PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI
Bucureşti, 12 mai 2020
Plx. 243/2020
Către,
BIROUL PERMANENT AL
CAMEREI DEPUTATILOR

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra Proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2020 privind prelungirea
mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale cuprinse în perioada 20162020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum şi
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, trimis, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, Comisiei
juridice, de disciplină și imunități, cu adresa nr. Plx. 243/2020 .
PREȘEDINTE
Nicușor HALICI
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI
Bucureşti, 12 mai 2020
RAPORT
asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2020 privind prelungirea
mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea
alegerilor locale din anul 2020, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ
În conformitate cu prevederile art. 94 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de
disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale
cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum şi modificarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, trimisă cu adresa nr. Plx. 243/2020.
Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Camera sesizată, a adoptat inițiativa legislativă în ședința din 28.04.2020.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 326 din 08.04.2020.
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale cuprinse
în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum şi modificarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a examinat proiectul de lege în
şedinţa online din data de 12 mai 2020.
Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au participat la dezbateri conform listei de prezență.
În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi să supună plenului Camerei Deputaţilor spre
dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2020 privind prelungirea
mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea
alegerilor locale din anul 2020, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ cu amendamente admise și amendamente respinse prevăzute în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din
prezentul raport.
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

PREȘEDINTE,

SECRETAR,

Nicușor HALICI

Aida Cristina CĂRUCERU

Consilier parlamentar, Alexandra Mușat
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Anexa1
AMENDAMENTE ADMISE
Forma adoptată de Senat

Amendamente

1.

Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de
urgenţă
a
Guvernului
nr.44/2020 privind prelungirea
mandatelor
autorităţilor
administraţiei
publice
locale
cuprinse în perioada 2016-2020,
unele măsuri pentru organizarea
alegerilor locale din anul 2020,
precum şi modificarea Ordonanţei
de
urgenţă
a
Guvernului
nr.57/2019
privind
Codul
administrativ

Nemodificat

2.

Articol
unic.Se
aprobă
Ordonanța
de
urgență
a
Guvernului nr.44 din 6 aprilie
2020
privind
prelungirea
mandatelor
autorităților
administrației
publice
locale
cuprinse în perioada 2016-2020,
unele măsuri pentru organizarea
alegerilor locale din anul 2020,
precum și modificarea Ordonanței

Nr.
crt.

Texte OUG nr.44/2020 în
vigoare
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Motivare

Articol unic.- Se aprobă Ordonanța de Tehnică legislativă
urgență a Guvernului nr.44 din 6 aprilie
2020 privind prelungirea mandatelor
autorităților administrației publice locale
cuprinse în perioada 2016-2020, unele
măsuri pentru organizarea alegerilor
locale din anul 2020, precum și
modificarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, publicată în Monitorul

de
urgență
a
Guvernului
nr.57/2019
privind
Codul
administrativ,
publicată
în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.297 din 8 aprilie 2020,
cu următoarea modificare:

Oficial al României, Partea I, nr.297 din
8 aprilie 2020, cu următoarele
modificări:
Autor: Grup PSD

3.

Ordonanță de urgență privind
prelungirea
mandatelor
autorităţilor administraţiei
publice locale cuprinse în
perioada 2016-2020, unele
măsuri pentru organizarea
alegerilor locale din anul 2020,
precum
şi
modificarea
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.57/2019 privind
Codul administrativ

Nemodificat

4.

- Articolele 1, 2, 3 și 6 se abrogă.
Art. 1
Procedurile
privind
organizarea alegerilor pentru
autorităţile
administraţiei
publice locale se iniţiază în
termen de 6 luni de la data
expirării duratei stării de
urgenţă.

1.Articolul 1 se modifică și va avea
următorul cuprins:

Art.2 se abrogă.
Art. 2
Data alegerilor prevăzute la
art. 1 se stabileşte conform
art. 10 alin. (1) din Legea nr.

2. Articolul 2 modifică și va avea
următorul cuprins:

5.

„Art.1.
Procedurile
privind
organizarea alegerilor pentru autorităţile
administraţiei publice locale se iniţiază
în termen de 6 luni de la data expirării
duratei stării de urgenţă sau stării
alertă.”
Autor: Grup PSD

„Art. 2. - Prin derogare de la
prevederile art.(10) alin.(1) din Legea
6

6.

