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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE 

PUBLICĂ ȘI AMENAJAREA 
TERITORIULUI 

COMISIA JURIDICĂ, DE 
DISCIĂLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 

București, 16 noiembrie 2022 
Nr. 4c-7/681 

București, 16 noiembrie 2022 
Nr.4c-13/903 

 
PLx. 495/2022 

 
  

  Către, 
 

    BIROUL PERMANENT AL 
    CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
      
 Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra propunerii legislative pentru 

modificarea art.150 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, trimis, spre dezbatere în fond, Comisiei pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului  și Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu adresa nr. PLx. 

495/2022 din 17 octombrie 2022. 

 

 

PREȘEDINTE 

Simona BUCURA-OPRESCU 

PREȘEDINTE 

Laura VICOL  

 

nicoleta.toma
Original
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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE 

PUBLICĂ ȘI AMENAJAREA 
TERITORIULUI 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIĂLINĂ ȘI 
IMUNITĂȚI 

București, 16 noiembrie 2022 
Nr. 4c-7/681 

București, 16 noiembrie 2022 
Nr.4c-13/903 

 
PLx. 495/2022 

 
 R A P O R T    C O M U N 

asupra propunerii legislative pentru modificarea art.150 alin.(1) din Ordonanţa 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 și Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate spre dezbatere în fond cu 

propunerea legislativă pentru modificarea art.150 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, trimisă cu adresa nr. PLx. 495/2022 din 17 octombrie 

2022 și înregistrată cu nr. 4c-7/681 din 18 octombrie 2022, respectiv cu nr. 4c-13/903 din 17 

octombrie 2022. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (8) 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. 979 din 25 august 2022. 

Consiliului Economic și Social a avizat favorabil propunerea legislativă conform avizului 

nr. 5192 din 17 august 2022. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat 

favorabil propunerea legislativă, conform avizului nr. 4c-6/669 din 26 octombrie 2022. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a avizat favorabil propunerea 

legislativă, conform avizului nr.4c-20/529 din 26 octombrie 2022. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.150 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.57/2019, în sensul reducerii termenului pentru depunerea jurământului de 
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către primar în faţa judecătorului delegat, de la 60 de zile, la 30 de zile de la data alegerilor, în 

situaţia în care şedinţa privind ceremonia de constituire a consiliului local nu are loc. De asemenea, 

iniţiativa preconizează ca, în cazul în care, din alte motive temeinice, primarul nu a putut să să 

depună jurământul în cadrul şedinţei privind ceremonia de constituire a consiliului local, acesta să 

poată depune jurământul în faţa judecătorului delegat. 

In conformitate cu prevederile art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, comisiile au examinat proiectul de lege și 

documentele aferente în ședințe separate. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități a examinat propunerea legislativă și documentele 

aferente în ședința din 2 noiembrie 2022. 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi deputații conform listei de prezență.  

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a examinat propunerea 

legislativă și documentele aferente în ședința din 16 noiembrie 2022. 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi deputații conform listei de prezență. 

La dezbaterile care au avut loc a participat în calitate de invitat, în conformitate cu 

prevederile art.57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare domnul Daniel Surdu - secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi  adoptarea  

propunerii legislative pentru modificarea art.150 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ cu amendamente respinse prezentate în anexa care face 

parte intrgrantă din prezentul raport comun. 

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

organice. 

 

 

PREȘEDINTE, 

Simona BUCURA-OPRESCU 

PREȘEDINTE, 

Laura VICOL 

 

SECRETAR, 

Christine THELLMANN  

 

SECRETAR, 

László-Zsolt LADÁNYI 

 

Sef serviciu, Cristian Bitea        Sef serviciu, Andrada Armencea  

Consilier parlamentar, Nicoleta Toma      Consilier parlamentar, Dragoș Bucur 
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Anexă 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

Nr. 
crt. 

Text propunere legislativă Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentului 
1. pentru motivare 
2. pentru respingere 

Camera 
Decizională 

1.   
 
