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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE 
DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 

COMISIA PENTRU 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI  
 

 Bucureşti, 28 aprilie 2020       
                          

                           Plx. 135/2020 
 
 

   
   Către,  

  BIROUL PERMANENT AL  

CAMEREI DEPUTAȚILOR  

 
    

 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, trimis Comisiei juridice, de disciplină și imunități și  Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului  pentru examinare în fond, în 
procedură de urgență, cu adresa nr. PLx 135/2020 din 1 aprilie 2020. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

PREŞEDINTE, 
 

              NICUȘOR HALICI ANGELICA FĂDOR 
 

 
 

 
 
 

nicoleta.toma
Original
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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ  

ȘI IMUNITĂȚI 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI  
 

 Bucureşti, 28 aprilie 2020 
Plx. 135/2020 

  
R A P O R T    C O M U N 

asupra proiectului de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 
  
 În conformitate cu prevederile art. 94 și 114 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu completările ulterioare, 
Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost sesizate spre 
dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, trimis cu adresa nr. Plx. 135/2020. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu completările ulterioare, Camera  Deputaţilor este  Cameră decizională. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 133 din 28.02.2020. 
Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulteri oare, în sensul stabilirii unor condiții referitoare la 
validarea mandatelor de consilier local și de primar, precum și la participarea la alegerile locale din anul 2020. 

 Potrivit prevederilor art.61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  cu completările ulterioare, comisiile au 
examinat proiectul de lege în şedinţe online separate. 
 Comisia juridică, de disciplină și imunitări a examinat proiectul de lege în şedinţa online din data de 28 aprilie 2020. 
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Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au participat la dezbateri conform listei de prezență. 
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a examinat proiectul de lege în şedinţa online din data de 28 
aprilie 2020. 

Membrii Comisiei pentru administrație și amenajarea teritoriului au participat la dezbateri conform listei de prezență.  
 
În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate de către membrii celor două Comisii sesizate în fond, s-a 

hotărât cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport comun de adoptare a proiectului de Lege pentru completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu amendamente admise și un amendament respins  prevăzute 
în anexele nr.1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul raport comun. 

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

PREŞEDINTE, 
 

PREŞEDINTE, 
 

NICUȘOR HALICI ANGELICA FĂDOR 
 
 

 
SECRETAR, 

 
SECRETAR, 

 
AIDA-CRISTINA CĂRUCERU 

 
SIMONA BUCURA-OPRESCU 
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Consilier parlamentar, Alexandra Mușat Consilier parlamentar, Nicoleta Toma 
 

        Anexa nr.1 
I. AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
Crt. 

Text în vigoare a Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.57/2019 Forma adoptată de Senat Amendamente admise Observații 

1.    LEGE pentru completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ 

Nemodificat  

2.    Articol unic.- Ordonanța 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 și completările 
ulterioare, se completează după cum 
urmează: 

Nemodificat  

3.  Art. 114: Validarea mandatelor de 
consilier local 

 1.La articolul 114 alineatul (2), 
după litera f) se introduce o nouă literă, 
lit.g), cu următorul cuprins: 
”g) nu a săvârșit fapte care au determinat 
existența conflictului de interese sau a 
stării de incompatibilitate, constatate prin 
rapoarte de evaluare întocmite de Agenția 
Națională de Integritate, în condițiile legii, 
cu mai puțin de 3 ani înainte de data 
alegerilor.” 

 
 
 
g) nu a săvârșit fapte

 

 care au 
determinat existența conflictului de 
interese sau a stării de 
incompatibilitate cu mai puțin de 3 ani 
înainte de data alegerilor, constatate 
prin rapoarte de evaluare ale Agenției 
Naționale de Integritate, ramase 
definitive potrivit  legii.” 
Autori: Grupul PSD, UDMR, PRO 
România, Deputat Grosaru Andi-Gabriel 
 

4.  Art. 149: Validarea alegerii 
primarului 

 2.La articolul 149, după alineatul 
(2) se introduce un nou alineat, alin.(2¹), 
cu următorul cuprins: 
” (2¹) Invalidarea alegerii primarului se 

 
 
 
” (2¹) Invalidarea

 

 alegerii primarului se 
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poate pronunța și în cazul în care se 
constată că a săvârșit fapte care au 
determinat existența conflictului de 
interese sau a stării de incompatibilitate, 
constatate prin rapoarte de evaluare 
întocmite de Agenția Națională de 
Integritate, în condițiile legii, comunicate 
cu mai puțin de 3 ani înainte de data 
alegerilor.” 

