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RAPORT COMUN

asupra Propunerii legislative pentru completarea Art.138 şi a Art.178 

din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ

(L251/2021)

în conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 

modificările ulterioare. Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări şi 

Comisia pentru administraţie publică, prin adresa nr. L251/2021, au fost sesizate de 

plenul Senatului, în data de 28.06.2021, în vederea dezbaterii şi elaborării raportului 

comun asupra Propunerii legislative pentru completarea Art.138 şi a Art.178 din 

OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, iniţiată de mai mulţi deputaţi aparţinând 

Grupului parlamentar Alianţa pentru Unirea Românilor.

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Camera Deputaţilor ca urmare a depăşirii 

termenului de 45 de zile, potrivit art.75 alin.(2) teza a IlI-a din Constituţia României, 

republicată.

Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerea legislativă, conform avizului nr. 

200 din 8 aprilie 2021.

Consiliul Economic şi Social a avizat favorabil propunerea legislativă, conform 

avizului nr. 2723 din 30 martie 2021.



Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

Potrivit iniţiativei legislative, şedinţele consiliului local şi cele ale consiliului judeţean se 

vor înregistra cu mijloace audio-video, iar înregistrările acestor şedinţe se vor pune la 

dispoziţia cetăţenilor pe pagina oficială a unităţii administrativ- teritoriale, sub 

sancţiunea anulării şedinţei respective.

urgenţă a

Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei transmite avizul cu nr. 

181-NEGATIV.

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi 

transmite avizul cu nr. 499-NEGATIV.

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări şi Comisia pentru 

administraţie publică, în şedinţe separate, desfăşurate online şi la sediul Senatului, au 

analizat propunerea legislativă şi avizele primite şi au hotărât să adopte, cu majoritate 

de voturi ale membrilor prezenţi, un raport comun de respingere, constatând că 

soluţia legislativă adusă de propunerea legislativă este deja legiferată în cuprinsul 

art.134 alin.{5] Ut a^), artl37 alin.[l], art.138 alin.C2] lit c] şi artlBO alin.(l) din actul 

normativ de bază, ca urmare a amendamentelor aduse acestuia de către Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.61/2020 privind completarea Legii cadastrului şi a publicităţii 

imobiliare nr.7/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ. In situaţia în care se doreşte ca 

şedinţele consiliului local şi cele ale consiliului judeţean sa fie înregistrate audio-video şi 

difuzate pe pagina de internet a celor doua autorităţi ale administraţiei publice locale, 

astfel cum rezultă din conţinutul dispoziţiilor proiectului, se consideră că intervenţia 

legislativă ar trebui să vizeze modificarea prevederilor în vigoare, referitoare la 

publicitatea şedinţelor, şi nu în introducerea unor dispoziţii noi.

Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte din categoria 

legilor organice, fiind incidente prevederile art. 73 alin. (3) lit. o) din Constituţia 

României, republicată, şi se va supune votului plenului, împreună cu raportul comun 

de respingere, cu respectarea prevederilor art.76 alin.[l) din Legea fundamentală.



Senatul, în aplicarea dispoziţiilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, 
republicată, şi ale art. 92 alin. (8) pct. 2 din Regulamentul Senatului, în vigoare, este
Cameră decizională.
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