
                                         

 

 

 

Domnule preşedinte, 

 

 

 În conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1) din Constituţie şi în 

temeiul art. 25 lit. (b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, Guvernul României formulează următorul: 

 

PUNCT DE VEDERE 

 

referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, iniţiată de doamna deputat USR Diana Anda Buzoianu și un 

grup de parlamentari USR, PNL  (Bp. 230/2021, Plx.403/2021). 

 

 

I. Principalele reglementări 

 

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și 

completarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare,  în sensul înființării unei platforme naționale de transparență 

decizională, în cadrul căreia vor fi publicate, în format editabil, 

documentele și informațiile necesare pentru îndeplinirea, de către 

autoritățile administrației publice, a obligației de a informa cetățenii și de 

a dezbate public proiectele de acte normative. 

Potrivit Expunerii de motive, suma estimată pentru costul 

platformei este de maxim 50.000 euro și va fi asigurată din bugetul 

Secretariatului General al Guvernului.   

 

 

II. Observaţii 

 

  1. Referitor la cuprinsul propunerii legislative, menționăm că orice 

act normativ trebuie să îndeplinească anumite condiții calitative, printre 
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acestea numărându-se previzibilitatea, ceea ce presupune că acesta 

trebuie să fie suficient de precis și clar pentru a putea fi aplicat: astfel, 

formularea cu o precizie suficientă a actului normativ permite 

persoanelor interesate – care pot apela, la nevoie, la sfatul unui specialist 

– să prevadă într-o măsură rezonabilă, în circumstanțele speței, 

consecințele care pot rezulta dintr-un act determinat.  

De asemenea, conform dispozițiilor art. 8 alin. (4) teza întâi din 

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, „textul legislativ trebuie să fie formulat clar, 

fluent și inteligibil, fără dificultăți sintactice și pasaje obscure sau 

echivoce”, iar potrivit art. 36 alin. (1) din același act normativ, „actele 

normative trebuie redactate într-un limbaj și stil juridic specific 

normativ, concis, sobru, clar și precis, care să excludă orice echivoc, cu 

respectarea strictă a regulilor gramaticale și de ortografie”. 

Amintim că, prin lipsa de claritate și precizie a normelor 

preconizate, care ar genera confuzii în interpretarea/aplicarea acestora, se 

pot crea și premisele unor vicii de neconstituționalitate prin raportare la 

principiul constituțional al legalității (art. 1 alin. (5) din Constituție). 

 

         2. La art. I pct. 2 din propunerea legislativă, apreciem că nu este 

oportun textul propus la art. 1 alin. (2) lit. e), astfel că se impune 

eliminarea referirii la excepția actelor administrative cu un caracter 

individual.  Potrivit art. 1 din Legea nr. 52/2003, „Prezenta lege 

stabileşte regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea 

transparenţei decizionale în cadrul autorităţilor administraţiei publice 

centrale şi locale, alese sau numite, precum şi al altor instituţii publice 

care utilizează resurse financiare publice, în raporturile stabilite între 

ele cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora” și are drept 

scop să implice participarea activă a cetățenilor în procesul de luare a 

deciziilor administrative și în procesul de elaborare a actelor normative.                 

Potrivit art. 3 lit. a) din Legea nr. 52/2003, actul normativ este actul emis 

sau adoptat de o autoritate publică, cu aplicabilitate generală.  

 

 3. Textele de la art. I pct. 3 și 4 din propunerea legislativă sunt 

lipsite de claritate și previzibilitate, prin folosirea sintagmelor „inclusiv 

pentru a interveni, fizic sau online”, precum și „împreună cu informațiile 
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suplimentare menționate în prezenta lege din cadrul procesului de 

dezbatere publică a proiectelor de acte normative”. 

 

 4. La art. I pct. 5 din propunerea legislativă, care vizează înființarea 

și implementarea de către Secretariatul General al Guvernului a unei 

platforme naționale de transparență decizională, norma propusă are 

caracter echivoc și retroactiv. Totodată, nu este prevăzut un termen în 

care urmează a fi adoptate normele metodologice de aplicare a 

prevederilor legale privind platforma. 

 

 5.  Art. I pct. 8, conform căruia persoana responsabilă pentru relația 

cu societatea civilă din cadrul instituției publice inițiatoare va prelua și 

înregistra documentele și informațiile specifice domeniului reglementat 

de Legea nr. 52/2003, inclusiv și pe platforma națională de transparență 

națională, implică identificarea de resurse, atât materiale, cât și umane în 

sarcina instituției publice care gestionează respectiva platformă, dar și în 

sarcina tuturor autorităților administrației publice, în calitatea acestora de 

inițiatori ai proiectelor de acte normative. Astfel, considerăm că trebuiau 

clarificate aceste propuneri în vederea implementării unei astfel de soluții 

legislative. 

 Pentru reducerea costurilor generate de realizarea și operarea 

viitoarei platforme naționale de transparență decizională, era necesar a se 

lua în considerare integrarea acesteia în cloud-ul guvernamental ca și 

serviciu software (SaaS), alături de alte servicii software de tip 

videostreaming, transfer de fișiere, stocare și management de documente 

și înregistrări video, adrese de poștă electronică standardizate, agendă de 

contacte oficiale, precum și alte servicii informatice ce vor fi adăugate 

ulterior, în funcție de necesități. Astfel, se asigură o standardizare a 

formatelor documentelor, un mod de utilizare unitar, modern și eficient a 

platformei ante menționate.  

 

 6. La art. I pct. 10, prin care se dorește ca documentele referitoare 

la dezbaterea publică să fie publicate pe site-ul autorității publice în 

format editabil, considerăm că trebuia avut în vedere ca documentele 

respective să fie într-un format care să ofere doar posibilitatea copierii, 

dar nu și a modificării acestora.  

 



 4 

 7. La art. I pct. 11, 12 și 15, prin care se propune ca ședințele publice 

să fie transmise online pe site-ul autorității publice, în caz contrar 

proiectele de acte normative neputând fi puse pe ordinea de zi, 

considerăm că acest aspect trebuia analizat prin prisma faptului că nu 

toate instituțiile publice dispun de dotările necesare asigurării în condiții 

optime a desfășurării ședințelor publice online, în special la nivelul 

autorităților administrației publice locale.  

 

 8. Semnalăm faptul că o altă propunere legislativă are în vedere 

modificarea și completarea Legii nr. 52/2003, respectiv Propunerea 

legislativă pentru completarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică (Bp. 212/2021, Plx. 525/2021). 

 Astfel că, pentru evitarea paralelismelor în reglementare, sugerăm 

dezbaterea concomitentă a acestor propuneri legislative, în vederea 

adoptării unui singur act normativ.  

 

III. Punctul de vedere al Guvernului 

 

Având în vedere considerentele menționate, Guvernul nu 

susține adoptarea acestei inițiative legislative în forma prezentată. 

