suspendă pe o perioadă egală cu cea a mandatului în funcţia de conducere din
organizaţia sindicală.
O astfel de măsură este disproporţionată şi contravine prevederilor constituţionale şi legale mai
sus menţionate. Atât timp cât organizaţiile sindicale sunt persoane juridice de drept privat, iar atribuţiile
nu sunt în legătură directă sau indirectă cu cele exercitate ca funcţionar public, potrivit fişei postului,
funcţionarul public trebuie să poată exercita funcţii şi în domeniul sindical, în organele de
conducere, salarizat sau indemnizat, sau nu, întocmai ca şi în alte domenii de activitate din sectorul
privat, precum cele non profit, de tipul fundaţiilor şi asociaţiilor, sau chiar în societăţi comerciale cu scop
lucrativ şi chiar ca angajat în organizaţiile sindicale, dar pe o funcţie de execuţie.

Aşa cum este reglementată, măsura prevăzută la art. 415 alin. (3) ca o obligaţie, şi nu ca o vocaţie,
nesocoteşte dreptul la muncă şi la remunerarea muncii, deoarece, potrivit art. 41 din Constituţie, dreptul la
muncă nu poate fi îngrădit, alegerea ocupaţiei şi a locului de muncă fiind liberă.
încălcarea dreptului la muncă se manifestă în principal prin situaţia impusă prin lege în cazul în
care funcţionarul public optează pentru desfăşurarea activităţii în funcţia de conducere în organizaţiile " sindicale, ca raportul său de serviciu să se suspendă prin efectul legii pe o perioadă egală cu cea a
mandatului în fimcţia de conducere din organizaţia sindicală.
Măsura astfel cum este reglementată în prezent, în sens restrictiv, prin art. 415 alin. (3) din Codul
administrativ, intervine în dreptul fundamental al funcţionarilor publici de a se asocia liber în sindicate,
precum şi în autonomia sindicatelor în a-şi desfăşura activitatea potrivit statutelor, în condiţiile legii.
în plus. Codul administrativ prevede chiar sancţionarea disciplinară a funcţionarilor publici pentru
nerespectarea obligaţiei impuse prin art. 415 alin. (3),
CONCLUZIE 1: Alineatul (3) al articolului 415 trebuie modificat astfel încât funcţionarii
publici aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale să poată să opteze pentru ima dintre
cele două funcţii, fără a fi constrânşi de lege în acest sens.
Totodată, prin textul alin. (4) al art. 415 din Codul administrativ se prevede, de asemenea în mod
restrictiv, că doar funcţionarii publici aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale, în funcţii
nesalarizate, pot deţine simultan funcţia publică şi funcţia în organele de conducere ale organizaţiilor
sindicale, cu obligaţia respectării regimului incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese care le este
aplicabil.
Această formulare, fără niciun motiv justificat, exclude de la aplicare funcţionarii publici aleşi în
organele de conducere ale organizaţiilor sindicale, în funcţii salarizate sau indemnizate, cărora, aşa cum sa arătat în cele ce preced, nu li se poate impune să opteze între funcţia publică şi cea sindicală.
CONCLUZIE 2: Alineatul (4) al articolului 415 trebuie modificat în sensul în care să Ii se
asigure tuturor funcţionarilor publici aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale
posibilitatea de a deţine simultan funcţia publică şi funcţia în organele de conducere ale
organizaţiilor sindicale, cu obligaţia respectării regimului incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese.
Ţinând seama de cele ce preced, apreciem că alinetele (3) şi (4) ale art. 415 din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ, trebuie să se modifice şi să se completeze, după cum urmează:
"(S) în situaţia în care fiincţionarii publici sunt aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor
sindicale, aceştia pot să opteze pentru una dintre cele două funcţii. în cazul în care funcţionarul public
optează pentru desfăşurarea activităţii în funcţia de conducere în organizaţiile sindicale, raportul de
serviciu al acestuia se suspendă pe o perioadă egală cu cea a mandatului în funcţia de conducere din
organizaţia sindicală. ”
”(4) Funcţionarii publici aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale pot deţine
simultan funcţia publică şi funcţia în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale, cu obligaţia
respectării regimului incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese care le este aplicabil. ”
Iniţiator,
Ringo Dămureanu
Deputat AUR de Dolj
Preşedinte, Comisia pentru Constituţionalitate
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LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ
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Parlamentul României
Camera Deputaţilor

Senat

LEGE
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
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 completările ulterioare, se modifică
şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 415, alineatul (3) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"(3) Funcţionarii publici aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor
sindicale pot să opteze pentru una dintre cele două funcţii. în cazul în care
funcţionarul public optează pentru desfăşurarea activităţii în funcţia de
conducere în organizaţiile sindicale, raportul de serviciu al acestuia se
suspendă pe o perioadă egală cu cea a mandatului în funcţia de conducere
din organizaţia sindicală."
2. La articolul 415, alineatul (4) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"(4) Funcţionarii publici aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor
sindicale pot deţine simultan funcţia publică şi funcţia în organele de
conducere ale organizaţiilor sindicale, cu obligaţia respectării regimului
incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese care le este aplicabil."
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu
respectarea prevederilor art. 75 şl ale art. 76 alin.(l) din Constituţia
României, republicată.
PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE
SENATULUI,

Bucureşti,
Nr.
1/1

