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  RAPORT PRELIMINAR   

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în vederea desfăşurării activităţii în calitate de asistent maternal 

profesionist, asistent personal al persoanei cu handicap grav şi asistent 

personal profesionist 

 

 
            În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială și Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate spre 
dezbatere în fond cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative în vederea desfăşurării activităţii în calitate de asistent maternal 

profesionist, asistent personal al persoanei cu handicap grav şi asistent personal 

profesionist, trimis cu adresa nr. PLx. 373/2021 din 20 septembrie 2021 și 
înregistrat cu nr.4c-7/405/20.09.2021. 
           Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege 
în ședința din 14 septembrie 2021, ca urmare a depășirii termenului de adoptare, 
potrivit art. 75 alin. (2) teza a II-a din Constituția României, republicată. 
 Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituția României, republicată și ale art.92 alin.(9) pct.1 din 
Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare.  
  La întocmirea prezentului raport preliminar, Comisia a avut în vedere: 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 354/20.05.2021) 
- avizul nefavorabil al Consiliului Economic și Social (nr. 

3870/12.05.2021) 
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- avizul favorabil al Comisiei pentru egalitate de șanse pentru 

femei și bărbați (nr.4c-20/360/6.10.2021) 
- avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și 

problemele minorităților naționale (nr.4c-6/694/6.10.2021) 
 Proiectul de lege are  ca obiect de reglementare completarea Legii 

nr.53/2003, precum şi modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019, în sensul introducerii unei noi cauze de suspendare a 
contractului individual de muncă din iniţiativa salariatului, respectiv a raportului 
de serviciu la iniţiativa funcţionarului public, în cazul desfăşurării, pe bază de 
contract încheiat în condiţiile legii, a unei activităţi specifice în calitate de asistent 
maternal profesionist, asistent personal al persoanei cu handicap grav sau asistent 
personal profesionist.  

În conformitate cu prevederile art.62 și 64 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii 
Comisiilor sesizate în fond au examinat proiectul de lege în ședințe separate. 
 Membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au 
examinat proiectul de lege mai sus menționat în ședința din 12 aprilie 2022. 

 La ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 
deputații au fost prezenți conform listei de prezență.  
 La dezbaterile care au avut loc au participat, în calitate de invitați, în 
conformitate cu prevederile art.56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, domnul Felix Cozma – 
Președinte al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și domnul Mihai 
Tomescu – Președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor 
Persoanelor cu Dizabilități. 
 În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate de către 
membrii Comisiei s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport 

preliminar de adoptare a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative în vederea desfăşurării activităţii în calitate de asistent 

maternal profesionist, asistent personal al persoanei cu handicap grav şi asistent 

personal profesionist cu amendamente admise prevăzute în Anexa care face 
parte integrantă din prezentul raport preliminar. 
      În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice. 

 
PREȘEDINTE 

Simona BUCURA – OPRESCU 

SECRETAR, 

Christine THELLMANN 

 
Șef serviciu, Cristian BITEA 
Consilier parlamentar, Beatrice MEIANU  



 

ANEXA 

Plx 373/2022 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

 
 

  

Nr. 

Crt. 

Lege 

act de bază 
Text adoptat de Senat Amendamente propuse 

(Autorul amendamentelor) 

Motivare 

0 1 2 3 4 

1.   

LEGE 

pentru modificarea și completarea 

unor acte normative în vederea 

desfășurării activității în calitate de 

asistent maternal profesionist, asistent 

personal al persoanei cu handicap 

grav și asistent personal profesionist 

Titlul legii 
LEGE 

pentru completarea art. 51 alin. 

(1) din Legea nr. 53/2003 – Codul 

muncii, pentru modificarea și 
completarea art. 514 din 

Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, precum și 
pentru completarea art. 94 din  

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” 

 
Autor: Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului 

Pentru respectare norme 
de tehnică legislativă 

2. (Legea nr. 53/2003 – art. 51)  
 
(1)Contractul individual de 
muncă poate fi suspendat din 

Art. I.- La alineatul (1) al articolului 51 
din Legea nr. 53/2003- Codul muncii, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 

”Art. I.- La articolul 51 alineatul 

(1) din Legea nr. 53/2003- Codul 
muncii, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 345 

Pentru respectare norme 
de tehnică legislativă 
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iniţiativa salariatului, în 
următoarele situaţii: 