 

 

        Cu stimă, 

 

                                                                                            

 

 

 

                                                                               Nicolae-Ionel CIUCĂ 

 

                                                                                 PRIM-MINISTRU 
 

 

 

 

Domnului deputat Ion-Marcel CIOLACU 

Preşedintele Camerei Deputaţilor 



 

    

     

 

 

 

 

 

 

Doamnă vicepreşedinte, 

 

  

În conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1) din Constituţie şi în 

temeiul art. 25 lit. (b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, Guvernul României formulează următorul 

 

PUNCT DE VEDERE 

 

referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, inițiată de domnul deputat USR Alin-Gabriel Apostol împreună 

cu un grup de parlamentari USR , PNL, PSD, UDMR (Bp.438/2022). 

 

 

I. Principalele reglementări 

 

 

Prin iniţiativa legislativă se propune înființarea unui card electronic 

similar cardurilor emise în baza Legii nr.165/2018 privind acordarea 

biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare, ca 

instrument de acordare a unor beneficii sociale acordate potrivit 

prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, care să includă toate prestațiile sociale acordate persoanelor cu 

dizabilități. 
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II. Observații 

 

  Considerații generale 

 

1. Precizăm că Legea nr. 448/2006 reglementează prestațiile sociale 

de care beneficiază persoanele cu handicap, la art. 58 fiind vorba despre 

indemnizația lunară și bugetul personal complementar. 

Din textul inițiativei legislative reiese faptul că această legitimaţie, 

care poate fi pe suport de hârtie sau, după caz, pe suport electronic, stă la 

baza emiterii legitimaţiei pentru transportul urban cu mijloace de transport 

în comun de suprafață, respectiv a biletelor de călătorie gratuită pentru 

transportul interurban, facilități care, în momentul de față, se acordă 

potrivit legii necondiționat de existența altei legitimaţii. 

Pornind de la aceste aspecte, se constată faptul că inițiativa 

legislativă nu contribuie la debirocratizare ci, dimpotrivă, condiționează 

acordarea legitimaţiei pentru transportul urban și a biletelor gratuite pentru 

transportul interurban de care beneficiază persoanele cu handicap de 

existența altei legitimații. 

De asemenea, inițiativa legislativă nu este în concordanță cu 

Expunerea de motive, aceasta neavând scopul de a facilita acordarea 

prestațiilor sociale persoanelor cu dizabilități.  

Mai mult, subliniem faptul că prestațiile sociale se acordă din oficiu, 

fără a fi necesară existența vreunei legitimaţii în acest sens. 

Având în vedere aspectele menționate, considerăm că inițiativa 

legislativă, în forma prezentată, creează confuzii în aplicare și îngreunează 

acordarea anumitor facilități pentru persoanele cu dizabilități.  

 

  Considerații punctuale 

   

2. Referitor la pct.1 al art. I din inițiativa legislativă privind 

modificarea alin.(3) al art.7 din Legea nr.448/2006, prin care se propune 

ca legitimația acordată persoanelor cu handicap să fie emisă de Autoritatea 

Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități și 

eliberată de direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului 

județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București, costurile fiind 

suportate din bugetul Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor 

Persoanelor cu Dizabilități, nu se precizează tipul legitimației la care se 

face referire. 
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De asemenea, la pct.3 al art. I inițiativa legislativă privind 

modificarea alin.(3) al art.23 din Legea nr.448/2006, se precizează că 

legitimația pe suport hârtie este eliberată de către direcțiile generale de 

asistență socială și protecția copilului județene, respectiv ale sectoarelor 

municipiului București, costurile fiind suportate din bugetul acestora.  

Având în vedere aspectele semnalate, considerăm că era necesar să 

se coreleze cele două prevederi, în sensul stabilirii instituției care va 

suporta costurile cu emiterea și eliberarea fiecărui tip de legitimație. 

 

3. În ceea ce privește pct.2 al art. I din inițiativa legislativă, referitor 

la completarea art. 7 din Legea nr.448/2006, cu două noi alineate, alin.(5) 

și alin.(6), potrivit cărora legitimația pe suport electronic se emite în 

conformitate cu prevederile privind emiterea și utilizarea biletelor de 

valoare pe suport electronic, potrivit dispozițiilor Legii nr.165/2018 și are 

atașată o aplicație mobilă gestionată de Autoritatea Națională pentru 

Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, precizăm că Legea 

nr.165/2018, la care se face referire, reglementează modul de acordare, în 

beneficiul angajaţilor, a biletelor de valoare (tichete de masă, tichete 

cadou, tichete de creșă, tichete culturale, vouchere de vacanță). 

Astfel, potrivit prevederilor Legii nr.165/2018, biletele de valoare se 

emit numai de către unităţi emitente, care desfăşoară această activitate 

numai în baza autorizaţiei de funcţionare, acordate de Ministerul 

Finanţelor, potrivit criteriilor stabilite prin ordin al ministrului finanțelor, 

pentru fiecare tip de bilet de valoare în parte, astfel încât să se asigure 

dezvoltarea concurenţială a serviciilor prevăzute de această lege. 

Precizăm că pot avea calitatea de unităţi emitente persoanele juridice 

înfiinţate în baza Legii societăţilor nr.31/1990, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi instituţiile de credit, 

persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor de credit autorizate în 

state membre ale Uniunii Europene şi notificate către Banca Naţională a 

României, potrivit legii, cu respectarea condițiilor anterior menționate. 

Menționăm că, potrivit prevederilor alin.(6) al art.8 din Legea 

nr.165/2018, „suportul electronic poate fi alimentat exclusiv cu valoarea 

nominală a biletelor de valoare acordate angajaţilor, stabilită conform 

prezentei legi”. 

De asemenea, semnalăm că din inițiativa legislativă nu se înțelege 

dacă legitimația pe suport electronic va fi alimentată cu sume de bani  sau 

servește doar la dovedirea calității persoanei de beneficiar al drepturilor 

respective. 
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Având în vedere cele menționate, considerăm că este necesar să se 

analizeze prevederile de la pct.2 al art. I din inițiativa legislativă, referitor 

la introducerea alin.(5) la art.7 din Legea nr.448/2006, prin care se 

reglementează emiterea legitimației pe suport electronic, în conformitate 

cu prevederile privind emiterea și utilizarea biletelor de valoare pe suport 

electronic, potrivit dispozițiilor Legii nr.165/2018, cu modificările și 

completările ulterioare, întrucât propunerea legislativă nu reglementează 

un mecanism care să intre sub incidența actului normativ menționat 

anterior. 

 

4. Semnalăm faptul că în cuprinsul inițiativei legislative nu este 

menționat dacă aceste carduri sunt emise de unități autorizate de 

Ministerul Finanțelor. 

 

5. Precizăm că aplicarea prevederilor inițiativei legislative conduce la 

un efort bugetar suplimentar.  

