
   Comisia juridică de disciplină și imunități 
                        4c-13/302/2021 

 
 

Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului  

                                     4c-7/160/2021 
 
 

 
Către, 

      BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR  
  

 
 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra propunerii legislative 

pentru completarea Art.138 şi a Art.178 din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ, trimisă spre dezbatere în fond Comisiei juridice, de disciplină și 

imunități, Comisiei pentru administrație public ă și amenajarea teritoriului, cu 

adresa nr. PLx. 124 din 14 martie 2021. 

În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor organice. 
 
 

   
 
 
 

        PREȘEDINTE,                                                         PREȘEDINTE, 
  Mihai Alexandru BADEA                                 Simona BUCURA-OPRESCU 

 

 

                                       
                             Parlamentul României 
                                Camera Deputaţilor 

 

 

 

florica.manole
Conf cu originalul



 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
    

 
RAPORT  COMUN 

asupra propunerii legislative pentru completarea Art.138 şi a Art.178 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 
(PLx 124-2021) 

 
În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și complet ările ulterioare, Comisia 

juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost sesizate, spre dezbatere în fond cu propunerea 
legislativă pentru completarea Art.138 şi a Art.178 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, trimisă cu adresa nr. PL x. 124 din 14 aprilie 2021 și 
înregistrată cu nr. 4c-13/302 respectiv nr. 4c-7/160  din 14 aprilie 2021. 

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. 200 din 8 aprilie 2021. 
Consiliul Economic și Social a avizat favorabil propunerea legislativă, conform avizului nr. 2723 din 30 martie 2021. 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a avizat negativ propunerea legislativă în ședința din 26 aprilie 2021. 
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat negativ propunerea legislativă în ședința din 6 mai 2021 
Guvenrul prin adresa trasmisa cu nr.4393 din 18 mai 2021 nu susține propunerea legislativă. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

Potrivit iniţiativei legislative, şedinţele consiliului local şi cele ale consiliului judeţean se vor înregistra cu mijloace audio-video, iar înregistrările acestor 
şedinţe se vor pune la dispoziţia cetăţenilor pe pagina oficială a unităţii administrativ-teritoriale, sub sancţiunea anulării şedinţei respective.Membrii 
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au examinat propunerea legislativă mai sus menționată în ședința din 27 aprilie 2021. La 
lucrările Comisiei, membrii acesteia au fost prezenți conform listei de prezență. 



În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 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 27 aprilie 2021. 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi deputații conform listei de prezență. 
În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi respingerea propunerii legislative pentru completarea Art.138 şi a Art.178 

din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu amendamente respinse prezentate în anexa la  prezentul raport. 
Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege în şedinţa în sistem mix din 3 iunie 2021 în temeiul 

dispozițiilor art.61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat cu modificările și completările ulterioare. 
Deputații au fost prezenți la dezbaterea proiectului de lege conform listei de prezență 
În urma dezbaterii, membrii celor doua comisii au hotărât, cu majoritate de voturi respingerea propunerii legislative pentru completarea Art.138 şi 

a Art.178 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu amendamente respinse prezentate în anexa la  prezentul raport. 
În raport de obiectul şi conţinutul său,  propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. 
 
 
 
 

              PREȘEDINTE 
        Mihai Alexandru BADEA                                        
 
 
 
               SECRETAR 
         Ladányi László-Zsolt 
 
 
 

 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
                             Simona BUCURA-OPRESCU 
 
 

SECRETAR  
Dumitru FULCUȘ 

 Consilier parlamentar, Bucur Dragoș                                                                                                                                                                  Sef serviciu, Nicoleta Toma 
 



 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                  Anexa 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

 

Nr. 
crt. 

Text Ordonanței de 
urgență a Guvernului 
nr.57/2019 

Text inițiativă legislativă 
Text propus de comisie 
(autor amendament) 
 

Motivare 
1. pentru adoptare 
2. pentru respingere 

Camera 
Decizională 

1.   Lege  
pentru completarea Art.138 și a 
Art.178 din OUG 57/2019 
privind Codul Administrativ  
 

Lege 
pentru modificarea și  completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ 
 
 Autor: Rusu Daniel-Gheorghe - Grupul 
parlamentar AUR 

1. - 
2. respins prin vot 

Senatul 

2.    ___________________
__________ 

 Articol unic: Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 55 din 5 
iulie 2019, cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică și se 
completează după cum urmează: 
 
Autor: Rusu Daniel-Gheorghe - Grupul 
parlamentar AUR 

1. - 
2. respins prin vot 

 

3.  Art.138 alin.(2) 
...............................................
............. 
c) posibilitatea cetăţenilor cu 

 ___________________
___________ 

1. La articolul 138, alineatul (2), litera 
c) se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
c) posibilitatea cetăţenilor cu domiciliul 

1. - 
2. respins prin vot 

 



domiciliul sau reşedinţa în 
unitatea/subunitatea 
administrativ-teritorială 
respectivă de a asista la 
şedinţele consiliului local 
şi/sau de a le urmări pe 
internet, în condiţiile 
regulamentului de 
organizare şi funcţionare a 
consiliului local. 

sau reşedinţa în unitatea/subunitatea 
administrativ-teritorială respectivă de a 
asista la şedinţele consiliului local şi/sau 
de a le urmări pe internet, în direct; 
Autor: Rusu Daniel-Gheorghe - Grupul 
parlamentar AUR 
 

4.   1. Se completează prevederile 
OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ la Art.138 
Desfășurarea ședințelor 
consiliului local, alin.2 se 
completează cu o literă nouă: 
- Lit. d) pentru respectarea 
drepturilor cetățenilor de a 
avea acces la ședințele 
consiliului local, se prevede 
obligativitatea înregistrării 
audio-video și difuzarea 
înregistrărilor pe pagina oficială 
a unității administr ativ 
teritoriale, sub sancțiunea 
anulării ședinței de consiliu; 
 

2. La articolul 138, alineatul (2), după 
litera c) se introduce o nouă literă, 
lit.d), cu următorul cuprins: 
 
d) accesul cetățenilor la ședințele 
consiliului local, prin obligativitatea 
înregistrării audio-video și difuzarea 
înregistrărilor pe pagina oficială a unității 
administrativ-teritoriale. 
 
Autor: Rusu Daniel-Gheorghe - Grupul 
parlamentar AUR 
 

1. - 
2. respins prin vot 

 

5.   2. La art. 178 cu privire la 
Tipurile de ședințe ale 
Consiliului Județean, se 
completează cu un nou 
alineat: 
- alin.4 Ședințele Consiliului 

3. La articolul 178, după alineatul (2) 
se introduce un nou alineat, alin.(3), cu 
următorul curpins: 
 
(3) Ședințele Consiliului Județean se 
transmit în direct și se înregistrează 

1. - 
2. respins prin vot 

 



Județean se înregistrează cu 
mijloace audio-video și 
înregistrarea ședințelor se pune 
la dispoziția cetățenilor pe 
pagina oficială a unității 
administrativ teritoriale, sub 
sancțiunea anulării ședinței 
de consiliu. 

prin mijloace audio-video. Înregistrarea 
ședințelor se publică pe pagina oficială a 
unității administrativ-teritoriale  
 
Autor: Rusu Daniel-Gheorghe - Grupul 
parlamentar AUR 
 

 
 
 
 
 


