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Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra Propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, transmisă spre dezbatere, în fond, Comisiei juridice, de disciplină și imunități 

și Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, cu adresa nr. Plx. 416 din 

1 septembrie 2022. 

 În raport cu obiectul și conținutul său, inițiativa legislativă face parte din 

categoria legilor organice. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ 

PREŞEDINTE, 

Simona BUCURA–OPRESCU 
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Bucureşti, 4 octombrie 2022            

Pl-x 416/2022 

 
 RAPORT COMUN 

 asupra 

Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 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 pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost 

sesizate spre dezbatere, în fond, cu Propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

transmisă Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu adresa nr. Pl-x 416/2022 din 1 

septembrie 2022. 

Camera Deputaților este prima Cameră sesizată, potrivit prevederilor art.75 din 

Constituția României, republicată și ale art.92 alin.(8) pct.2 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil propunerea legislativă conform 

avizului cu  nr. 4288 din 12 iulie 2022. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă, cu observații și 

propuneri conform avizului nr. 797 din 8 iulie 2022.  

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a avizat favorabil 

propunerea legislativă, conform avizului cu nr. 4c-20/398/2022. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a 

avizat negativ inițiativa legislativă, conform avizului cu nr. 4c-6/517/2022. 

Guvernul nu susține adoptarea propunerii legislative, conform punctului de vedere 

transmis în data de 19 septembrie 2022 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, în sensul prevederii posibilităţii consilierilor 

locali de a efectua înregistrări ale şedinţelor consiliului local utilizând mijloace audio-video 

proprii şi de a pune aceste înregistrări la dispoziţia publicului prin distribuire, publicare, 

postare şi alte asemenea modalităţi de aducere la cunoştinţă prin mijloace de comunicare în 

masă, în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local. 

În conformitate cu prevederile art.62 și art.64 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, comisiile sesizate în fond au examinat 

propunerea legislativă sus-menționată în ședințe separate. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a examinat 

propunerea legislativă în şedinţa din data de  20 septembrie 2022. 

La lucrările Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, deputații 

au fost prezenţi conform listei de prezență.  
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La dezbaterile care au avut loc au participat în calitate de invitați, în conformitate cu 

prevederile art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, domnul Marin Țole – secretar de stat în cadrul Ministerului 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ. 

Potrivit prevederilor art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

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

imunități au examinat inițiativa legislativă în ședința desfășurată în ziua de 4 octombrie 

2022. 

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

conform listei de prezentă. 

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii celor două 

Comisii sesizate în fond au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei 

Deputaților un raport comun de respingere a Propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, inițiativa legislativă face parte din 

categoria legilor organice.          

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ 

PREŞEDINTE, 

Simona BUCURA–OPRESCU 

 

 

 

SECRETAR, 

László-Zsolt LADÁNYI 

SECRETAR, 

Radu-Marcel TUHUȚ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Șef serviciu, Andrada Armencea 

Consilier parlamentar, Andreea Sârbu                                                                                                                                                                                                 

Șef serviciu, Cristian Bitea 

Consilier parlamentar, Nicoleta Toma                                                                                         

 


