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RAPORT COMUN SUPLIMENTAR 

asupra Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă. a Cuvernului nr.44/2020 privind 
prelungirea mandatelor autorită.ţilor ad.nYinistraţiei pub:lice locale cuprinse în perioada 
2016-2020, unele mă.suri pentru organizarea alegeri.lor locale din anul 2020, precu.rn şi 

modificarea Ord.onan.ţei de urgenţă, a Cuvernului nr.57/201.9 privind Codul 
administrativ, 

ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 240/2020 

În temeiul prevederilor art. 150 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările 
şi completările ulterioare, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări şi 
Comisia pentru constituţionalitate, prin adresa nr. L206/2020 din 22.06.2020, au fost sesizate 
de Biroul permanent al Senatului în vederea dezbaterii şi elaborării raportului comun 
suplimentar asupra Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgen.ţă. a Ouvernulti 
n.r.44/2020 privind prelungirea mand.atelor autorită.ţilor administraţiei publice locale 
cuprinse în peri0ada 20:1.6-2020, unele rnă.suri pentru organizarea alegerilor locale din 
anul 2020, precum şi mod.ificarea Ordonanţei de urgenţă. a Ouvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, ca urxnare a Deciziei Curţii Constituţionalitate nr. 240/2020. 

Pe parcursul a mai multe şedinţe, cele două comisii au reanalizat decizia pronunţată de 
instanţa constituţională şi legea trimisă la promulgare şi au hotărât să respingă OUG nr. 
44/2020. Astfel, au hotărât să adopte un raport comun suplimentar de admitere asupra 
Legii privind respin~erea Ordonan.ţei de urgen.ţă. a Ouvernului nr.44/2020 privind 
prelungirea inan.date:lor autorită.ţilor adxni.n.istraţi.ei publice locale cuprinse în perioada 
2016-2020, uncle mă.suri pentru organizarea al+egerilor locale din anul 2020, precurn şi 
modificar+ea Ord.onanţei de urgcnţâ a Cuvernului nr.57/2019 privîn.d. Codul 
admi.n.istrativ. 

Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 240/2020: 

-Ordonanţa de urgenţă. a Guvernului pj~a 44/2O 2O, :in ansambiul ci, este neconstituţi~.-~nală; 

-Legea pentru. aprobarea  Ordonanţei de u.rgenţă a Guvernului nr. 44!'2020k in ansamblul ci, 
este nec~.~nstituli~.~nală; 
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-"(. . . ) în cazul de fa'ţă, prin prelungirea mandatului autorităţilor admînistraţiei publice 
locale sunt afectate regimu.l constituţiona.l al autorităţilor a.drninistraţiei publice locale i 
drepturile electorale. Premisa axiomatică este a.ceea că statul de drept, chiar i în perioada 
stării de urgenţă, consacră o serie de ga.ranţii menite să asigure res ectarea dre tu.rilor ~i a p p . 
lihertătilor cetăţenilor, respectiv încadrarea autorităţilor publice în coordonatele dreptului. 
Exigentele statului de drept impun ca garanţiile juridice ale drepturilor prevăzute de Legea 
fundarnentala în ben.efjcjul ceta.ten.jlor să fie utilizate potr~vit scopului pentru care au fost 
r 

1n.stituite. 

Prin urmare, în domeniul antereferit nu se putea şi nu poate fi adoptată o ordonanţă de 
urgenţă. Eventuala încălcare a acestei repartizări de competenţe între Parlament şi Guvern, în 
sensul preluării de către Guvern a unei competenţe exclusive a Parlamentului, trebuie 
sancţionată de Parlament prin adoptarea unei legi de respingere, expresie a controlului 
parlamentar exercitat asupra activităţii Guvernului."; 

-"Stabili.rea unei derogări de la cadrul norrnativ care asigură periodicitatea/ciclicitatea 
alegerilor nu poate fi asumată de Guvern, ci numai de Parlarnent. Ca o consecinţă, in 
cauză d.evine aplicabil art. 53 din Constituţie, text prin care legiuitorul constituant a. sta.bilit că 

r~.~străn gerea ex erciţiului drepturi l or sau al :l i:bertăţi l or fu:n.da:rne n.tale se rca:l izează pr i n l.ege, i 
nu printr~u.n alt act de forţa leg:ii. Mai mult, avân.d în vede:re că î.n discuţie este d.omeniul 
reglement.at de art. 73 alin4 (3) lit. o) din Constît.uţie, insearnnă că a.c.eastă lege este una 
orj~w~~~an~cWR 

