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BIROULUI  PERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

              
 
                 Vă înaintăm alăturat RAPORTUL asupra proiectului de Lege privind 
prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru 
modificarea art.151 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, trimis spre dezbatere în fond, Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi cu adresa nr. PL-x 363 din 12 iunie 2020.  
                  În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Nicuşor HALICI 
 
 

florica.manole
Conf cu originalul
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE 
 DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 

Bucureşti, 15.06.2020 
P.L.x 363/2020 

                                                     
 

     RAPORT  
asupra proiectului de Lege privind prelungirea mandatelor autorităţilor 

administraţiei publice locale şi pentru modificarea art.151 alin.(3) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 

 
 

În temeiul dispoziţiilor art. 94  şi 114 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre 
dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind prelungirea 
mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea art.151 
alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
trimis cu adresa nr.PL-x 363 din 12 iunie 2020 şi înregistrat cu  nr. 4c-13/514 din 12 iunie 
2020.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
şedinţa din 12 iunie 2020. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.91 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă prin avizul nr.567 
din 11 iunie 2020. 

 
Proiectul de lege are ca obiect reglementarea unor măsuri privind 

organizarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale în  anul 2020, în 
contextul epidemiologic generat de răspândirea coronavirusului SARS - Cov2. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice au examinat această iniţiativă 
legislativă prin mijloace electronice în şedinţa din 15 iunie 2020. La şedinţa Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi deputaţii conform listei de prezenţă.  
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În urma examinării iniţiativei legislative şi a documentelor anexate, membrii 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
adoptarea proiectului de Lege privind prelungirea mandatelor autorităţilor 
administraţiei publice locale şi pentru modificarea art.151 alin.(3) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, în forma adoptată de 
Senat. Amendamentul respins este redat în anexa la raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor organice.  

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Nicuşor HALICI 

          SECRETAR, 
 

Aida – Cristina CĂRUCERU 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Consilier,  
Roxana David 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexă amendamente respinse 
 

Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 
 

1.  Art.2.- (1) Prin derogare de la prevederile 
art.10 alin.(1) din Legea nr.115/2015 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice 
locale, pentru modificarea Legii administraţiei 
publice locale nr.215/2001, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi 
completările ulterioare, data alegerilor pentru 
autorităţile administraţiei publice locale din anul 
2020 se stabileşte prin lege organică, cu cel 
puţin 60 de zile înaintea votării. 
 

Art.2.- ( l ) Prin derogare de la prevederile 
art. 10 alin.(1) din Legea 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, data alegerilor 
pentru autoritățile administrației publice 
locale din anul 2020 se stabilește prin 
Hotărâre a Guvernului,  cu cel puțin 60 
de zile înaintea votării. 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 
 

Amendamentul a 
fost respins prin 
vot 

 


