
EXPUNERE DE MOTIVE

Sectiunea 1
Titlul prezentului act normativ

LEGE pentm completarea Art. 138 si a Art.178 din OUG 57/2019 

privind Codul Administrativ

Sectiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

Incep^d cu data de 18.05.2020 a intrat in vigoare Legea nr. 55 / 2020 privind 
unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19. Conform acestui act normativ pe perioada starii de alerta, printre 
drepturile restranse, a fost si limitarea accesului in institutiile pub lice pentru 
protejarea angajatilor si implicit pentru reducerea numarului de persoane 
care se afla in spatii inchise.
Totusi, autoritatile publice locale au continuat sa isi desfasoare activitatea, 
iar sedintele de consiliu local sau de consiliu judetean s-au tinut in conditii 
speciale. Drepturile cetatenilor au fost astfel ingradite, deoarece nu se 
respects in totalitate dreptul de a avea acces la informatie in concordanta 
cu prevederile art. 31 din Constitutia Romaniei republicata, si autoritatile 
nu au indeplinit obligatiile ce le revin prin punerea in aplicare a cadrului 
legal si asigurarea exercitarii dreptului fundamental al persoanelor de 
a avea acces liber la aceste sedinte care au caracter public, in conditiile starii 
de alerta. In acest sens se doreste sa se fi luat masuri cu privire la 
modalitatea de acces a cetatenilor la derularea sedintelor de consiliu local 
sau de consiliu judetean pentru a se respecta dreptul constitutional si pentru 
a nu fi ingradit nici pe viitor acest drept.
In contextul in care este necesara continuarea aplicarii masurilor de 
preventie si protectie sanitara, se impune stabilirea unor masuri la nivelul 
unitatilor administrativ teritoriale si a celor judetene pentru asigurarea 
unui act decizional in conditii de securitate epidemiologies, fara a fi 
incSlcate drepturile cetatenilor.
In plus, aceste modificari pot aduce mai aproape cetatenii de forurile 
decizionale din unitatea administrativ- teritoriala pe raza cSreia locuiesc. 
Trebuie avut in vedere ca accesul este liber pentru orice persoana. Daca acea 
persoana nu are posibilitatea de a se deplasa liber, acest fapt nu trebuie sS 
constituie un impediment pentru a nu putea urmSri procesul deliberativ cu 
privire la problemele din comunitatea in care trSieste, in acest context se 
poate urmari beneficiul, pe termen lung, in asigurarea transparentei 
decizionale.
Altfel spus, orice cetatean poate lua act prin accesarea sedintelor de consiliu 
local sau judetean, astfel fiind asigurata si respectarea legii 544/2001 cu 
privire la liberul acces la informatii de interes public pe langa dreptul 
constitutional de acces liber la informatie, indiferent de natura acesteia.

l.Descrierea
situatiei
actuale

1



Avand in vedere ca la nivel national, contextul epidemiologic este diferit de 
la regiime, judep localitate, se impune adoptarea completarilor propuse la 
Codul Administrativ.
in prezent, conform Legii nr. 55/2020, pe durata starii de alerta, in institutiile 
si autoritatile publice se suspends orice tip de concurs pentru ocuparea 
posturilor sau functiilor vacante si temporar vacante, cu exceptia celor 
vacantate urmare a suspendarii din functii a persoanelor care nu si-au 
indeplinit atributiile de serviciu de natura a pune in pericol persoanele si 
masurile de prevenire si combatere a efectelor pandemiei de Covid-19, 
posturile de predare vacante din unitatile de invatamant preuniversitar si a 
posturilor si functiilor vacante din instiutiile de invatamant superior, 
institutele de cercetare. Academia Romana si academiile de ramura.
Totusi, impunerea inregistrarii si postarii sedintelor de consiliu local sau 
judetean nu duce la angajarea unui personal calificat pentru aceasta 
operatiune deoarece se poate realiza doar achizitionarea aparaturii tehnice 
necesare pentru inregistrare. in forma simplificata se poate accesa 
echipamentul tehnic aflat in dotarea unitatilor administrativ teritoriale, care 
a fost folosit pentru diverse videoconferinte. Nu trebuie ignorat faptul ca 
aceasta aparatura a fost deja achizitionata, deci modificarea Codului 
Administrativ nu ar presupune cheltuieli bugetare majore.
Fiecare unitate administrativa, fie ca vorbim de autoritati publice locale, fie 
ca vorbim de autoritati publice centrale, detine deja o pagina oficiala in 
mediul virtual, iar responsabili cu actualizarea acestor pagini oficiale exista 
la nivelul fiecarei autoritati. Din acest pimct de vedere nu necesita nicio 
redimensionare a capacitatii resursei umane, nu necesita organizarea imor 
concursuri de ocupare a unor posturi sau modificarea organigramelor 
existente.

in contextul actual, evolutia pandemiei cauzata de virusul SARSCOV 2 este 
incerta. in aceste conditii este imperios necesar crearea cadrului legal care 
sa respecte drepturile cetatenilor fara a le fi afectata integritatea, sanatatea 
fizica sau fara a le fi ingradite drepturile, urmarind totodata si protejarea 
personalului angajat al unitatilor administrativ teritoriale.
Prezentul act normativ ofera posibilitatea organizarii sedintelor de consiliu 
local si de consiliu judetean prtn prezenta virtuala, in spatiul cibemetic in 
timp real, fara a se incalca normele de siguranta impuse de conditiile actuale 
sau viitoare.