( 
Y O • )", 

-"Astfel, avâ~nd in vedere că, potrivit art. 11 5 ali . (5) din Con.stitu.ţiey ordonariţa de urgenţă a 
fost transrnisă Parlarnentului in vederea d.ezbaterii şi aprobării, revenea chia.r Parlarnen:tulu.i 
ohligatia ca, in terneiul art 4 115 a.lmn. (7) din (,onstitutme, să respmngă ordonan.ta de urgenla 
astfei emisă, din moment cc prelungirea mandatelor aleşilor locali putea fî realizată 

exclusiv printr~o kge organîcă."; 

-"(. ..) Guvernul este ce1 care, exercităndu-~i această cornpetenţ.ă (delegată de legifera.re s4n.), 
trebuie să se asigure că nu aduce atingere competenţei i rolului Parlarnentului. Or, in cazul de 
fată, Guve n.ul si.-a în.susit o co:rnpetcntă exclusi.vă a Pa:rl.arnen.tului.* :rcdirn.c:nsionân.d pri:n. ~ 
propria vointd repdrtiza.rea de cornpeten.te stabilita de COnstitutieb In consecin.td, Cu..rtea reţine 
că, prin emiterea Ordonanţei de urgenţă m'. 44:202.0« Guvernul a incălcat normele de 
loialitate constituţională derivate din art. l alin. (4) i garantate de art. l alin. (5) din 
Co:nstitu.ţi.c [a se vedea i)ecizi.a fir. 449 d.in. 6 n.oiemb:rie 2013, publ.icată în Mon:ito:rul O~:~.ci.al. al. 
Român.iei, Partea 1, nrx 784 din 14 decembrie 2013, pct. lx], ceea cc demonstrează că a 
nesocotit principiul loialit.ăţii constitu.ţionale pe care trebuia s îl manifeste faţă de 
Par arnent.." . 

Potrivjt j urispru.den.lei Curţil Con.stituţionale, neconstitulionalitatea ext:1'inseca afeeteaza 
ac.tul norrnativ în ansa.mblul său şi« de a.ceea., viciul de n.econstitutionalitate extrinsecă nu 
poate fi acoperit prin adopt.area unei legi de aprG~bare. 

.P:ri.n u.rmare, în temei:u1 art. 1.47 din Constituţia României, repub:licată, mernbrii ~.°elo:r 
două conlisii au hotärât, cu majoritate de voturi, să adopte un raport comun suplimentar de 
admitere asupra Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.44/2020. 
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Prin conţinutul său normativ, legea supusă reexaminării (L206/2020) face parte din 
categoria legilor organice. Supunem votului plenului Senatului raportul comun 
suplimentar de admitere asupra Legii privind respin~erea Ordonanţei de urgenţâ a 
Guvernului nr.44/2020. În anexa la prezentul raport comun se regăsesc amendamentele 
admise cu privire la adoptarea actului normativ aflat în procedura reexaminării în această 

formă. 

Senatul, în aplicarea dispoziţiilor art. 75 aim . (1) din Legea fundamentală şi a 
dispoziţiilor art. aim . (7) pct. 2 din Regulamentul Senatului în vigoare, este primă Cameră 

sesizată. 

Sena~t~~' 

C, 

i ;na S. ântei 

Secretar, 

Presedint ~ 

Senator Ion Cr inel Rujan 

Secretar, 
r 
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Senator Laura Mihaela Fulgeanu 1'34 agher Senator Cristian Augustin Ţgâr1aş 

~ 

~ 
Intocmit, consilier Camelia Ene consilier Maria Ranga 
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Anexă la raportul comun nr. XIX/ 95/ 2020/ 2021 
nr. LXVIII/723/2020/2021 