 În acest context, menționăm că Guvernul are obligația de a conduce 

politica fiscal-bugetară în mod prudent pentru a gestiona resursele, 

obligațiile bugetare și riscurile fiscale, iar adoptarea inițiativei legislative 

ar influența negativ ținta de deficit bugetar asumată, stabilitatea 

macroeconomică și ratingul de țară în relația cu organismele financiare 

internaționale. 

 

III. Punctul de vedere al Guvernului 

 

Având în vedere considerentele menționate, Guvernul nu susține 

adoptarea acestei inițiative legislative.  

 

 

        Cu stimă, 

 

                                                                                            

                                                                                Nicolae-Ionel CIUCĂ 

 

                                                                                 PRIM-MINISTRU 
 

 
Doamnei senator Alina-Ştefania GORGHIU 

Vicepreşedintele Senatului 



 

    

     

 

 

 

 

 

Doamnă vicepreşedinte, 

 

  

În conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1) din Constituţie şi în 

temeiul art. 25 lit. (b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, Guvernul României formulează următorul 

 

PUNCT DE VEDERE 

 

referitor la propunerea legislativă pentru completarea și modificarea 

art.154 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare, respectiv a art.224 din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, 

republicată, inițiată de domnul senator AUR Claudiu-Richard Târziu 

împreună cu un grup de parlamentari AUR (Bp.440/2022). 

 

I. Principalele reglementări 

 

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

art.154 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și a art. 224 alin. (1) din 

Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Astfel, prin acest demers legislativ se propune exceptarea de la 

obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate a  persoanelor 

fizice care realizează venituri din activități independente ca membri ai unei 

întreprinderi familiale și includerea acestora în categoria persoanelor care 

beneficiază de asigurare fără plata contribuției. 
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II. Observații 

 

           1. Precizăm că art. 34 din Constituția României, republicată 

consfințește dreptul la ocrotirea sănătății astfel: 

                „(1) Dreptul la ocrotirea sănătății este garantat.  

(2) Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a 

sănătății publice.  

(3) Organizarea asistenţei medicale şi a sistemului de asigurări 

sociale pentru boală, accidente, maternitate și recuperare, controlul 

exercitării profesiilor medicale şi a activităţilor paramedicale, precum şi 

alte măsuri de protecție a sănătății fizice şi mentale a persoanei se 

stabilesc potrivit legii”.  

De asemenea, dispozițiile art. 16 alin. (1) din Constituție statuează 

faptul că „Cetăţenii sunt egali în fața legii şi a autorităților publice, fără 

privilegii şi fără discriminări.”  

Toate principiile ce derivă din legea fundamentală privitoare la 

dreptul la sănătate sunt reglementate de Legea nr.95/2006. 

  Titlul VIII „Asigurări sociale de sănătate” din Legea nr.95/2006 

privește domeniul asigurărilor sociale de sănătate ca fiind principalul 

sistem de finanţare a ocrotirii sănătății populaţiei care asigură accesul la un 

pachet de servicii de bază pentru asigurați.  

Obiectivele declarate prin lege ale sistemului de asigurări sociale de 

sănătate sunt protejarea asiguraților faţă de costurile serviciilor medicale în 

caz de boală sau accident și asigurarea protecției asiguraților în mod 

universal, echitabil și nediscriminatoriu (art.219).  

Asigurările sociale de sănătate sunt obligatorii şi funcţionează ca un 

sistem unitar, unele dintre principiile acestora fiind:  

- solidaritate şi subsidiaritate în constituirea şi utilizarea fondurilor;  

- alegerea liberă de către asigurați a furnizorilor de servicii medicale, 

de medicamente şi de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive 

asistive, în condițiile prezentei legi şi ale contractului-cadru;  

- participarea obligatorie la plata contribuției de asigurări sociale de 

sănătate pentru formarea Fondului național unic de asigurări sociale de 

sănătate;  

- acordarea unui pachet de servicii medicale de bază, în mod 

echitabil și nediscriminatoriu, oricărui asigurat;  

- libera concurență între furnizorii care încheie contracte cu casele de 

asigurări de sănătate.  
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În considerarea tuturor prevederilor menționate, atât din Constituție, 

cât și din Legea nr.95/2006 se poate trage concluzia că în România este 

reglementat sistemul public de asigurări de sănătate obligatoriu, pentru 

care asigurații au obligaţia de a plăti contribuția și beneficiază de 

drepturile conferite de lege în mod nediscriminatoriu, putând să-și aleagă 

în mod liber furnizorul de servicii medicale.  

Cazurile de exceptare de la contribuția pentru sănătate vizează 

persoanele vulnerabile.  

Din această perspectivă considerăm că inițiativa legislativă nu se 

justifică.  

         În plus, prin măsurile propuse în inițiativa legislativă se încalcă și 

dispozițiile Legii nr.95/2006, potrivit cărora,  asigurările sociale de 

sănătate sunt obligatorii şi funcţionează ca un sistem unitar, iar obiectivele 

sistemului se realizează pe baza unor principii, respectiv solidaritatea şi 

subsidiaritatea în constituirea şi utilizarea fondurilor şi participarea 

obligatorie la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru 

formarea Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 

 

2. În prezent, potrivit dispozițiilor Legii nr.227/2015, persoanele 

fizice care realizează venituri din activități independente ca membri ai unei 

întreprinderi familiale datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate 

numai dacă estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată 

este cel puţin egală cu 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la 

termenul de depunere a declaraţiei unice. 

Astfel, implementarea măsurilor propuse ar putea genera un impact 

bugetar negativ, în ansamblu și în special asupra Fondului național unic de 

asigurări sociale de sănătate. 

 De asemenea, precizăm că impactul bugetar nu poate fi cuantificat, 

întrucât opțiunea persoanelor fizice de a realiza venituri din activități 

independente ca membri ai unei întreprinderi familiale este un act benevol. 

 

         3. Potrivit propunerilor din inițiativa legislativă, persoanele fizice 

membre ale întreprinderii familiale sunt exceptate de la plata contribuției 

de asigurări sociale de sănătate și se includ în categoria persoanelor care 

beneficiază de asigurare, fără plata contribuției, prin simpla constituire a 

unei întreprinderi familiale, fără condiția de a desfășura efectiv activitate. 

            Datorită solidarităţii persoanelor care contribuie, sistemul de 

asigurări sociale de sănătate îşi poate realiza principalele sale obiective, 

respectiv protejarea asiguraţilor faţă de costurile serviciilor medicale în caz 
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de boală sau accident şi asigurarea protecţiei asiguraţilor în mod universal, 

echitabil şi nediscriminatoriu. 

         Precizăm că prin promovarea unor astfel de măsuri se creează un 

regim neunitar și discriminatoriu între persoanele care desfășoară aceeași 

categorie de activitate, respectiv din activități independente. 

        În acest sens, din Expunerea de motive nu rezultă care este rațiunea 

promovării unor astfel de măsuri. 

