
   Comisia juridică de disciplină și imunități 
                        4c-13/492/2021 

 
 

Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului  

                                     4c-7/291/2021 
 
 

 
Către, 

      BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR  
  

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative 

pentru modificarea art.204 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, transmisă Comisiei juridice, de 

disciplină și imunități  și Comisiei pentru administrație public ă și amenajarea 

teritoriului pentru examinare pe fond, cu adresa nr. Plx. 206/2021  din 14 iunie 

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 
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CAMERA DEPUTAŢILOR 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
    

 
RAPORT  COMUN 

asupra propunerii legislative pentru modificarea art.204 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 

(Plx. 206/2021) 
 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, 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 modificarea art.204 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, trimisă cu adresa nr. Plx. 206 din 14 iunie 2021 și înregistrat cu 
nr. 4c-13/492/2021 respectiv nr. 4c-7/291  din 14 iunie 2021. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92, 
alin.(8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera  Deputaţilor este 
primă Cameră sesizată. 

Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerea legislativă cu observații și 

propuneri, conform avizului nr. 409 din 7 iunie 2021. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil propunerea legislativă, conform 

avizului nr. 4321 din 2 iunie 2021. 

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

propunerea legislativă în ședința din 24 iunie 2021. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a 
avizat negativ propunerea legislativă în ședința din 24 iunie 2021. 

Guvernul prin punctul de vedere transmis prin adresa cu numărul 7647 din 27 iulie 
2021, nu susține adoptarea prounerii legislative. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(5) şi (19) ale 
art.204 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019. Potrivit expunerii de motive, 
dispoziţiile legale care se doresc a fi modificate au ca finalitate prevenirea migraţiei 
politice a aleşilor locali de la un partid politic la altul, asigurarea unei stabilităţi în cadrul 
administraţiei publice locale, care să exprime configuraţia politică, aşa cum aceasta a 
rezultat din voinţa electoratului. 

În conformitate cu prevederile art.61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului  au examinat proiectul de lege în ședințe separate. 



Membrii Comisia pentru administrație public ă și amenajarea teritoriului au 
examinat propunerea legislativă mai sus menționată în ședința din 28 iunie 2021. La 
lucrările Comisiei, membrii acesteia au fost prezenți conform listei de prezență. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (3 impotrivă, o abţinere), adoptarea propunerii legislative pentru 
modificarea art.204 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege 
în şedinţa în sistem mix din data 14 octombrie 2021. 

Deputații au fost prezenți la dezbaterea propunerii legislative conform listei de 
prezență. 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate  membrii celor doua 
comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, adpotarea propunerii legislative pentru 
modificarea art.204 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ. 

În raport de obiectul și conținutul s ău, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice. 

 
 
 
 
 
 
 

              PREȘEDINTE 
        Mihai Alexandru BADEA                                        
 
 
 
               SECRETAR 
         Cristian-Tudor BĂCANU 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
          Simona BUCURA-OPRESCU 
 
 
 

SECRETAR  
Dumitru FULCUȘ 

 Consilier parlamentar, Bucur Dragoș                                                                Consilier parlamentar, Alina Veisa                                                                                                         
 


