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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
 

 

 

Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială 

 Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea 

teritoriului 
 
Bucureşti, 30 octombrie 2018 

Nr. 4c-9/807 

  
RAPORT  COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.62/2018 privind unele măsuri de 

asigurare a personalului necesar pregătirii şi exercitării de către 

România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în primul 

semestru al anului 2019 

 

 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru administraţie 

publică şi amenajarea teritoriului au fost sesizate, prin adresa  

nr. PLx 519/2018 din 10 octombrie 2018, cu dezbaterea pe fond, în 

procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.62/2018 privind unele măsuri de asigurare a 

personalului necesar pregătirii şi exercitării de către România a 

Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019. 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor 

măsuri referitoare la asigurarea personalului necesar pregătirii preluării şi 

exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în 

primul semestru al anului 2019, în sensul instituirii posibilităţii de detaşare 

a funcţionarilor publici şi/sau a funcţionarilor publici cu statut special pe 

posturi contractuale. 

 

 

Bucureşti, 30 octombrie 2018 
Nr. 4c-7/448  
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La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere:  

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.672/06.07.2018) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru politică externă  

(nr.4c-16/45/17.10.2018). 

 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisiile au dezbătut 

proiectul de lege în şedinţe separate.  

La şedinţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului din data de 23 octombrie 2018 şi-au înregistrat prezenţa 21 de 

deputaţi din totalul de 23 de membri ai comisiei. În urma dezbaterilor şi a 

opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

 

La şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din data de 24 

octombrie 2018 şi-au înregistrat prezenţa 22 de deputaţi din totalul de 23 

de membri ai comisiei. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, 

membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea 

proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

 

La dezbaterile din cadrul celor două comisii a participat, în 

conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, domnul Cristian-

Gabriel Winzer – Secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. 

 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 8 octombrie 

2018. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 
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În urma finalizării dezbaterilor, cele două Comisii propun Plenului 

Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma adoptată 

de Senat. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon 

 

 

 
 

 PREŞEDINTE, 
Florin–Claudiu Roman 

SECRETAR, 
Violeta Răduţ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SECRETAR, 
Simona Bucura Oprescu 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 

 Şef serviciu Sofia Chelaru 
Consilier parlamentar Elena Hrincescu 
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