115/2015 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei
publice
locale,
pentru
modificarea
Legii
administraţiei publice locale
nr. 215/2001, precum şi
pentru
modificarea
şi
completarea
Legii
nr.
393/2004 privind Statutul
aleşilor locali, cu modificările
şi completările ulterioare, la
propunerea
Autorităţii
Electorale Permanente şi a
Ministerului
Afacerilor
Interne,
cu
avizul
Comitetului naţional pentru
situaţii speciale de urgenţă
Art.3 se abrogă.
Art. 3
Mandatele
autorităţilor
administraţiei publice locale se
prelungesc până la data
preluării, în condiţiile legii, de
către noile autorităţi ale
administraţiei publice locale a
mandatelor rezultate în urma
alegerilor prevăzute la art. 1,
dar nu mai târziu de 31
decembrie 2020.

nr.115/2015
pentru
alegerea
autorităților administrației publice
locale, pentru modificarea Legii
administrației
publice
locale
nr.215/2001, precum și pentru
modificarea și completarea Legii
nr.393/2004 privind Statutul aleșilor
locali, cu modificările și completările
ulterioare, data alegerilor prevăzute la
art. 1 se stabileşte prin lege organică,
cu cel puțin 75 de zile înaintea
votării.”
Autor: Grup PSD

3. Articolul 3 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art.3. - Mandatele în curs ale
primarilor, primarului general al
municipiului București, președinților
de consilii județene, consiliilor locale,
Consiliului General al Municipiului
București și consiliilor județene se
prelungesc cu cel mult 6 luni de la
data încetării stării de urgență sau
stării alertă.”
Autor: Grup PSD

7.

Art. 4
(1)Prin
derogare
de
la
prevederile art. 49 şi 50 din

Nemodificat
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8.

Legea nr. 115/2015, cu
modificările şi completările
ulterioare, la alegerile pentru
autorităţile
administraţiei
publice locale din anul 2020,
numărul
minim
al
susţinătorilor necesar pentru
depunerea candidaturilor se va
reduce la jumătate.
(2)Prin
derogare
de
la
prevederile art. 49 alin. (2), art.
50 şi art. 51 alin. (5) din Legea
nr. 115/2015, cu modificările
şi completările ulterioare, la
alegerile pentru autorităţile
administraţiei publice locale
din
anul
2020,
pentru
candidaturile la consiliul local
şi funcţia de primar din aceeaşi
circumscripţie
electorală,
respectiv pentru candidaturile
la consiliul judeţean şi
preşedintele
consiliului
judeţean
din
aceeaşi
circumscripţie
electorală,
partidele politice, alianţele
politice, alianţele electorale,
organizaţiile
cetăţenilor
aparţinând
minorităţilor
naţionale
şi
candidaţii
independenţi vor prezenta câte
o singură listă de susţinători.
Art. 5
Prin derogare de la prevederile

Nemodificat
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art. 47 alin. (1) şi art. 49 din
Legea nr. 115/2015, cu
modificările şi completările
ulterioare, pentru a propune
candidaturi
în
toate
circumscripţiile electorale la
alegerile pentru autorităţile
administraţiei publice locale
din anul 2020, partidele
politice, alianţele politice,
alianţele
electorale,
organizaţiile
cetăţenilor
aparţinând
minorităţilor
naţionale pot opta să depună la
Biroul Electoral Central, în cel
mult 30 de zile de la începerea
perioadei electorale, liste de
susţinători la nivel naţional,
care cuprind un număr minim
de 25.000 de alegători, din care
cel puţin 500 de alegători în
fiecare judeţ şi 1.000 de
alegători
în
municipiul
Bucureşti.

9.