poate pronunța și în cazul în care se 
constată că a săvârșit  fapte care au 
determinat existența conflictului de 
interese sau a stării de 
incompatibilitate cu mai puțin de 3 ani 
înainte de data alegerilor, constatate 
prin rapoarte de evaluare ale Agenției 
Naționale de Integritate, ramase 
definitive potrivit  legii.” 
Autori: Grupul PSD, UDMR, PRO 
România, Deputat Grosaru Andi-Gabriel 
 

5.  Art. 160: Încetarea de drept a 
mandatului primarului 
(1)Mandatul primarului încetează, de 
drept, în următoarele cazuri: 
 
a)demisie; 
b)constatarea şi sancţionarea, în 
condiţiile legii privind integritatea 
în exercitarea funcţiilor şi 
demnităţilor publice, a unei stări de 
incompatibilitate; 
c)schimbarea domiciliului într-o altă 
unitate administrativ-teritorială; 
 
d)condamnarea prin hotărâre 
judecătorească rămasă definitivă la o 
pedeapsă privativă de libertate, 
indiferent de modalitatea de 
individualizare a executării pedepsei; 
e)punerea sub interdicţie 
judecătorească; 
f)pierderea drepturilor electorale; 
g)imposibilitatea exercitării funcţiei 

 3. Articolul 160 alin.(1) se modifică și 
va avea  următorul cuprins: 
” (1)Mandatul primarului încetează de 
drept, în următoarele cazuri intervenite 
în timpul mandatului: 
a)demisie; 
b) exercitarea funcției de primar a 
unor functii sau calități incompatibile 
cu aceasta, în  conformitate cu legea 
161/2003, constatată prin rapoarte de 
evaluare ale Agenției Naționale de 
Integritate, ramase definitive.  
c)schimbarea domiciliului într-o altă 
unitate administrativ-teritorială; 
d)condamnarea prin hotărâre 
judecătorească rămasă definitivă la o 
pedeapsă privativă de libertate, indiferent 
de modalitatea de individualizare a 
executării pedepsei; 
e)punerea sub interdicţie judecătorească; 
 
f)pierderea drepturilor electorale; 
g)imposibilitatea exercitării funcţiei din 

Pentru corelare 
cu legea 
161/2003 
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din cauza unei boli grave, certificate, 
sau a altor motive temeinice dovedite, 
care nu permit desfăşurarea activităţii 
în bune condiţii timp de 6 luni, pe 
parcursul unui an calendaristic; 
h)pierderea, prin demisie, a calităţii de 
membru al partidului politic sau al 
organizaţiei minorităţii naţionale pe a 
cărei listă a fost ales; 
i)condamnarea prin hotărâre rămasă 
definitivă pentru săvârşirea unei 
infracţiuni electorale pe durata 
procesului electoral în cadrul căruia a 
fost ales, indiferent de pedeapsa 
aplicată şi de modalitatea de 
individualizare a executării acesteia; 
j)deces. 
 

cauza unei boli grave, certificate, sau a 
altor motive temeinice dovedite, care nu 
permit desfăşurarea activităţii în bune 
condiţii timp de 6 luni, pe parcursul unui 
an calendaristic; 
h)pierderea, prin demisie, a calităţii de 
membru al partidului politic sau al 
organizaţiei minorităţii naţionale pe a 
cărei listă a fost ales; 
i)condamnarea prin hotărâre rămasă 
definitivă pentru săvârşirea unei 
infracţiuni electorale pe durata procesului 
electoral în cadrul căruia a fost ales, 
indiferent de pedeapsa aplicată şi de 
modalitatea de individualizare a 
executării acesteia; 
 
Autori: Grupul PSD, UDMR, PRO 
România, Deputat Grosaru Andi-Gabriel 
 

6.   3.După articolul 602 se introduce un nou 
articol, art.602¹, cu următorul cuprins: 
 
”Art. 602¹.- (1) La alegerile locale din 
anul 2020 nu pot candida și ocupa funcții 
de ales local persoanele care au săvârșit 
fapte care au determinat existența 
conflictului de interese sau a stării de 
incompatibilitate, constatate prin rapoarte 
de evaluare întocmite de Agenția Națională 
de Integritate, în condițiile legii, 
comunicate cu mai puțin de 3 ani înainte de 
data alegerilor. 

4.După articolul 602 se introduce un 
nou articol, art.602¹, cu următorul 
cuprins: 
”Art. 602¹.- (1) Nu pot candida și ocupa 
funcții de ales local persoanele care au 
săvârșit fapte care au determinat 
existența conflictului de interese sau a 
stării de incompatibilitate cu mai puțin 
de 3 ani înainte de data alegerilor, 
constatate prin rapoarte de evaluare ale 
Agenției Naționale de Integritate, ramase 
definitive potrivit  legii.” 
 