        Pornind de la principiul constituțional potrivit căruia cetăţenii sunt 

egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără 

discriminări și că nimeni nu este mai presus de lege, rezultă obligația 

cetățenilor de a contribui prin impozite și taxe la cheltuielile publice. 

        Astfel, art.56 alin. (2) din Constituția României, republicată, 

precizează că „Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure aşezarea 

justă a sarcinilor fiscale”. 

         Din acest considerent, tot Constituția României, republicată, 

menționează că impozitele, taxele şi orice alte venituri ale bugetului de stat 

şi ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege. 

          În acest sens, a fost elaborată Legea nr.227/2015, prin care se 

stabileşte cadrul legal pentru impozitele, taxele şi contribuţiile sociale 

obligatorii, care constituie venituri la bugetul de stat, bugetele locale, 

bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi fondul de 

garantare pentru plata creanţelor salariale și se precizează  categoriile de 

contribuabili care au obligaţia să plătească aceste impozite, taxe şi 

contribuţii sociale, precum şi modul de calcul şi de plată al acestora. 

 

 4. În ceea ce priveşte intenţia de reglementare a unui regim fiscal 

derogatoriu pentru persoanele care realizează o anumită categorie de 

venituri apreciem ca fiind relevante considerentele Curții Constituționale 

din cuprinsul Deciziei nr. 123/20201 conform cărora „Referitor la critica 

privind încălcarea art. 16 din Constituţie, Curtea reţine că, potrivit 

jurisprudenţei sale, principiul egalităţii în drepturi presupune instituirea 

unui tratament egal pentru situaţii care, în funcţie de scopul urmărit, nu 

sunt diferite (Decizia Plenului Curţii Constituţionale nr. 1 din 8 februarie 

1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 

martie 1994). De asemenea, potrivit jurisprudenţei constante a Curţii 

Constituţionale, situaţiile în care se află anumite categorii de persoane 

                                      
1 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 273/2004 privind procedura 

adopţiei 
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trebuie să difere în esenţă pentru a se justifica deosebirea de tratament 

juridic, iar această deosebire de tratament trebuie să se bazeze pe un 

criteriu obiectiv şi raţional (a se vedea în acest sens, cu titlu 

exemplificativ, Decizia nr. 86 din 27 februarie 2003, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 31 martie 2003, 

Decizia nr. 476 din 8 iunie 2006, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 599 din 11 iulie 2006, Decizia nr. 573 din 3 mai 

2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 25 

mai 2011, Decizia nr. 366 din 25 iunie 2014, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 2 septembrie 2014)”. 

Potrivit jurisprudenței constante a Curţii Constituționale, situaţiile în 

care se află anumite categorii de persoane trebuie să difere în esenţă pentru 

a se justifica deosebirea de tratament juridic, iar această deosebire de 

tratament trebuie să se bazeze pe un criteriu obiectiv şi rațional.  

Având în vedere aspectele menţionate, în vederea respectării 

prevederilor art. 16 din Constituție, apreciem că este necesară completarea 

Expunerii de motive cu justificări obiective privind diferența de tratament 

juridic aplicabilă persoanelor fizice care realizează venituri din activităţi 

independente ca membri ai unei întreprinderi familiale.  

 

III. Punctul de vedere al Guvernului 

 

Având în vedere considerentele menționate, Guvernul nu susține 

adoptarea acestei inițiative legislative.  

 

 

 

        Cu stimă, 

                                                                                           

 

 

                                                                                Nicolae-Ionel CIUCĂ 

 

                                                                                 PRIM-MINISTRU 
 

 

 

Doamnei senator Alina-Ştefania GORGHIU 

Vicepreşedintele Senatului 



 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doamnă vicepreşedinte, 

  

În conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1) din Constituţie şi în 

temeiul art. 25 lit. (b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, Guvernul României formulează următorul 

 

 

PUNCT DE VEDERE 

 

 

referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru 

modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum și 

pentru modificarea și completarea altor acte normative nr.176/2010, 

inițiată de domnul deputat USR Cristian Brian împreună cu un grup de 

parlamentari PNL, USR, PSD, UDMR, neafiliați (Bp.458/2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIM MINISTRU 
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I. Principalele reglementări 

 
Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 1 alin. (1) 

din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor 

publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru 

modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările și completările 

ulterioare1, cu un nou punct, pct. 40, în sensul ca dispozițiile legii menționate să se 

aplice și președinților, vicepreședinților, secretarilor și trezorierilor federațiilor 

sportive naționale, ai Comitetului Olimpic și Sportiv și ai Comitetului Național 

Paralimpic. 

 

                                      
1 ART. 1 

 (1) Dispoziţiile prezentei legi se aplică următoarelor categorii de persoane, care au obligaţia declarării averii şi a intereselor: 
    1. Preşedintele României; 

    2. consilierii prezidenţiali şi consilierii de stat; 

    3. preşedinţii Camerelor Parlamentului, deputaţii şi senatorii; 
    4. membrii din România în Parlamentul European şi membrii în Comisia Europeană din partea României; 

    5. primul-ministru, membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat, asimilaţii acestora, precum şi consilierii de stat din aparatul de 

lucru al primului-ministru; 
    6. membrii Consiliului Superior al Magistraturii; 

    7. judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi, asimilaţii acestora, precum şi asistenţii judiciari; 

    8. personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor; 
    9. judecătorii Curţii Constituţionale; 

    10. membrii Curţii de Conturi şi personalul cu funcţii de conducere şi de control din cadrul acesteia; 

    11. preşedintele Consiliului Legislativ şi preşedinţii de secţie; 
    12. Avocatul Poporului şi adjuncţii săi; 

    13. preşedintele şi vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; 

    14. membrii Consiliului Concurenţei; 
    15. membrii Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii; 

    16. membrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare; 

    17. membrii Consiliului Economic şi Social; 
    18. membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor; 

    19. membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private; 

    20. membrii Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării; 
    21. membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului; 

    22. membrii consiliilor de administraţie şi ai comitetelor directoare ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi ale Societăţii Române de 

Televiziune; 
    23. preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi membrii Consiliului Naţional de Integritate; 

    24. directorul general şi membrii consiliului director al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES; 

    25. directorul Serviciului Român de Informaţii, prim-adjunctul şi adjuncţii săi; 
    26. directorul Serviciului de Informaţii Externe şi adjuncţii săi; 

    27. personalul diplomatic şi consular; 
    28. directorul Serviciului de Protecţie şi Pază, prim-adjunctul şi adjunctul său; 

    29. directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, prim-adjunctul şi adjuncţii săi; 

    30. aleşii locali; 
    31. persoanele cu funcţii de conducere şi de control, precum şi funcţionarii publici, inclusiv cei cu statut special, care îşi desfăşoară activitatea în 

cadrul tuturor autorităţilor publice centrale ori locale sau, după caz, în cadrul tuturor instituţiilor publice; 

