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Parlamentul României    
Camera Deputaţilor  

 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  

ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI  
 

Bucureşti, 10 mai 2022 

Nr. 4c-7/226 

PL-x 152/2022 

 

 

 Către, 

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

 
Comisia pentru muncă și protecție socială 
Domnului președinte, Adrian SOLOMON 

 

 

 

 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL PRELIMINAR asupra propunerii 

legislative pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ, trimisă spre dezbatere în fond Comisiei pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului, Comisiei pentru muncă și protecție socială și 

Comisiei juridice, de disciplină și imunități, cu adresa nr. PL-x 152 din 26 aprilie 2022. 

 

 

PREŞEDINTE 

Simona BUCURA-OPRESCU 

 

nicoleta.toma
Original
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Parlamentul României    
Camera Deputaţilor  

 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  

ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI  
 

Bucureşti, 10 mai 2022 

Nr. 4c-7/226 

PL-x 152/2022 

 

RAPORT PRELIMINAR 

asupra propunerii legislativă pentru completarea Ordonanţei 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, Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia juridică, de disciplină și 

imunități au fost sesizate, spre dezbatere în fond cu propunerea legislativă pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, trimisă cu adresa 

nr. PL-x 152 din 26 aprilie 2022 și înregistrată cu nr. 4c-7/226  din 28 aprilie 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 favorabil propunerea legislativă cu observații și propuneri, 

conform avizului nr. 424 din 18 aprilie 2022. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil propunerea legislativă cu observații, 

conform avizului nr. 1995 din 5 aprilie 2022. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a 

avizat favoravil propunerea legislativă, conform avizului nr. 4c-6/277 din 4 mai 2022.  

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

propunerea legislativă, conform avizului nr. 4c-20/173 din 4 mai 2022. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.152 din Ordonanţa 
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de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 cu un nou alineat, alin.(9), prin care se preconizează ca 

durata mandatului să constituie vechime în muncă şi în specialitatea studiilor absolvite şi pentru 

viceprimari. 

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 propunerea legislativă și documentele aferente în 

ședința din 10 mai 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 Dan Marinescu – director general în cadrul Ministerului 

Dezvoltării, Lucărilor Publice și Administrației. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (5 abțineri) 

adoptarea  propunerii legislative pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu amendamente admise prevăzute în anexa la 

prezentul raport preliminar. 

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 
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ANEXA 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

Nr. 

crt. 

Text propunere legislativă Amendamente propuse 
(autor amendamente) 

Motivare 

1. Lege 
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 
 

Lege  
pentru modificarea si completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

Tehnică legislativă 

2. Se completează Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 
2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 
2019, cu modificările şi completările ulterioare, după cum 
urmează: 

 Articol unic. – Ordonanţa de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 
2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică 
și se completează, după cum urmează: 
 

Tehnică legislativă  

3. 1. La articolul nr. 152, după alin. (8) se introduce un nou 
alineat, alin. (9) cu următorul cuprins: 
 
(9) Durata mandatului constituie vechime în muncă şi în 
specialitatea studiilor absolvite. 

1. La articolul 152, după alineatul (8) se introduce un 

nou alineat, alin. (9), cu următorul cuprins: 

 
  ”(9) Durata mandatului viceprimarului constituie 
vechime în muncă și în specialitatea studiilor absolvite.” 
 
Autori: membri PSD, PNL, UDMR, AUR ai Comisiei pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului 

 

Tehnică legislativă. 
Pentru claritatea normei. 

4. - 2. La articolul 187 alineatul (4) se modifică si va avea 

următorul cuprins: 

(4) Durata mandatului preşedintelui şi al 

vicepreşedinţilor consiliului judeţean constituie 
vechime în muncă şi în specialitatea studiilor absolvite. 
 
Autori: membri PSD, PNL, UDMR, AUR ai Comisiei 

pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 

 

Pentru claritatea normei. 

 