2011, cu modificările și completările 
ulterioare, după litera c) se introduce o 
nouă literă, lit. c1), cu următorul cuprins: 
 
 
 ”c1) desfășurarea, pe bază de contract 
încheiat în condițiile legii, a unei 
activități specifice în calitate de asistent 
maternal profesionist, asistent personal 
al persoanei cu handicap grav sau asistent 
personal profesionist;” 

din 18 mai 2011, cu modificările și 
completările ulterioare, după litera 

g), se introduce o nouă literă, lit. 
h), cu următorul cuprins: 
 
 h) desfășurarea, pe bază de contract 
încheiat în condițiile legii, a unei 
activități specifice în calitate de 
asistent maternal, asistent personal 
al persoanei cu handicap grav sau 
asistent personal profesionist;” 
 
Autor: Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului 

 
 
 
 
 
Corelare terminologie cu 
legislația în vigoare 

3. (OUG nr. 57/2019 –art. 514) Art.II.-Articolul 514 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările 
și completările ulterioare, se modifică și 
se completează după cum urmează: 

Nemodificat   

4.  Art. 514. Suspendarea 
raportului de serviciu la 
iniţiativa funcţionarului public 
 
(1)Raportul de serviciu se 
suspendă la iniţiativa 
funcţionarului public în 
următoarele situaţii: 
……………. 

1.La alineatul (1), după litera d) se 

introduce o nouă literă, lit. d1), cu 

următorul cuprins: 
 
”d1) desfășurarea, pe bază de contract 
încheiat în condițiile legii, a unei 
activități specifice în calitate de asistent 
maternal profesionist, asistent personal 
al persoanei cu handicap grav sau asistent 
personal profesionist. Prin derogare de 

la art. 94 alin. (1) din Legea nr. 

161/2003, cu modificările și 
completările ulterioare, funcționarul 

public care desfășoară această 

1. La alineatul (1), după litera j) se 
introduce o nouă literă, lit. k), cu 
următorul cuprins: 
 
k) la încheierea unui contract în 

condițiile prevăzute de art. 122 

din Legea nr. 272/2004 privind 

protecția și promovarea 

drepturilor copilului, republicată, 
cu modificările și completările 

ulterioare, sau de art. 39 din 

Legea nr. 448/2006 privind 

protecția și promovarea 

drepturilor persoanelor cu 

Pentru respectare norme 
de tehnică legislativă 
 
 
Expresia ”în condițiile 
legii”- este imprecisă și 
nu asigură 
predictibilitatea normei – 
e necesară indicare prin 
trimitere la actele 

normative incidente 
(Legea nr. 272/2004, 
Legea nr. 448/2006) 
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activitate nu se află în stare de 

incompatibilitate pe perioada 

suspendării din funcția publică;” 

handicap, republicată, cu 

modificările și completările 
ulterioare, în calitate de asistent 

maternal, asistent personal al 
persoanei cu handicap grav sau 
asistent personal profesionist. 
 
 
Autor: Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului 

Expresia ” activități 
specifice” – e lipsită de 
semnificație juridică și 
încarcă inutil textul (fiind 
necesară eliminarea 
acesteia) 
Cu privire la ”asistent 
maternal profesionist” – 
legea 272/2004 nu 
prevede cuvântul 
profesionist  - fiind 
necesar eliminarea  
 
Cu privire la teza a II-a 
din textul propus ar trebui 
introdus la art. 94 din 
Legea nr. 161/2003, ca 
alin. (23). 
 

5.  
 
 
(2)Pentru situaţiile prevăzute 
la alin. (1) lit. a) şi c) 
funcţionarul public este 
obligat să informeze 
autoritatea sau instituţia 
publică anterior cu cel puţin 15 
zile lucrătoare înainte de 
incidenţa acestora. Pentru 
situaţiile prevăzute la alin. (1) 
lit. d), e), g), h) şi j) 
funcţionarul public este 
obligat să informeze 
autoritatea sau instituţia 

2.Alineatul (2) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

 
(2)Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) 
lit. a), c) și d1) funcţionarul public este 
obligat să informeze autoritatea sau 
instituţia publică anterior cu cel puţin 15 
zile lucrătoare înainte de incidenţa 
acestora. Pentru situaţiile prevăzute la 
alin. (1) lit. d), e), g), h) şi j) funcţionarul 
public este obligat să informeze 
autoritatea sau instituţia publică cu cel 
puţin 5 zile lucrătoare înainte de 
incidenţa situaţiilor prevăzute la alin. (1). 
Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. 
b), f) şi i), informarea se înaintează 