Autori: Grupul PSD, UDMR, PRO 
România, Deputat Grosaru Andi-Gabriel 

Renumerotare 
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7.   (2)Pot candida și ocupa funcții de ales local 
persoanele în privința cărora s -a constatat 
prin rapoarte de evaluare întocmite de 
Agenția Națională de Integritate, în 
condițiile legii, comunicate cu mai mult de 
3 ani înainte de data alegerilor, că au 
săvârșit fapte care au determinat existența 
conflictului de interese sau a stării de 
incompatibilitate.” 

(2) Pot candida și ocupa  funcții de ales 
local persoanele care au săvârșit fapte 
care au determinat existența 
conflictului de interese sau a stării de 
incompatibilitate cu mai mult de 3 ani 
înainte de data alegerilor, constatate 
prin rapoarte de evaluare întocmite de 
Agenția Națională de 
Integritate, ramase definitive în 
condițiile legii. 
De asemenea pot candida și ocupa  
funcții de ales local persoanele care au 
săvârșit fapte care au determinat 
existența conflictului de interese sau a 
stării de incompatibilitate cu mai puțin 
de 3 ani înainte de data alegerilor, 
constatate prin rapoarte de evaluare 
întocmite de Agenția Națională de 
Integritate, dacă acestea nu au ramas 
definitive

 

 prin hotărâre 
judecătorească. 
 
Autori: Grupul PSD, UDMR, PRO 
România, Deputat Grosaru Andi-Gabriel 
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Anexa nr.2 
II. AMENDAMENT RESPINS 

 

Nr. 
Crt. Text initiativă legislativă Amendamente propuse  

Motivare 
1- pentru adoptare 
2-pentru respingere 

Camera 
decizională 

1.  _______________ Art.210 din Codul administrativ - OUG 
57/2019 se abrogă. 
 
Autor: grupul USR 
 

1.- 
2. respins prin vot 

Camera 
Deputaților 
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	”Art. 602¹.- (1) Nu pot candida și ocupa funcții de ales local persoanele care au săvârșit fapte care au determinat existența conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate cu mai puțin de 3 ani înainte de data alegerilor, constatate prin rapoarte de evaluare ale Agenției Naționale de Integritate, ramase definitive potrivit  legii.”
	Autori: Grupul PSD, UDMR, PRO România, Deputat Grosaru Andi-Gabriel
	Renumerotare
	(2)Pot candida și ocupa funcții de ales local persoanele în privința cărora s-a constatat prin rapoarte de evaluare întocmite de Agenția Națională de Integritate, în condițiile legii, comunicate cu mai mult de 3 ani înainte de data alegerilor, că au săvârșit fapte care au determinat existența conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate.”
	(2) Pot candida și ocupa funcții de ales local persoanele care au săvârșit fapte care au determinat existența conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate cu mai mult de 3 ani înainte de data alegerilor, constatate prin rapoarte de evaluare întocmite de Agenția Națională de Integritate, ramase definitive în condițiile legii.
	De asemenea pot candida și ocupa funcții de ales local persoanele care au săvârșit fapte care au determinat existența conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate cu mai puțin de 3 ani înainte de data alegerilor, constatate prin rapoarte de evaluare întocmite de Agenția Națională de Integritate, dacă acestea nu au ramas definitive prin hotărâre judecătorească.
	Autori: Grupul PSD, UDMR, PRO România, Deputat Grosaru Andi-Gabriel
	Anexa nr.2
	II. AMENDAMENT RESPINS
	Nr.
	Crt.
	Text initiativă legislativă
	Amendamente propuse 
	Motivare
	1- pentru adoptare
	2-pentru respingere
	Camera decizională
	1.
	_______________
	Art.210 din Codul administrativ - OUG 57/2019 se abrogă.
	Autor: grupul USR
	1.-
	2. respins prin vot
	Camera Deputaților
	Word Bookmarks
	do|peIII|ttV|caIII|si1|ar114
	do|peIII|ttV|caIV|si1|ar149
	do|peIII|ttV|caIV|si3|ar160|al1|lic
	do|peIII|ttV|caIV|si3|ar160|al1|lid
	do|peIII|ttV|caIV|si3|ar160|al1|lie
	do|peIII|ttV|caIV|si3|ar160|al1|lif
	do|peIII|ttV|caIV|si3|ar160|al1|lig
	do|peIII|ttV|caIV|si3|ar160
	do|peIII|ttV|caIV|si3|ar160|al1
	do|peIII|ttV|caIV|si3|ar160|al1|lia
	do|peIII|ttV|caIV|si3|ar160|al1|lib
	do|peIII|ttV|caIV|si3|ar160|al1|lih
	do|peIII|ttV|caIV|si3|ar160|al1|lii
	do|peIII|ttV|caIV|si3|ar160|al1|lij


