
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 
 
 

L E G E 
 

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului  

nr. 44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților 

administrației publice locale cuprinse în perioada 2016 – 2020, unele 

măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum și 

modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ 

 
 

Camera Deputaţilor  adoptă prezentul proiect de lege. 

 
 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului  

nr. 44 din 6 aprilie 2020 privind prelungirea mandatelor autorităților 

administrației publice locale cuprinse în perioada 2016 – 2020, unele 

măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum și 

modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 297 din 8 aprilie 2020, cu următoarele modificări: 
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1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 1. – Procedurile privind organizarea alegerilor pentru 

autorităţile administraţiei publice locale se iniţiază în termen de 6 luni de 

la data expirării duratei stării de urgenţă sau stării de alertă.” 

 

2. Articolul 2 modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 2. – 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 prevăzute la art. 1 se stabileşte 

prin lege organică, cu cel puțin 75 de zile înaintea votării.” 

 

3. Articolul  3 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 3. – Mandatele în curs ale primarilor, primarului general 

al municipiului București, președinților de consilii județene, consiliilor 

locale, Consiliului General al Municipiului București și consiliilor 

județene se prelungesc cu cel mult 6 luni de la data încetării stării de 

urgență sau stării de alertă.” 

 

4. Articolul 6 se abrogă. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 13 mai 2020, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) 

din Constituţia României, republicată. 

 

 

 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
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