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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
 

 

COMISIA JURIDICĂ, DE 

DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 

COMISIA PENTRU 

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI  

 

Bucureşti, 04.05.2020        

                          

                            

 

 

   

   Către,  

  BIROUL PERMANENT AL  

CAMEREI DEPUTAȚILOR  

 

    

 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, trimisă Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei 

pentru administrație publică și amenajarea teritoriului pentru examinare în fond, cu 

adresa nr. PLx 74/2020 din 24 martie 2020. 

 

 

PREŞEDINTE, 

 
PREŞEDINTE, 

 

              NICUȘOR HALICI ANGELICA FĂDOR 
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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ  

ȘI IMUNITĂȚI 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI  

 

Bucureşti, 04.05.2020  

  

R A P O R T    C O M U N 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ 

  

În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  au fost sesizate, prin adresa nr. PLx 74/2020 din 24 martie 2020, cu dezbaterea în fond, a 

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ . 

Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

La întocmirea prezentului raport comun Comisiile au avut în vedere avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr.224/17.03.2020). 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil inițiativa legislativă, conform avizului nr. 1392 din 10 martie 2020. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.37 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, în 

sensul ca, în cazul încetării mandatului, în condiţiile prevăzute de Constituţie, până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern, Guvernul 

poate emite numai actele cu caracter normativ sau administrativ necesare pentru administrarea treburilorpublice şi a politicii bugetare pentru îndeplinirea 

programului de guvernare aprobat de Parlament. De asemenea, pentru Guvernul aflat în situaţia menţionată mai sus, se instituie posibilitatea emiterii de 

ordonanţe potrivit legii de abilitare adoptată de Parlament în condiţiile art.115 alin.(1)-(3) din Constituţie, precum şi posibilitatea adoptării de ordonanţe 

de urgenţă, cu respectarea prevederilor art.115 alin.(4)-(6) din Constituţie, pentru aplicarea măsurilor necesare în situaţiile prevăzute la art.53, art.92 

alin.(3) şi (4) şi art.93 din Constituţia României. 
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 Potrivit prevederilor art.61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisiile au examinat proiectul de lege în şedinţe online  

separate. Membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au examinat propunerea legislativă  în data de 22 aprilie 2020. 

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

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au examinat propunerea legislativă în ședinta online din data de 4 mai 2020. 

La dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au fost prezenți 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 respingere a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ deoarece încalcă prevederile constituționale. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

PREŞEDINTE, 

 

NICUȘOR HALICI ANGELICA FĂDOR 

 

 

 

SECRETAR, 

 

SECRETAR, 

 

AIDA-CRISTINA CĂRUCERU 

 

SIMONA BUCURA-OPRESCU 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, Alexandra Mușat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, Nicoleta Toma 

 


