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                 Vă înaintăm alăturat raportul preliminar asupra propunerii legislative 

pentru modificarea art.150 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, trimisă spre dezbatere în fond, Comisiei 

juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului, cu adresa nr.Plx.495/2022 din 17 octombrie 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE 

Laura VICOL 
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  RAPORT PRELIMINAR   

asupra propunerii legislative pentru modificarea art.150 alin.(1) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 

 

 

            În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină și 

imunități și Comisia pentru administrație publică au fost sesizate spre dezbatere în fond, 

în procedură de urgență, cu propunerea legislativă pentru modificarea art.150 alin.(1) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

trimis cu adresa nr. Plx.495/2022 din 17 octombrie 2022 și înregistrat cu nr.4c-

13/903/17.10.2022. 

 Camera Deputaților este Primă Cameră sesizată, potrivit prevederilor art.75 

din Constituția României, republicată și ale art.91 alin.(8) 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.975/25.08.2022) 

- avizul favorabil al Consiliului Economic și Social (5192/17/08/2022) 

- avizul favorabil al Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 

- avizul favorabil al Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale. 

          Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.150 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, în sensul reducerii termenului pentru 

depunerea jurământului de către primar în faţa judecătorului delegat, de la 60 de zile, la 

30 de zile de la data alegerilor, în situaţia în care şedinţa privind ceremonia de 

constituire a consiliului local nu are loc. De asemenea, iniţiativa preconizează ca, în 

cazul în care, din alte motive temeinice, primarul nu a putut să să depună jurământul în 
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cadrul şedinţei privind ceremonia de constituire a consiliului local, acesta să poată 

depune jurământul în faţa judecătorului delegat. 

 În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de 

disciplină și imunități au examinat proiectul de lege sus menționat în ședința din 2 

noimbrie 2022.  

 La ședința Comisiei juridice de disciplină și imunități, deputații au fost prezenți 

conform listei de prezență. 

 În urma examinării propunerii legislative și a opiniilor exprimate de către 

membrii Comisiei s-a hotărât, cu unanimnitate de voturi, întocmirea unui raport 

preliminar de adoptare a propunerii legislative pentru modificarea art.150 alin.(1) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

un amendament respins prevăzut 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 

Laura VICOL 

SECRETAR, 

Ladányi László-Zsolt 

 

 

 

 



ANEXA 

Plx 495/2022 

AMENDAMENTE RESPINSE 

 
 

Nr. 

crt. 

 

Text OUG 57/2019 

 

Text propunere legislativă 

Amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

1.   Titlu – Lege pentru modificarea art.150 

alin.(1) din Ordoanța de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ 

 

Nemodificat  

 

2.    Articol unic.- La articolul 150 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrative, 

publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.555 din 5 iulie 2019 cu 

modificările și completările ulterioare, 

alineatul (1) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

   

3.  Art. 150 

(1)Primarul depune jurământul 

prevăzut la art. 117 în prima 

şedinţă privind ceremonia de 

constituire a consiliului local sau 

în faţa judecătorului delegat, în 

camera de consiliu, în cazul în 

care prima şedinţă privind 

ceremonia de constituire a 

consiliului local nu are loc în 

termen de 60 de zile de la data 

alegerilor. 

Art. 150 

 (1) Primarul depune jurământul prevăzut la 

art. 117 în prima şedinţă privind ceremonia 

de constituire a consiliului local sau în faţa 

judecătorului delegat, în camera de 

consiliu, în cazul în care prima şedinţă 

privind ceremonia de constituire a 

consiliului local nu are loc în termen de 30 

de zile de la data alegerilor sau în cazul 

când, din alte motive temeinice, acesta nu a 

putut depune jurământul în această ședință. 

Încheierea judecătorului delegat este 

definitive și se comunică de îndată 

prefectului și secretarului general al 

unității/subdiviziunii administrativ-

Art. 150 

(1) Primarul depune jurământul prevăzut 

la art. 117 în prima şedinţă privind 

ceremonia de constituire a consiliului local 

sau în faţa judecătorului delegat, în camera 

de consiliu, în cazul în care prima şedinţă 

privind ceremonia de constituire a 

consiliului local nu are loc în termen de 60 

de zile de la data alegerilor sau în cazul 

când, din alte motive temeinice, acesta nu 

a putut depune jurământul în această 

ședință. Încheierea judecătorului delegat 

este definitive și se comunică de îndată 

prefectului și secretarului general al 

unității/subdiviziunii administrativ-

 

 

Conform 

observațiilor din 

avizul Consiliului 

Legislativ. 
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teritoriale. teritoriale. 

Autor amendament: Mihail Genoiu senator 

PSD, Ion Prioteasa senator PSD, Eliza 

Peta-Stefanescu deputat PSD, Alexandra 

Presura deputat PSD 

 