Nemodificat 
 
 
(2)Pentru situaţiile prevăzute la alin. 
(1) lit. a), c) și k) funcţionarul public 
este obligat să informeze autoritatea 
sau instituţia publică anterior cu cel 
puţin 15 zile lucrătoare înainte de 
incidenţa acestora. Pentru situaţiile 
prevăzute la alin. (1) lit. d), e), g), h) 
şi j) funcţionarul public este obligat 
să informeze autoritatea sau 
instituţia publică cu cel puţin 5 zile 
lucrătoare înainte de incidenţa 
situaţiilor prevăzute la alin. (1). 
Pentru situaţiile prevăzute la alin. 

Pentru corelare cu 
celelalte amendamente  
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publică cu cel puţin 5 zile 
lucrătoare înainte de incidenţa 
situaţiilor prevăzute la alin. 
(1). Pentru situaţiile prevăzute 
la alin. (1) lit. b), f) şi i), 
informarea se înaintează 
autorităţii sau instituţiei 
publice la data luării la 
cunoştinţă de către 
funcţionarul public de 
incidenţa motivului de 
suspendare, respectiv în 
termenul prevăzut la art. 415 
alin. (3). În toate cazurile 
funcţionarul public are 
obligaţia de a prezenta 
documentele doveditoare ale 
situaţiilor care conduc la 
suspendarea raporturilor de 
serviciu. 

autorităţii sau instituţiei publice la data 
luării la cunoştinţă de către funcţionarul 
public de incidenţa motivului de 
suspendare, respectiv în termenul 
prevăzut la art. 415 alin. (3). În toate 
cazurile funcţionarul public are obligaţia 
de a prezenta documentele doveditoare 
ale situaţiilor care conduc la suspendarea 
raporturilor de serviciu.” 

(1) lit. b), f) şi i), informarea se 
înaintează autorităţii sau instituţiei 
publice la data luării la cunoştinţă de 
către funcţionarul public de 
incidenţa motivului de suspendare, 
respectiv în termenul prevăzut la art. 
415 alin. (3). În toate cazurile 
funcţionarul public are obligaţia de 
a prezenta documentele doveditoare 
ale situaţiilor care conduc la 
suspendarea raporturilor de 
serviciu.” 
 
 
Autor: Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului 

6.  
 
 
(4)Perioada în care 
funcţionarul public de execuţie 
a avut raporturile de serviciu 
suspendate potrivit alin. (1) lit. 
a)-d) şi j) constituie vechime în 
gradul profesional al funcţiei 
publice de execuţie pe care 
funcţionarul public o deţine. 

3. Alineatul (4) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

 
”(4) Perioada în care funcționarul public 
de execuție a avut raporturile de serviciu 
suspendate potrivit alin. (1) lit.a)-d), d1) 
și j) constituie vechime în gradul 
profesional al funcției publice de 
execuție pe care funcționarul public o 
deține.” 

Se elimină  
 

 
Autor: Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului 

Se propune renunțarea 
la acest punct întrucât 
activitatea desfășurată de 
un asistent maternal, 
asistent profesional 
profesionist sau asistent 
personal al persoanei cu 
handicap grav nu poate fi 
considerată vechime în 
muncă în gradul funcției 
publice, vechime ce 
presupune și dobândirea 
de competențe 
profesionale sporite, de 
natură să permită 
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exercitarea unor sarcini 
de serviciu în acord cu 
vechimea în grad 
deținută, precum și 
promovarea în grad a 
funcționarului public. 

7.   III. La articolul 94 din  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, publicată 
în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 

2003, cu modificările și 
completările ulterioare, după 
alineatul (22) se introduce un 

alineat nou, alin. (23), cu 

următorul cuprins: 

 

(23) Nu se află în situaţie de 

incompatibilitate, în sensul 

prevederilor alin. (2) funcționarul 

public suspendat în condițiile 

prevăzute de art. 514 alin. (1) lit. 

k) din Ordonanața de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu 

modificările și completările 

ulterioare. 

 
Autor: Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului 

Teza a II-a din textul 
propus la art. 514 alin. (1) 
lit. k) (nou introdusă prin 
amendament) din Codul 
administrativ se introduce 
la art. 94 din Legea nr. 
161/2003, ca alin. (23). 
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