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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTAJILOR SENATUL

LEGE

privind prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei 

publice locale si pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanta 

de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Avand in vedere ca, in contextul epidemiologic actual, alegerile 

pentru autoritatile administratiei publice locale nu pot fi organizate in 

termenul prevazut de legislatia in vigoare deoarece operatiunile 

preelectorale si electorale nu pot fi realizate fara riscuri majore la adresa 

sanatatii publice si fara incalcarea masurilor dispuse de autoritatile 

medicale,
tinand cont de faptul ca alegerile trebuie sa se desf&oare intr-un 

climat sigur, de natura sa permita exercitarea efectiva a drepturilor 

restrangeri ale drepturilor politico §i cu asigurarea sigurantei tuturor celor 

implicati,

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1. - Mandatele aflate in curs de exercitare ale primarilor, 
primarului general al municipiului Bucuresti, presedintilor de consilii 

judetene, consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului Bucuresti 

si consiliilor judetene se prelungesc pana la data de 1 noiembrie 2020.
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Art. 2. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (1) din 

Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice 

locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale 

nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii 

nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si 
completarile ulterioare, data alegerilor pentru autoritatile administratiei 

publice locale din anul 2020 se stabileste prin lege organica, cu cel putin 

60 de zile inaintea vot^ii.
(2) In cazul prevazut la alin. (1), prin derogare de la prevederile 

art. 126 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificMle si completarile 

ulterioare, in cel mult 5 zile de la intrarea in vigoare a legii, Guvemul 

stabileste, prin hotarare, la propunerea Autoritatii Electorale Permanente, 
calendarul actiunilor din cuprinsul perioadei electorale, cheltuielile 

necesare pregatirii si desfisur^ii in bune conditii a alegerilor locale si 

masurile tehnice necesare bunei organiz^i si desfesurari a alegerilor 

locale. Hot^area privind cheltuielile necesare pregMrii si desfasurarii in 

bune conditii a alegerilor locale, hotararea privind masurile tehnice 

necesare bunei organize si desfasurari a alegerilor locale si hotararea 

pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea actiunilor 

necesare organizarii si desfasurarii in bune conditii a alegerilor pentru 

autoritatile administratiei publice locale se publica impreuna in Monitorul 

Oficial al Romaniei, Partea L
A

(3) In cazul prevazut la alin. (1), termenele prevazute de Legea 

nr. 115/2015, cu modificMle si complet^ile ulterioare, cu exceptia 

duratei campaniei electorale, a termenului pentru depunerea 

candidaturilor si a termenului de 24 de ore, se reduc la jumatate. Daca, 
din operatiunea de reducere la jumatate a termenelor, rezulta fractiuni de 

zile egale sau mai mari de 12 ore, rotunjirile se fac in plus; fractiunile mai 

mici de 12 ore nu se iau in calcul.

Art. 3. - Prin derogare de la prevederile art. 49 alin. (2) si ale 

art. 50 din Legea nr. 115/2015, cu modificarile si completMle ulterioare, 
la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, 
numarul minim al sustinatorilor, necesar pentru depunerea candidaturilor, 
se va reduce la JumMate.

Art. 4. - Prin derogare de la prevederile art. 49 alin. (2), art. 50 

si art. 51 alin. (5) din Legea nr. 115/2015, cu modificarile si completarile 

ulterioare, la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din
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anul 2020, pentru candidaturile la consiliul local si flxnctia de primar din 

aceeasi circumscriptie electorala, respectiv pentru candidaturile la 

consiliul judetean si presedintele consiliului judetean din aceeasi 

circumscriptie electorala, partidele politico, aliantele politico, aliantele 

electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si 
candidatii independenti vor prezenta cate o singura lista de sustinatori.

Art. 5. - La alegerile pentru autoritatile administratiei publice 

locale din anul 2020, partidele politico, aliantele politico, aliantele 

electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si 
candidatii independenti vor putea opta sa intocmeasca si sa depuna 

electronic, in conditiile legii, dosare de candidatura, cu aplicarea 

corespunzatoare a prevederilor art. 47 si art. 49 

nr. 115/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. Listele de 

sustinatori vor putea fi semnate si depuse si electronic, in conditiile legii.

51 din Legea

Art. 6. - Metodologia de aplicare a prevederilor art. 5 se 

stabileste prin hotarare a Autoritatii Electorale Permanente, adoptata in 

termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, cu 

consultarea Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei.

Art. 7, - La articolul 151 din Ordonanta de urgenta a Guvemului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificMe si completarile 

ulterioare, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Mandatul primarului prevazut la alin. (1) se exercita pana la 

depunerea juramantului de catre primarul nou-ales. Mandatul primarului 

poate fi prelungit, prin lege organica, in caz de razboi sau catastrofa ori 

alte situatii expres prevazute de lege atunci cand, din cauza acestor 

situatii, nu pot fi organizate alegeri pana la expirarea mandatului prevazut 

la alin. (1)”
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Aceasta lege a fast adoptata de Parlamentul Romdniei, 
cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia 

Romdniei, republicatd.
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