    32. persoanele cu funcţii de conducere şi de control din cadrul unităţilor sistemului de învăţământ de stat şi unităţilor de stat din sistemul de 
sănătate publică; 

    33. personalul încadrat la cabinetul demnitarului în administraţia publică centrală, precum şi personalul încadrat la cancelaria prefectului; 

    34. membrii consiliilor de administraţie, ai consiliilor de conducere sau ai consiliilor de supraveghere, precum şi persoanele care deţin funcţii de 
conducere în cadrul regiilor autonome de interes naţional sau local, companiilor şi societăţilor naţionale sau, după caz, societăţilor comerciale la 

care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar sau semnificativ; 

    35. guvernatorul, prim-viceguvernatorul, viceguvernatorii, membrii consiliului de administraţie, angajaţii cu funcţii de conducere ai Băncii 
Naţionale a României, precum şi personalul din conducerea băncilor la care statul este acţionar majoritar sau semnificativ; 

    36. personalul instituţiilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncă, implicat în realizarea procesului de privatizare, 

precum şi personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncă, care administrează sau 
implementează programe ori proiecte finanţate din fonduri externe sau din fonduri bugetare; 

    37. preşedinţii, vicepreşedinţii, secretarii şi trezorierii federaţiilor şi confederaţiilor sindicale; 

    38. prefecţii şi subprefecţii; 
    39. candidaţii pentru funcţiile de Preşedinte al României, deputat, senator, consilier judeţean, consilier local, preşedinte al consiliului judeţean sau 

primar. 
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II. Propunere 

 

  Propunem reformularea pct. 40 propus pentru art.1 alin. (1) din Legea 

nr. 176/2010, astfel: 

  40. „Președinții, vicepreședinții, secretarii generali, directorii economici 

și/sau trezorierii federațiilor sportive naționale, ai Comitetului Olimpic și Sportiv 

Român și ai Comitetului Național Paralimpic”. 

 

 

III. Punctul de vedere al Guvernului 

 

      Guvernul susține adoptarea acestei inițiative legislative cu 

propuneri.  

 

 

 

 

        Cu stimă, 

                                                                                           

 

                                                                                Nicolae-Ionel CIUCĂ 

 

                                                                                 PRIM-MINISTRU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doamnei senator Alina-Ştefania GORGHIU 

Vicepreşedintele Senatului 



    

    

      

                                   

 

 

 

Doamnă vicepreşedinte, 

 

 În conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1) din Constituţie şi în 

temeiul art. 25 lit. (b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, Guvernul României formulează următorul: 

 

 

PUNCT DE VEDERE 

 

referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii   

nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației 

publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale      

nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii             

nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, iniţiată de domnul deputat 

AUR George Nicolae Simion împreună cu un grup de parlamentari AUR                 

(Bp. 473/2022, L 577/2022). 
 

I. Principalele reglementări 

 

Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și 

completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților 

administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și 

completările ulterioare, în sensul instituirii unui sistem de vot hibrid între 

sistemul votului pe listă și sistemul uninominal.  

Astfel, se propune înlocuirea listelor de candidați închise, utilizate în 

prezent, cu listele deschise, sistem care ar permite fiecărui alegător să își 

exprime opțiunea pentru un candidat anume din lista formațiunii politice 

pe care a decis să o voteze.  
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II. Observații  

 

         1. Menționăm că, potrivit art. 73 alin. (3) lit. a) din Constituția 

României, republicată, sistemul electoral se reglementează prin lege 

organică.  

         În privința alegerilor locale, această normă constituțională a fost 

concretizată şi dezvoltată în titlul I al Legii nr. 115/2015 pentru alegerea 

autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea 

și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu 

modificările și completările ulterioare.  

         Aşa cum a concluzionat şi Curtea Constituțională prin Decizia       

nr. 61/20101, „constituantul a lăsat în seama legiuitorului ordinar 

libertatea de a alege şi reglementa un anumit tip de scrutin şi de a stabili 

regulile de organizare şi de desfășurare a procesului electoral, cu 

respectarea condițiilor impuse de Constituţie”.  

         În ceea ce priveşte actualul sistem electoral pentru alegerile locale, 

acesta este stabilit prin art. 1 alin. (3) din Legea nr. 115/2015, potrivit 

căruia: „consiliile locale și consiliile judeţene se aleg pe circumscripţii 

electorale, pe baza scrutinului de listă, potrivit principiului reprezentării 

proporţionale.”  

         Precizăm că orice intervenţie asupra sistemului de vot electoral 

actual, prin instituirea unui sistem hibrid între scrutinul de listă şi cel 

uninominal, ar trebui să se reflecte în principal prin intervenţia legislativă 

asupra art. 1 alin. (3) din lege, urmând ca apoi să se facă ajustările de text 

corespunzătoare și cu privire la celelalte dispoziții din cadrul Legii         

nr. 115/2015.  

         În plus, față de justificările prezentate de inițiatori în cuprinsul 

Expunerii de motive, subliniem că, şi în cadrul actualului sistem de 

scrutin de listă, deși electoratul votează în principal partidul, selectarea 

persoanelor și ordinea de înscriere a acestora pe lista propusă de partid se 

face de către formaţiunile politice, în temeiul regulamentelor lor interne, 

inclusiv pe baza datelor statistice privind încrederea votanților în 

persoanele propuse, astfel încât şi în prezent decizia alegătorului este 

                                      
1 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 48 alin. (17) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea 

Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritaților 

administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul 

aleșilor locali 
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intrinsec legată de încrederea în persoanele propuse pe lista partidului 

pentru care votează. 

         Totodată, raportat la argumentele prezentate de inițiatori în cadrul 

instrumentului de motivare, arătăm că toate sistemele electorale prezintă 

atât avantaje, cât și dezavantaje.  

         Menționăm că sistemul de liste închise a făcut obiectul Cauzei 

Saccomanno și alții c. Italiei2, Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

(CEDO) reținând faptul că sistemul listelor închise nu încălcă articolul 3 

din Protocolul nr. 1 (dreptul la alegeri libere).  

         Totodată, CEDO a reținut faptul că aprecierea asupra celui mai 

potrivit sistem electoral cade în sarcina fiecărui stat, atât timp cât sunt 

întrunite condițiile stabilite de standardele internaţionale în materia 

electorală, respectiv pluralismul politic, reprezentarea universală în 

autoritățile alese ale statului, libera exprimare a voinței alegătorului, 

sufragiul egal.  

 

         2. Semnalăm că modul de redactare al inițiativei legislative nu 

respectă cerinţele de claritate și predictibilitate stabilite de Legea           

nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

         Astfel, referitor la Art. I pct. 2 - art. 58 alin. (1) din inițiativa 

legislativă, potrivit căruia „se imprimă patrulatere în număr suficient 

pentru a cuprinde toți candidații (...) în ordinea alfabetică a numelui”, 

apreciem că formularea conduce la interpretarea că ordinea de înscriere a 

candidaţilor pe buletinul de vot este stabilită pe baza numelui.   