Titlu – Lege pentru modificarea art.150 
alin.(1) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ 

Titlul se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
Propunere legislativă pentru modificarea 
art. 150 alin. (1) precum și a art. 210 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ 
 
Autor: Dep. Alin-Gabriel Apostol - Grup 

parlamentar USR 

 

1. În conformitate cu 
modificările propuse. 
2. Respins prin vot. 

Senatul 

2.  Art. unic. - La articolul 150 din 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, alineatul (1) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 

Art. 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 modifică după cum 
urmează: 
 
Autor: Dep. Alin-Gabriel Apostol - Grup 

parlamentar USR 

 

1. În conformitate cu 
modificările propuse. 
2. Respins prin vot. 

Senatul 

3.   
 
Art. 150  - (1) Primarul depune jurământul 
prevăzut la art. 117 în prima şedinţă privind 
ceremonia de constituire a consiliului local 
sau în faţa judecătorului delegat, în camera 
de consiliu, în cazul în care prima şedinţă 
privind ceremonia de constituire a consiliului 
local nu are loc în termen de 30 de zile de la 
data alegerilor sau în cazul când, din alte 

1. La articolul 150, alineatul (1) se 
modifică și va avea următorul cuprins: 
 
Autor: Dep. Alin-Gabriel Apostol - Grup 

parlamentar USR 

 

1. Partea dispozitivă pentru 
modificarea art. 150 alin. (1) 
se modifică în mod 
corespunzător. 
2. Respins prin vot. 
 

Senatul 
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motive temeinice, acesta nu a putut depune 
jurământul în această ședință. Încheierea 
judecătorului delegat este definitive și se 
comunică de îndată prefectului și 
secretarului general al unității/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale. 
 

4.  Art. 150  - (1) Primarul depune jurământul 
prevăzut la art. 117 în prima şedinţă privind 
ceremonia de constituire a consiliului local 
sau în faţa judecătorului delegat, în camera 
de consiliu, în cazul în care prima şedinţă 
privind ceremonia de constituire a consiliului 
local nu are loc în termen de 30 de zile de la 
data alegerilor sau în cazul când, din alte 
motive temeinice, acesta nu a putut depune 
jurământul în această ședință. Încheierea 
judecătorului delegat este definitive și se 
comunică de îndată prefectului și 
secretarului general al unității/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale. 

Art. 150  - (1) Primarul depune 
jurământul prevăzut la art. 117 în prima 
şedinţă privind ceremonia de constituire a 
consiliului local sau în faţa judecătorului 
delegat, în camera de consiliu, în cazul în 
care prima şedinţă privind ceremonia de 
constituire a consiliului local nu are loc în 
termen de 60 de zile de la data alegerilor 
sau în cazul când, din alte motive 
temeinice, acesta nu a putut depune 
jurământul în această ședință. Încheierea 
judecătorului delegat este definitive și se 
comunică de îndată prefectului și 
secretarului general al 
unității/subdiviziunii administrativ-
teritoriale. 
 
Autori: Mihail Genoiu senator PSD, Ion 

Prioteasa senator PSD, Eliza Peta-

Stefanescu deputat PSD, Alexandra 

Presura deputat PSD 

 

1. Conform observațiilor din 
avizul Consiliului Legislativ. 
2. Respins prin vot. 

Senatul 

5.  ___________ 2. Articolul 210 se abrogă. 
 
Autor: Dep. Alin-Gabriel Apostol - Grup 

parlamentar USR 

1. Se abrogă art. 210, 
respectiv pensiile speciale 
pentru persoanele care, 
începând cu anul 1992, au 
deținut funcția de primar, 
viceprimar, președinte de 
consiliu județean sau 
vicepreședinte de consiliu 
județean și care îndeplinesc 

Senatul 
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criteriile privind vârsta 
standard de pensionare. 
Modificarea este necesară 
având în vedere că Ordonanța 
de urgență a Guvernului care 
suspendă acordarea acestor 
pensii va ieși din vigoare la 1 
ianuarie 2023 și nu a fost 
înlocuită până la momentul 
actual de una nouă, nici 
prelungită. 
2. Respins prin vot. 

 