Amendamente admise 
La Legea pentru aprobarea 0rdon.anţei de urg+enţă aGuvernului nr.44/2020 privind prelungirea man.datelor autorităţilor adrninistraţiei 

publice locale cuprin.se in. perioada 201.6-2020, un.ele măsuri pentru organ.iza.rea alegerilor locale din anul 2020, precum i modiiicarea 
0rdonan:ţei de urgenţă a Gu.vernului n.r.57/201.9 privind Codu.l admi.nistrativ 

- Decizia CCR. nr. 240/2020 —

(L206/2020) 

Nr.crt. Legea trimisă la promulgare Amendamente admise Motivare/precizări 

l. Titlu: "Lege pentru aprobarea Oi•donantei de 
urgentă a Guvernului nr.44/2 020 privind 
prelungirea inand.atelOr a:utorităLilor 

adrnirnstratiei pu.blice locale cuprinse în 
;• 2016-2020, 

~
(   ~, ,~ ; e1 ioada uncle p  uilele n~.a~uri pentru , 
' ~ 2020, ~ o~•gan~.zarea al~egeii.lor locale di~~. anul 

precum si rnoditicarea O d.0nantei de Lu~gentă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
adnlinistratlV". 

Titlu: "Lege privind respingerea Ordonantei de 
urgentă a Guvernului nr.44/2020 privind 
prelungirea mandatelor autoritătilor 

administratiei publice locale cuprinse in perioada 
~ : ,• •  , ~ , , s * , 2016,_2~20, uncle n~.asuii pentiu or~ai~.izaiea 

- ~ ,.~ ~ , ' ~ ; , . ~ alegerilo~ locale din anul 2020, precu~~. ~i 
n.~:odďic-area Ordonantei de urgentă a Guvernul,ui 
nr.57/2019 privind Codu.l administrativ". 

-amendament de tehnică 

legislativă pentru adoptarea 
actului normativ (af[at în 
procedura reexaminării) de plenul 

. ~,v, ~ • ~ ~ ~ , , Senatului in forma propusa de 
, ; ~, , cele doua colnisii. 

2. 

- 

, . . _ , -; , ~ " Articol unic. , , , , i Se aproba Ordonanta de 
" ' r -~•~ • • ur enta a Guvernului nr. 44 din 6;a . rilie 2020 g , p . . . . , ri , _ . p vind prelungirea mandatelor autoritătilor 

• • , -• ~ ~. , ~ ' ,~ . administratiei ublice locale p _ cuprinse in 
~ •; _ . :: , , - ; , enoada 2016 2020 uncle ~ ~asuri pentru p , p u 

_ , • _ , , ~~ , or - . z : ~ ~_ : gaiu area alegeri,lor locale din anul 2020, 

• ~_; . ,  ~ ~ ~• ,, Articol uric. — Se resp~i ~ ~ge Ordonanţa de 
~- ~ : , ~ , , ~• • • ur enta - ~ , , g , a Guvernului nr. 44 din 6 ~ ~, ,~ rilie 2020 

• •~ , prelungirea   •  . ,, ,, -, ., ., 
p rivind  rnandatelor autoritatilor 

~ .- ,• • , • • ~ . . ,  ,. • ~ ~ ~ , ~ ~ ; locale . administrat.iel publlce locale cuprinse în perioada 
, ; . ., • . : . . r• — , , . 2 ~ _ ~ ~ 016 2020, uncle masuri pentru orgaruzarea . , ~• 2020, ale ~ enlor locale ,din anul  recum Si g -  p 

. , _ ., -amendament de tehnica , 
• , .• ~ ~ ~ ~ _ , ~ , , , ~ leg~islativa pentru adoptarea 

• • ,. actului normativ (aflat in  
. . • „ .. , ,~ . ~.  ,_ , proced ~~~ ~ a reexaminaril) de plenul ; 

; . . ,. _ , ~  ~ . , Senatu.lul In forma propusa . de 
. ~ ~ . .. 

Gele doua co ~ ~is1i. 



precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrative, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 297 din 8 aprilie 
2020, cu următoarele modificări: 

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

"Art. 1. -  „ 

2.Articolul 2 se modifică şI va avea 
următorul cuprins: 

"Art.2.- ....................................... ,, 

3.Articolul 3 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

"Art.3.- ........................................ 

4.Articolul 6 se abrogă. 

,, 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrative, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 297 din 8 aprilie 2020. 
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