         Considerăm că textul ar trebui să stabilească în mod neechivoc 

faptul că pe buletinul de vot se vor imprima patrulatere în număr suficient 

pentru a cuprinde ,,toate listele de candidaturi și candidaturile 

independente”, alin. (2) şi (3) ale art. 58 propus, precum și modelul 

buletinului de vot din Anexa I făcând deja referire în mod explicit la 

faptul că în lista fiecărei formațiuni politice candidații vor fi ordonați în 

ordinea alfabetică a numelui.  

         Totodată, teza finală propusă la art. 58 alin. (2), potrivit căreia 

,,Modelul buletinului de vot este prevăzut în Anexa I” intră în contradicţie 

cu dispoziţiile art. 126 alin. (2) din aceeași lege, potrivit cărora „(...) 

modelele buletinelor de vot, modelul ştampilei de control, modelul 

ştampilei cu mențiunea «VOTAT», modelul timbrului autocolant, 

                                      
2Saccomanno și alții c. Italiei (13 martie 2012),  https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-62855%22]} 
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modelele proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatului votării şi 

modelele certificatelor doveditoare ale alegerii consilierilor, a 

primarului şi a preşedintelui consiliului județean sunt stabilite prin 

hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente, care se publică în 

Monitorul Oficial al României, Partea I”3  

         Semnalăm că textul Art. I pct. 4 - art. 85 alin. (61) din inițiativa 

legislativă, reia, în mod nenecesar, dispoziţiile alin. (6) al aceluiași 

articol, astfel cum a fost modificat de inițiatori.  

         Totodată, arătăm că textul Art. I pct. 7 - art. 98 alin. (2) teza a doua, 

din inițiativa legislativă, instituie un criteriu arbitrar de repartizare a 

mandatelor, care ar permite partidelor politice să intervină în algoritm: 

,,În cazul în care (...) sunt două sau mai multe persoane care au obținut 

un număr egal de voturi, atribuirea mandatelor acestor persoane va fi 

decisă de formațiunea care i-a propus”.  

         Considerăm că legea trebuie să prevadă criterii clare și obiective de 

atribuire a mandatelor, care să nu implice decizia formațiunilor politice.     

          

 

III. Punctul de vedere al Guvernului 
 

        Având în vedere obiectul de reglementare, Parlamentul va decide cu 

privire la oportunitatea adoptării acestei inițiative legislative. 

 

 

 

            Cu stimă, 

 

 

 

 

                                                                               Nicolae-Ionel CIUCĂ 

 

                                                                          PRIM-MINISTRU 

 

 

Doamnei senator Alina-Ştefania GORGHIU 

Vicepreşedintele Senatului 

                                      
3 A se vedea în acest sens Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 8/2020 pentru aprobarea modelelor 

buletinelor de vot care sunt folosite la alegerile locale. 



      

                                   

 

 

 

 

 

 

 

Domnule preşedinte, 

 

 În conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1) din Constituţie şi în 

temeiul art. 25 lit. (b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, Guvernul României formulează următorul: 

 

 

 

PUNCT DE VEDERE 

 

referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 23 din 

Ordonanța Guvernului nr. 58 din 21 august 1998 privind organizarea și 

desfășurarea activității de turism în România, iniţiată de domnul deputat 

USR Ion-Marian Lazăr (Bp. 23/2022, Plx. 202/2022). 

 

 

 

I. Principalele reglementări 

 

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

art.23 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind 

organizarea și desfășurarea activității de turism în România, cu 

modificările și completările ulterioare, în sensul ca organizația de 

management al destinației să se înființeze pe baza asocierii unității 

administrativ-teritoriale prin autoritatea publică locală din componența 

destinației cu plătitori de taxă specială pentru promovare turistică, iar nu 

prin asocierea directă a unității administrativ-teritoriale din componența 

destinației cu plătitori de taxă specială pentru promovare turistică, astfel 

cum prevede textul legal în vigoare. 

PRIM MINISTRU 
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II. Observaţii 

 

Precizăm că, în data de 24 iunie 2022, a intrat în vigoare Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 86/2022 pentru modificarea și completarea 

Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea 

activității de turism în România, act normativ ce reglementează măsuri 

prioritar legislative constând în crearea și adoptarea cadrului necesar 

pentru operaționalizarea Organizațiilor de Management al Destinației 

(OMD) în vederea creșterii competitivității sectorului turistic românesc 

și a promovării transformării socio-economice durabile. 

În prezent, proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgență a Guvernului nr.86/2022 pentru modificarea și completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea 

activității de turism în România (L 403/2022) a fost adoptat de Senat, în 

calitate de primă Cameră sesizată, și se află în dezbaterea Camerei 

Deputaților, în calitate de Cameră decizională. 

 

 

 

III. Punctul de vedere al Guvernului 

 

Având în vedere considerentele menţionate la pct. II, Guvernul nu 

susține adoptarea acestei inițiative legislative. 

 

 

 

     Cu stimă, 

                 

 

 

             Nicolae-Ionel CIUCĂ 

                         PRIM-MINISTRU  

 

Domnului deputat Ion-Marcel CIOLACU 

Preşedintele Camerei Deputaților 



      

                                   

 

 

 

 

 

Doamnă vicepreşedinte, 

 

 

 În conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1) din Constituţie şi în 

temeiul art. 25 lit. (b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, Guvernul României formulează următorul: 

 

 

PUNCT DE VEDERE 

 

referitor la proiectul de lege pentru completarea art. 61 din Legea nr. 

47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale,  

provenit dintr-o propunere legislativă, iniţiată de domnul deputat PSD 

Ion Marcel Ciolacu și un grup de parlamentari PSD (Plx.382/2021,                    

Bp. 37/2022). 

 

 

I. Principalele reglementări 

 

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 

61 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții 

Constituționale,  republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

cu un nou alineat, alin. (5), prin care se instituie cerința pentru persoana 

care urmează să fie numită în funcția de judecător al  Curții 

Constituționale de a nu fi fost membru al unui partid politic, al unei 

formațiuni politice sau al unei alianțe politice, indiferent de nivel (local, 

național, european sau internațional) cu cel puțin 8 ani înainte de data 

numirii în funcție.  

 

 

 

PRIM MINISTRU 
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II. Observaţii 

 

  1. Constituția reglementează în Titlul V Curtea Constituțională, 

stabilind structura (art. 142), condițiile pentru numire (art. 143), 

incompatibilități (art. 144), independența și inamovibilitatea (art. 145), 

atribuții (art. 146), deciziile Curții Constituționale (art. 147). 

