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Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunita^i $i validari 
Nr. XIX/113/2020/8.06.2021

Comisia pentru administra^ie publica 
Nr.XXX/123/2020/8.06.2021

RAPORT COMUN
asupra

Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanfei de urgen^a a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ

(L246/2020)

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, Comisia 
juridica, de numiri, disciplina, imunita^i ^i validari d Comisia pentru administrafie 
publica prin adresa nr. L246/2020 din data de 27.04.2020, au fost sesizate de catre Biroul 
permanent al Senatului, in vederea dezbaterii ji elaborarii raportului comun asupra 
Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanfei de urgen^a a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, avand ca initiatori deputati si senatori apartinand 
grupului parlamentar UDMR.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea Ordonan^ei de 
urgenjia a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile §i completarile 
ulterioare, m sensul modificarii mandatului ale§ilor locali de la 4 la 5 ani.

Inifiativa legislativa a fost adoptata de Camera DeputaJ;ilor potrivit art.75 alin.(2] teza a 
lll-a din Constitutia Romaniei republicata.

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativa §i a dat un aviz favorabil cu 
observatii si propuneri.

Consiliul economic si social a analizat propunerea legislativa si a dat un aviz
negativ.

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de ^anse, culte ji minoritali a analizat 
propunerea legislativa ^i a transmis un aviz negativ.
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Comisia pentru buget, flnanfe, activitate bancara §i pia^a de capital a analizat 
propunerea legislativa §i a transmis un aviz negativ.

Dezbaterile au avut loc pe parcursul mai multor 5edin5;e de comisie, in prezenja 
majoritafii senatorilor.

In sedinta din data de 8 iunie 2021, desfasurata cu prezenta fizica si on-line, membrii
Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunitat:! validari si membrii Comisiei pentru 
administrafie publica au analizat initiativa legislativa, avizele primite si au hotarat, cu 
majoritatea voturilor membrilor prezenfi, sa adopte un raport comun de respingere, cu un 
amendament respins, cuprins in anexa care face parte integranta din prezentul raport.

Corelarile legislative pe care le implica un astfel de proiect - atunci cand ne raportam la 
mandatele alesilor locali, indiferent ca ne referim la alesi local! in organe colective sau alesi 
individual - ar trebui realizate avand in vedere dispozitiile privind mandatele parlamentarilor, 
care sunt prevazute in Constitutie. Astfel, prin adoptarea acestor solutii legislative s-ar 
produce anumite decalaje si deciziile adoptate la nivel national raportate la cel local ar avea 
de suferit.

Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitai:i $i validari si Comisia pentru 
administral:ie publica supun spre dezbatere ji adoptare, Plenului Senatului, raportul 
comun de respingere, cu un amendament respins impreuna cu propunerea legislativa.

Prin continutul sau normativ, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice 
si urmeaza a fi adoptat m conformitate cu prevederile art.76 alin.(l) din Constitu{:ia Romaniei, 
republicata.

Potrivit prevecmrilor arkpS alin.(l] din Constitufia Romaniei, republicata, §i ale art.92 
alin.(8) pct.f? din Regul^entjlp Senatului, republican Senatul este Camera decizionala.

Pj-jk^edint^

Senator jLaura-I^lfdti^p^ANTEl}

Pre^edinte,

Senator Karoly Zsolt CS^SZA%

Secretar,

Senator Laura-Mihaela ppiGEANU-I^OAJSHER

Secretar,

Senator Maricel POP A
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Comisia juridica, de numiri, disciplindj imunitafi 

Comisia pentru administrapie publica

Anexa la raportui comun Nr. XlX/113/2020/8.06.2021

XXX/123/2020/08.06.2021

L246/2020

Amendamente respinse

la Propunerea legislativa pentru modificarea Ordonanfei de urgenpa a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ

Ordonanta de urgenta nr. 
S7I2019 privind Codul 
administrativ

Motivare/
Observatii

Nr.crt. Forma adoptata de Camera 
Deputatilor

Amendamente respinse

Nemodificat1. Titlul legii
LEGE pentru modificarea 
Ordonantei de Urgenta a 
Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ

2. Art. I. - Ordonanta de urgenta 
a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, 
publicata in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I, nr. 555 
din 5 iulie 2019, cu 
modificarile si completarile 
ulterioare, se modifica dupa 
cum urmeaza;

Nemodificat

3. 1. Alineatul (1) al 
articolului 128 se modifica

NemodificatArt. 128
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va avea urmatorul 
cuprins:

(1] Consiliul local se. alege 
pentru un mandat de 4 ani m 
conditiile 
alegerea 
administratiei publice locale.

