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Parlamentul României    
Camera Deputaţilor  

 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  

ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI  
 

Bucureşti, 5 aprilie 2022 

Nr. 4c-7/127 

PL-x 92/2022 

 

 

   Către, 

 

Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Doamnei președinte, Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ  

 

 

 
 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL PRELIMINAR asupra propunerii 

legislative pentru completarea art.201 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

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

administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei juridice, de disciplină și 

imunități, cu adresa nr. PL-x 92 din 14 martie 2022. 

 

 

PREŞEDINTE 

Simona BUCURA-OPRESCU 

 

nicoleta.toma
Original
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RAPORT PRELIMINAR 

asupra propunerii legislativă pentru completarea art.201 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 

 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate, spre dezbatere în fond 

cu propunerea legislativă pentru completarea art.201 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, trimis cu adresa nr. PL-x 92 din 14 martie 2022 și 

înregistrat cu nr. 4c-7/127  din 15 martie 2022. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

Camera  Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerea legislativă, conform avizului nr. 48 din 

14 februarie 2022. 

Consiliul Economic și Social a avizat nefavorabil propunerea legislativă, conform 

avizului nr. 71 din 4 ianuarie 2022. 

Guvernul nu susține adoptarea propunerii legislative, conform punctului de vedere 

transmis în data de 16 februarie 2022. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a 

avizat negativ propunerea legislativă, conform avizului nr. 4c-6/161 din 24 martie 2022. 
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Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a avizat negativ 

propunerea legislativă, conform avizului nr. 4c-20/94 din 22 martie 2022. 

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

propunerea legislativă, conform avizului nr. 4c-20/94 din 22 martie 2022. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat negativ propunerea legislativă, 

conform avizului nr. 4c-9/199 din 28 martie 2022. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.201 din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, în sensul limitării la trei a numărului de mandate ale aleşilor 

locali: primar, consilier local/judeţean şi preşedinte al consiliului judeţean. 

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

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului au examinat proiectul de lege și documentele aferente în 

ședința din 5 aprilie 2022. 

La lucrările Comisiei deputații au fost prezenţi conform listei de prezență. 

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 Constantin-Florin Mitulețu-Buică - președinte al Autorității 

Electorale Permanente, domnul Zsombor Vajda - vicepreședinte al Autorității Electorale 

Permanente și domnul Dan Marinescu – director general în cadrul Ministerului Dezvoltării, 

Lucărilor Publice și Administrației. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (4 voturi 

împotrivă și o abținere) respingerea  propunerii legislative pentru completarea art.201 din 

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

În raport de obiectul şi conţinutul său,  proiectul de lege  face parte din categoria legilor 

organice. 

 

PREŞEDINTE 

Simona BUCURA-OPRESCU 

SECRETAR, 

Christine THELLMANN 

 

 

 

 

Sef serviciu, Cristian BITEA 

Consilier parlamentar, Nicoleta TOMA 