În ceea ce privește condițiile pentru numirea ca judecător la Curtea 

Constituțională, art. 143 prevede în mod limitativ trei condiții ce trebuie 

îndeplinite în mod cumulativ. Astfel, pentru ca o persoană să poată fi 

numită judecător la Curtea Constituțională trebuie întrunite condițiile 

constituționale expres menționate: persoana trebuie să aibă pregătire 

juridică superioară, înaltă competență profesională și o vechime de cel 

puțin 18 ani în activitatea juridică sau în învățământul juridic superior. 

Cu privire la aceste condiții, Curtea Constituțională în jurisprudența 

sa (Decizia nr.  459/20141) a arătat că: „Potrivit dispozițiilor 

constituționale ale art. 142 coroborate cu cele ale art. 143, numirea în 

funcția de judecător al Curții Constituționale este condiționată de 

îndeplinirea a trei condiții cumulative: pregătire juridică superioară, cel 

puțin 18 ani vechime în activitatea juridică sau în învățământul juridic 

superior, înaltă competență profesională.  

Dezvoltând normele constituționale, dispozițiile Legii nr. 47/1992  

prevăd procedura de numire de către Parlament a judecătorilor 

constituționali, respectiv numirea persoanelor care au întrunit votul 

majorității membrilor fiecărei Camere, la propunerea birourilor 

permanente și pe baza  majorității membrilor fiecărei Camere, la 

propunerea birourilor permanente și pe baza  recomandării comisiilor 

juridice. O atare reglementare este necesară în considerarea specificului 

activității unei Camere a Parlamentului, acela de a adopta o decizie 

colectivă, luată cu majoritatea voturilor, după o dezbatere publică, pe 

baza unei proceduri stabilite de lege. Rolul comisiilor juridice în 

procedura de numire a judecătorilor constituționali este tocmai acela de 

a culege și a oferi acele date necesare plenului fiecărei Camere spre a-și 

fonda, în mod optim, luarea unei decizii. Astfel, pe baza curriculum-ului 

vitae depus de candidat și a audierii acestuia, comisia întocmește un 

raport prin care prezintă plenului Camerei toate informațiile cu privire la 

                                      
1 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) raportate la art. 2 alin. (1) lit. c) teza 

întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 
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profilul candidatului: cariera profesională, probitatea morală, experiența 

în domeniul juridic sau calitățile individuale, elemente ce se circumscriu 

noțiunii de „înaltă competență profesională”.  

În ceea ce privește desemnarea judecătorilor constituționali de către 

Președintele României – autoritate fundamentală în cadrul democrației 

constituționale, legitimată prin votul liber exprimat al cetățenilor români 

– autoritatea decizională este una individuală, iar nu colectivă ca în cazul 

Parlamentului. Deși legea nu prevede în mod expres o procedură și în 

acest caz, apare cu evidență că elemente specifice procedurii 

parlamentare sunt pe deplin aplicabile: prezentarea unui curriculum vitae 

al candidaților, solicitarea de informații concludente cu privire la profilul 

profesional, eventuale audieri ale persoanelor candidate etc. 

Rezultă, astfel, din cele mai sus, că, la nivelul constituțional, sunt 

prevăzute condițiile substanțiale privind numirea ca judecător la Curtea 

Constituțională (condiții de numire), iar la nivelul Legii nr. 47/1992 sunt 

prevăzute condițiile procedurale (procedura). 

În aceeași decizie2, Curtea Constituțională a reținut: „Sub aspectul 

verificării condițiilor constituționale și legale pe care persoana numită 

în funcția de judecător constituțional trebuie să le întrunească, dacă în 

privința primelor două condiții (pregătire juridică superioară și 

vechimea de cel puțin 18 ani în activitatea juridică sau în învățământul 

juridic superior), verificarea are la bază date concrete, obiective, 

susceptibile a fi supuse unui control judecătoresc al instanțelor al 

instanțelor de drept comun sau al Curții Constituționale, în ceea ce 

privește cea de-a treia condiție (înalta competență profesională), aceasta 

implică evaluarea și decizia exclusivă a autorităților abilitate de 

Constituție să facă numirea, în temeiul unor aprecieri proprii. Astfel, 

marja de apreciere a Președintelui României, a Senatului și a Camerei 

Deputaților în exercitarea atribuției de a numi judecătorii constituționali 

nu este limitată la verificarea aspectelor de legalitate pe care le 

presupune îndeplinirea condițiilor obiective, cuantificabile (legea 

stabilind în ceea ce privește rangul studiilor și al vechimii juridice nivelul 

minimal al condițiilor pe care persoana numită trebuie să le respecte), 

ci vizează și aspecte de oportunitate, autoritățile competente având 

libertatea absolută, în acest caz, de a alege o anumită persoană 

apreciată a întruni condiția „înaltei competențe profesionale”. 

                                      
2 Decizia nr. 459/2014 
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Decizia de numire în funcția de demnitate publică aparține în 

exclusivitate titularilor prevăzuți de Constituție și implică o apreciere 

subiectivă, întemeiată pe informațiile care sunt evaluate în mod personal, 

de către fiecare deputat sau senator, prin acordarea votului în cadrul 

deciziei colective a fiecărei Camere a Parlamentului, respectiv de către 

Președintele României, care manifestă o opțiune personală, în cadrul unei 

decizii individuale. Odată adoptate aceste decizii, opțiunea fiecărui for 

decident este asumată în plan instituțional și politic, răspunderea pentru 

alegerea realizată fiind circumscrisă acestui cadru. 

În ceea ce privește condițiile pentru numire, Curtea Constituțională 

a apreciat că sunt avute în vedere două condiții obiective și o condiție 

subiectivă. Condițiile obiective sunt precis cuantificate, respectiv 

vechimea de 18 ani în funcții juridice și studii juridice superioare. 

Condiția subiectivă este la aprecierea fiecărui titular al dreptului de 

numire și are în vedere elemente, cum ar fi cariera profesională, 

probitatea morală, experiența în domeniul juridic sau calitățile 

individuale, elemente ce se circumscriu noțiunii de „înaltă competență 

profesională”. 

Condiția legală care rezultă din proiectul de lege de a nu fi fost 

membru al unui partid politic anterior cu cel puțin 8 ani înainte de data 

numirii în funcția de judecător al Curții Constituționale reprezintă o 

condiție obiectivă care nu poate fi subsumată condiției subiective 

prevăzute la nivel constituțional respectiv existența înaltei competențe 

profesionale. Astfel, condiția lipsei de apartenență la un partid politic 

reprezintă o nouă condiție pentru numirea unui judecător la Curtea 

Constituțională, care este adăugată la condițiile constituționale deja 

menționate. Prin urmare, prin proiectul de lege se completează 

Constituția, ceea ce contravine art. 143 din legea fundamentală, fiind 

adăugată o nouă condiție pentru ca o persoană să poată fi numită 

judecător la Curte. În plus, sunt încălcate și prevederile art. 150-152 din 

Constituție privind procedura de revizuire a legii fundamentale. 