2. Schimbari 
preconizate
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a
3. Alte 
informatii

Nu este cazul

Sectiunea a 3-a
Impactul socio-economic al prezentului act normativ

1. Impactul macroeconomic Nu este cazul
2. Impactul asupra mediului de afaceri Nu este cazul

Nu este cazul21. Impactul asupra sarcinilor 
administrative.
a) Se va cuantifica impactul net al 
sarcinilor administrative, evidentiindu-se 
atat costurile administrative generate de 
noul act normativ sau de modificarea 
legislative, cat si de costurile 
administrative eliminate.
Simplificarea procedurilor 
administrative.
22.1mpactul asupra intreprinderilor mici 
si mijlocii.

Nu este cazul

3. Impactul social Prezentul act normativ propune masuri care 
vor conduce la asigurarea 

dreptului constitutional la informatie si 
La accesul la sedintele de consiliu local

sau judetean.
4. Impactul asupra mediului Nu este cazul
5. Alte informatii Nu este cazul

Sectiunea a 4:-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atdtpe termen scurt, pentru 

anul curent, cat §i pe termen lung (pe 5 ani)
- mii Lei -

Anul
curent

Urmatorii 4 ani Media 
pe 5 ani

Indicatori

1 2 3 4 5 6 7
l.Modificari ale 
veniturilor bugetare,
plus/minus, din care: a) 
buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
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b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul 

asigurarilor sociale
de stat: (i)contributii de 
asigurari
2. Modificari ale 
cheltuielilor bugetare, 
plus/ minus, din care;
a) buget de stat, din 
acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri §i servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii
c) bugetul asigurarilor 
sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri ^i servicii
3. Impact

financiar, plus/ 
minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru 
acoperirea cresterii 
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a 
compensa scaderea 
veniturilor bugetare
6. Calcule

detaliate privind 
fundamentarea 
modificarilor veniturilor 

§i/sau
cheltuielilor bugetare

Prezentul proiect de lege nu presupune impact financiar.7. Alte informatii

4



Sectiunea a 5-a
Efectele prezentului actnormativ asupra legislatiei in vigoare

a) Se va modificaOUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare.

1. Masuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor prezentului act 
normativ:

a) acte normative in vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a 
intrarii in vigoare a prezentului act 
normativ;
b) acte normative ce urmeaza a fi 

elaborate in vederea implementarii 
noilor dispozitii.
IbCompatibilitatea prezentului act 
normativ cu legislatia in domeniul 
achizitiilor publice.
a) impact legislativ-prevederi de 
modificare si completare a cadrului 
normativ in domeniul achizitiilor 
publice, prevederi derogatorii.
b) norme cu impact la nivel 
operational/tehnic-sisteme electronice 
utilizate in desfasurarea procedurilorde 
achizitie publica, unitati centralizatede 
achizitii
organizatorica interna a autoritatilor 
contractante.

Nu este cazul

publice. structura

2. Conformitatea prezentului act 
normativ cu legislatia comrmitara in 
cazul proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare.

Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.

3. Masuri normative necesare aplicarii 
directe a actelor normative comunitare

Prezentul act normativ nu necesita masuri 
normative necesare aplicarii proiectului de act 
normativ.

4. Hotarari ale Curtii de Justitie a 
Uniunii Europene

Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.

5. Alte acte normative §i/sau 
documente internationale 
din care decurg angajamente

Nu au fost identificate acte/documente 
internationale din care sa decurga angajamente.

6. Alte informatii Nu e cazul

Sectiunea a 6-a
Consultarile efectuate in vederea elabordrii prezentului act normativ

1. Informatii privind procesul de consultare cu organizatii neguvernamentale, 
institute de cercetare §i alte organisme implicate - NU ESTE CAZUL 5



2. Fundamentarea alegerii 
organizatiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum §i a modului in 
care activitatea acestor organizatii este 
legata de obiectul prezentului act 
normativ

Nu e cazul

Proiectul de act normativ nu contine obligatii 
diferite de liber acces insarcina autoritatilor 
publice locale care ar impiedica derularea 
activitatilor.

3. Consultarile organizate cu 
autoritatile administratiei publice 
locale, in situatia in care prezentul act 
normativ are ca obiect activitati ale 
acestor autoritati, in conditiile 
Hotararii de Guvem nr. 521/2005 
privind procedura de consultare a 
structurilor asociative ale autoritatilor 
administratiei publice locale la 
elaborarea proiectelor de acte 
normative
4. Consultarile desfa§urate in cadrul 
consiliilor interministeriale, in 
conformitate cu prevederile Hotararii 
Guvernului nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor 
interministeriale permanente

Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.

5. Informatii privind avizarea de catre:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aparare al 

Tarii
c) Consiliul Economic §i Social
d) Consiliul Concurentei
e) Curtea de Conturi

6. Alte informatii Nu au fost identificate.
Sectiunea a 7-a

Activitati de informare publicd privind elaborarea 
§i implementarea prezentului act normativ

1. Informarea societatii civile cu privire 
la necesitatea elaborarii prezentului act 
normativ

Nu este cazul.

2.Informarea societatii civile cu privire 
la eventualul impact asupra mediului

Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect
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in urma implementarii prezentului act 
normativ, precum §i efectele asupra 
sanatatii |i securitati cetatenilor sau 
diversitatii biologice

3. Alte informatii Nu au fost identificate
Sectiunea a 8-a 

Masuri de implementare
1. Masuri de punere in aplicare a 
prezentului act normativ de catre 
autoritatile administratiei publice centrale 
§i/ sau locale - infiintarea unor noi 
organisme sau extinderea competentelor 
institutiilor existente
2. Alte informatii Nu au fost identificate

Fata de cele prezentate, a fost promovat prezentul proiect de Lege pentru 

modificarea si completarea OUG 57/2019 privind Codul Administrativ
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