”(!] Consiliul local se alege 
pentru un mandat de 5 ani m 
condiJ;iile 
alegerea 
administraj:iei publice locale."

legii privind 
autoritatilor

legii privind 
autoritatilor

Art. 151 2. Alineatul (1) al 
articolului 151 se modifica 
§i va avea urmatorul 
cuprins:

Nemodificat4.

(1) Mandatul primarului este 
de 4 ani.

"[1] Mandatul primarului este 
de 5 ani."

5. Art. 152 3. Alineatul (8) al 
articolului 152 se modiflca 
$i va avea urmatorul 
cuprins:

Nemodificat

(8) Durata 
viceprimarului este egala cu 
durata mandatului consiliului 
local, in cazul m care
mandatul consiliului local 
mceteaza sau mceteaza
calitatea de consilier local, 
inainte de expirarea duratei 
normale de 4 ani, mceteaza de 
drept

mandatului Durata
viceprimarului este egala cu 
durata mandatului consiliului 
local, in cazul m care 
mandatul consiliului local 
mceteaza 
calitatea de consilier local, 
inainte de expirarea duratei 
normale de 5 ani, mceteaza de 
drept

"(8) mandatului

mceteazasau

mandatulsi mandatul
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viceprimarului, fara vreo alta 
formalitate.

viceprimarului, fara vreo alta 
formalitate."

6. Art. 177 4. Alineatul (1) al 
articolului 177 se modifica 

va avea urmatorul 
cuprins:

Nemodificat

(1) Consiliul judetean se alege 
pentru un mandat de 4 ani m 
conditiile 
alegerea 
administratiei publice locale.

”(1) Consiliul judejiean se 
alege pentru un mandat de 5 
ani m cond^iile legii privind 
alegerea 
administrafiei publice locale."

legii privind 
autoritatilor autorita^ilor

7. Art. 187 5. Alineatul (3) al 
articolului 187 se modifica 
§i va avea urmatorul 
cuprins:

Nemodificat

(3) Durata 
presedintelui si al 
vicepresedintilor consiliului 
judetean este egala, de regula, 
cu durata mandatului 
consiliului judetean. In cazul 
m care mandatul consiliului 
judetean inceteaza inainte de 
expirarea duratei normale de 
4 ani, inceteaza de drept si 
mandatul vicepresedintilor 
consiliului judetean fara vreo 
alta formalitate.

mandatului "[3] Durata mandatului 
presedintelui 
vicepresedinJ:ilor consiliului 
judetean este egala, de regula, 
cu durata mandatului 
consiliului judetean. in cazul 
m care mandatul consiliului 
jude^iean inceteaza inainte de 
expirarea duratei normale de 
5 ani, inceteaza de drept §i 
mandatul vicepresedintilor 
consiliului judetean fara vreo 
alta formalitate."

al

8. Art. 201 6. Articolul 201 se modifica 
si va avea urmatorul 
cuprins:__________________

Nemodificat
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Mandatul 
consilierului 
presedintelui 
judetean si al consilierului 
judetean este de 4 ani si se 
exercita in conditiile legii.

primarului,
local,

consiliului

"Art.
primarului, consilierului local, 
presedintelui 
judefean si al consilierului 
judetean este de 5 ani si se 
exercita in conditiile legii."

201 Mandatul

consiliului

Prevederile Amendament respins cu 
majoritate de voturi de 
Comisia juridicd, de numih, 
disciplina, imunitapi pi validari

pentru

9. Art. II. - Prevederile prezentei 
legi intra in vigoare mcepand 
cu mandatul autoritajilor 
administrajiei publice locale 
alese m anul 2020.

Art. II.
prezentei legi intra in vigoare 
mcepand 
autorita^ilor administra^iei 
publice locale alese m anul
2024.

mandatulcu

Comisia
administrapie publicd.

Autor: Senator PSD 
Laura-Mihaela Fuigeanu 
Moagher

Pentru respectarea 
principiului universalitatii si a 
art. 15 alin(2] din Constitutia 
Romaniei, care prevede:

"Art 15- Universalitatea 
(2) Legea dispune numai 
pentru viitor, cu exceppia legii 
penale sau contravenpionale 
mai favorabile."____________
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