Mai mult, prin soluția normativă propusă, se afectează dreptul 

constituțional de asociere în partide politice consacrat de art. 40. Or, 

restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți fundamentale  se  poate 

realiza exclusiv în condițiile art. 53 din legea fundamentală. Prin 

raportare la art. 53, în cauza de față nu sunt îndeplinite condițiile 

constituționale pentru restrângerea exercițiului unor drepturi: astfel, nu 

rezultă dreptul constituțional în favoarea căruia este restrâns dreptul de 
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asociere, nici caracterul proporțional al măsurii sau necesitatea sa într-o 

societate democratică. 

 

2. În ceea ce privește motivarea din Expunerea de motive conform 

căreia prin această soluție normativă se urmărește asigurarea unei 

independențe și unei imparțialități depline în exercitarea atribuțiilor 

judecătorilor Curții Constituționale, precizăm că potrivit art. 145 din 

Constituție „Judecătorii Curții Constituționale sunt independenți în 

exercitarea mandatului lor și inamovibili pe durata acestuia”. Prin 

urmare, independența este necesară în exercitarea mandatului de 

judecător al Curții Constituționale, adică odată ce acesta a fost numit 

judecător la Curtea Constituțională, iar inamovibilitatea trebuie să existe 

pe durata mandatului de judecător, deci tot după numirea ca judecător a 

persoanei care îndeplinește condițiile constituționale de la art. 142 din 

legea fundamentală. 

 

3. Cu privire la soluția normativă de completare a art. 61 din Legea 

nr. 47/1992, arătăm că denumirea marginală a acestui articol este Statutul 

judecătorilor Curții Constituționale, adică al persoanelor care au devenit, 

după numirea lor ca urmare a procedurii constituționale și legale, 

judecători. Or, prin proiectul de lege se reglementează o soluție 

normativă referitoare la o condiție în vederea numirii, deci o condiție ce 

ar trebui îndeplinită anterior  numirii persoanei propuse ca judecător la 

Curtea Constituțională. Această condiție ar putea fi asimilată condițiilor 

de eligibilitate pentru funcțiile și demnitățile alese. Prin urmare, soluția 

completării art. 61 nu se integrează conținutului acestui articol care 

vizează statutul judecătorilor Curții Constituționale și nu condițiile 

pentru numire. De altfel, Legea nr. 47/1992 nici nu prevede condițiile 

substanțiale ce trebuie întrunite de o persoană pentru a putea fi numită 

judecător la Curtea Constituțională, având în vedere că acestea sunt 

stabilite exclusiv la nivel constituțional, așa cum am arătat anterior.  

 

4. Soluția normativă nu se corelează cu prevederile art. 62 teza a 

doua din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „în cazul în care candidatul 

ocupă o funcție incompatibilă cu aceea de judecător al Curții 

Constituționale sau face parte dintr-un partid politic, acordul trebuie să 

cuprindă angajamentul candidatului  de a demisiona, la data numirii, din 

acea funcție sau din partidul politic al cărui membru este”.  
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III. Punctul de vedere al Guvernului 

 

Parlamentul va decide asupra oportunității adoptării acestei 

inițiative legislative. 

 

 

 

 

        Cu stimă, 

 

                                                                                            

 

 

 

                                                                               Nicolae-Ionel CIUCĂ 

 

                                                                                 PRIM-MINISTRU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doamnei senator Alina-Ştefania GORGHIU 

Vicepreşedintele Senatului 

 

 

 

 



 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

Domnule preşedinte, 

  

 

În conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1) din Constituţie şi în 

temeiul art. 25 lit. (b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, Guvernul României formulează următorul 

 

PUNCT DE VEDERE 

 

 

referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art.213 din Legea 

educaţiei naţionale nr.1/2011, inițiată de doamna senator USR Silvia 

Dincă și domnul senator USR Ștefan Pălărie împreună cu un grup de 

parlamentari USR (Plx.344/2022). 

 

I. Principalele reglementări 

 

Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

art.213 alin. (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările 

și completările ulterioare1, în sensul ca mandatul de rector, a cărui durată 

este de 4 ani, să poată fi înnoit cel mult o dată (în urma unui nou concurs, 

conform prevederilor Cartei universitare), iar o persoană să nu poată fi 

rector al aceleiași instituții de învățământ superior pentru mai mult de 8 

ani, indiferent de perioada în care s-au derulat mandatele și de întreruperile 

acestora. 

                                      
1 ART. 213 

Durata mandatului de rector este de 4 ani. O persoană nu poate ocupa funcţia de rector la aceeaşi instituţie de 

învăţământ superior pentru mai mult de două mandate succesive, complete. 

 

PRIM MINISTRU 
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II. Observații 

 

   

1. În prezent, Legea educației naționale nr.1/2011, prevede că 

desemnarea rectorului se stabilește prin două modalități, fie pe baza unui 

concurs public, în baza unei metodologii aprobate de senatul universitar 

nou-ales, fie prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor 

didactice și de cercetare titulare din cadrul universității și al 

reprezentanților studenților din senatul universitar și din consiliile 

facultăților în funcție de ceea ce a decis comunitatea academică prin 

referendum organizat la fiecare patru ani.  

Aceste modalități sunt independente de faptul că o persoană 

candidează pentru primul sau al doilea mandat. 

Considerăm că inițiativa legislativă, prin formularea sa, impune 

concursul pentru cel de-al doilea mandat al rectorului, ceea ce contravine 

tezei generale. 

Semnalăm că Ministerul Educației a elaborat și lansat în dezbatere 

publică proiectul Legii învățământului preuniversitar și proiectul Legii 

învățământului superior. Cele două proiecte legi s-au aflat în dezbatere pe 

site-ul www.edu.ro, fiind însoțite de o arhitectură de sistem care să susțină 

implementarea acestora; 

Potrivit proiectului Legii învățământului superior, numărul 

mandatelor rectorilor  este stabilit în Cartea universitară. 

Astfel, apreciem că modificările propuse de inițiatori încalcă 

autonomia universitară. 

 

 

2. Cu titlu preliminar, învederăm că pe circuitul legislativ 

parlamentar se află mai multe propuneri legislative având ca obiect  

modificarea și completarea Legii nr.1/2011 (unele inițiate de aceiași 

parlamentari), astfel încât, pentru asigurarea concentrării materiei în  

reglementări unice, s-ar impune conexarea acestor inițiative. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ro/
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III. Punctul de vedere al Guvernului 

 

Având în vedere considerentele menționate, Guvernul nu susține 

adoptarea acestei inițiative legislative. 

 

 

 

 

 

 

 

        Cu stimă, 

                                                                                           

 

                                                                                Nicolae-Ionel CIUCĂ 

 

                                                                                 PRIM-MINISTRU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domnului deputat Ion-Marcel CIOLACU 

Preşedintele Camerei Deputaților 