4. Articolul 6 se abrogă.

Art. 6
(1)Prin
derogare
de
la
prevederile art. 47 alin. (1) şi
art. 49 din Legea nr. 115/2015,
cu modificările şi completările
ulterioare, pentru a depune
candidaturi pentru consiliile
locale, consiliul judeţean,
primari
şi
preşedintele
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Tehnică legislativă

consiliului judeţean într-un
judeţ,
respectiv
pentru
consiliile
locale,
primari,
Consiliul
General
al
Municipiului Bucureşti şi
primarul general, în municipiul
Bucureşti la alegerile pentru
autorităţile
administraţiei
publice locale din anul 2020,
partidele politice, alianţele
politice, alianţele electorale,
organizaţiile
cetăţenilor
aparţinând
minorităţilor
naţionale pot opta ca, în locul
depunerii
listelor
de
susţinători, să facă dovada
depunerii în contul bancar
deschis
pentru
campania
electorală la nivelul judeţului
respectiv sau al municipiului
Bucureşti, după caz, a unor
contribuţii electorale în valoare
de cel puţin 50 de salarii de
bază minime brute pe ţară.
(2)Prin
derogare
de
la
prevederile art. 47 alin. (1) şi
art. 50 din Legea nr. 115/2015,
cu modificările şi completările
ulterioare,
candidatul
independent poate opta ca, în
locul depunerii unei liste de
susţinători, să facă dovada
depunerii în contul bancar
deschis
pentru
campania
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electorală a unei contribuţii
electorale în valoare de cel
puţin 3% din valoarea maximă
admisă pentru funcţia pentru
care candidează, conform art.
28 alin. (12) lit. b)-n) din
Legea nr. 334/2006 privind
finanţarea activităţii partidelor
politice şi a campaniilor
electorale, republicată, cu
modificările şi completările
ulterioare.
(3)Contribuţiile
electorale
prevăzute de alin. (1) şi (2) vor
putea fi utilizate numai în
condiţiile prevăzute de Legea
nr. 334/2006, republicată, cu
modificările şi completările
ulterioare.

10.

Art. 7
(1)La
alegerile
pentru
autorităţile
administraţiei
publice locale din anul 2020,
partidele politice, alianţele
politice, alianţele electorale,
organizaţiile
cetăţenilor
aparţinând
minorităţilor
naţionale
şi
candidaţii
independenţi vor putea opta să
întocmească şi să depună
electronic, în condiţiile legii,
dosare de candidatură, cu
aplicarea corespunzătoare a

Nemodificat
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prevederilor art. 47 şi art. 4951 din Legea nr. 115/2015, cu
modificările şi completările
ulterioare.
Listele
de
susţinători vor putea fi semnate
şi depuse şi electronic, în
condiţiile legii.
(2)Metodologia de aplicare a
prevederilor alin. (1) se
stabileşte prin hotărâre a
Autorităţii
Electorale
Permanente, adoptată în cel
mult 30 de zile de la data
intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă, cu
consultarea Autorităţii pentru
Digitalizarea României.

11.

Art. 8
Alineatul (3) al articolului 151
din Ordonanţa de urgenţă 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 şi va avea următorul
cuprins:
"(3) Mandatul primarului
prevăzut la alin. (1) se exercită
până la depunerea jurământului
de către primarul nou-ales.
Mandatul primarului poate fi

Nemodificat
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prelungit, prin lege organică,
în caz de război sau catastrofă
ori
alte
situaţii
expres
prevăzute de lege atunci când,
din cauza acestor situaţii, nu
pot fi organizate alegeri în
condiţiile alin. (1)."
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Anexa 2
AMENDAMENTE RESPINSE
Nr.
Crt.

Texte OUG nr.44/2020 în
vigoare

1.

2.

Art. 1
Procedurile
privind
organizarea alegerilor pentru
autorităţile
administraţiei
publice locale se iniţiază în
termen de 6 luni de la data
expirării duratei stării de
urgenţă.

Forma adoptată de Senat

Amendamente

Articol
unic.Se
aprobă Se elimină.
Ordonanța
de
urgență
a
Guvernului nr.44 din 6 aprilie Autor: Dep.PNL Gabriel Andronache
2020
privind
prelungirea
mandatelor
autorităților
administrației publice locale
cuprinse în perioada 2016-2020,
unele măsuri pentru organizarea
alegerilor locale din anul 2020,
precum
și
modificarea
Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind
Codul administrativ, publicată
în
Monitorul
Oficial
al
României, Partea I, nr.297 din 8
aprilie 2020, cu următoarea
modificare:
- Articolele 1, 2, 3 și 6 se abrogă
Se elimină.
Autor: Dep.PNL Gabriel Andronache
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Motivare

