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

Nr. XXVI/499/02.09.2021 

AVIZ 
la 

Propunerea legislativă pentru completarea Art.138 şi a Art.178 din OUG 57/2019 privind 
Codul Administrativ 

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi, prin adresa nr. 
L251/2021 din data de 28.06.2021, a fost sesizată, în vederea întocmirii avizului, cu 
Propunerea legislativă pentru completarea Art.138 şi a Art.178 din p OUG 57/2019 rivind , 
Codul Administrativ, iniţiatori: Acatrinei Dorel-Gheorghe - deputat AUR; Aelenei Dănuţ - 
deputat AUR; Andruşceac Antonio - deputat AUR; Axinia Adrian-George - deputat AUR; 
Badiu Georgel - deputat AUR; Balabaşciuc Călin-Constantin - deputat AUR; Chelaru Mircia - 
deputat AUR; Coleşa Ilie-Alin - deputat AUR; Dămureanu Ringo - deputat AUR; Enachi Raisa 
- deputat AUR; Focşa Dumitru-Viorel - deputat AUR; Gavrilă Anamaria - deputat AUR; 
Ivănuţă Cristian-Daniel - deputat AUR; Mitrea Dumitrina - deputat AUR; Muncaciu Sorin- 
Titus - deputat AUR; Nagy Vasile - deputat AUR; Păunescu Silviu-Titus - deputat AUR; Pop 
Darius - deputat AUR; Puşcaşu Lucian-Florin - deputat AUR; Roman Nicolae - deputat AUR; 
Rusu Daniel-Gheorghe - deputat AUR; Scripnic Lilian - deputat AUR; Şerban Gianina - 
deputat AUR; Simion George-Nicolâe - deputat AUR; Stoica Ciprian-Titi - deputat AUR; 
Suciu Sebastian-Ilie - deputat AUR; Volosatîi Boris - deputat AUR. 

În şedinţa din 02.09.2021, Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi 
minorităţi a hotărât, cu maj oritatea voturilor senatorilor prezenţi, să adopte un aviz negativ cu 
amendamente respinse cuprinse în anexa nr. 1. 

Pre r s dinte, Secretar, 

Senator Matei #, ť stantin-Bogdan Senator Neagu Ionuţ 

vU 
~ 

Doamnei senator SCANTEI Laura-Iuliana, 
Preşedintele Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări 

Domnului senator CSĂSZĂR Kâroly Zsolt, 
Preşedintele Comisiei pentru administrajie publică 
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Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi 

Anexa nr. 1 

L251/2021 

XXVI/499/2021 

Amendamente respinse 

la Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Art.138 şi a Art.178 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 

Nr. 
crt. 

. 
Text Camera Deputaţilor 

Text amendament Observaţii 

1. 

Lege pentru completarea Art.138 şi a Art.178 
din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ 

Titlul Legii se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

"Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ" 

Amendament prop us de domnul 
senator Neagu Ionuţ - Grupul 
parlamentar AUR şi respins de 
Comisie 

2. Articol unic: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 55 din 5 iulie 2019, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi 

se completează după cum urmează: 

Amendament propus de domnul 
senator Neagu Ionuţ - Grupul 
parlamentar A UR şi respins de 
Comisie 

3. La articolul 138, alineatul (2), litera c) se modifică 

şi va avea următorul cuprins: 

c) posibilitatea cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa 

în unitatea/subunitatea administrativ-teritorială 

respectivă de a interveni online prin mijloace 
specifice audio video şi/s au echip amente sp ecifice 

Amendament propus de domnul 
senator Neagu Ionuţ - Grupul 
parlamentar AUR şi respins de 
Comisie 

1 



tehnologiei informaţiei, la şedinţele consiliului local 
şi/sau de a le urmări pe internet, în direct, în 
condiţiile regulamentului de organizare şi 

funcţionare a consiliului local; 

4. 1.Se completează prevederile OUG 57/2019 
privind Codul Administrativ la Art.138 
Desfăşurarea şedinţelor consiliului local, 
alin.2 se completează cu o literă nouă: 

- Lit. d) pentru respectarea drepturilor 
cetăţenilor de a avea acces la şedinţele 

consiliului local, se prevede obligativitatea 
înregistrării audio-video şi difuzarea 
înregistrărilor pe pagina oficială a unităţii 

administrativ teritoriale, sub sancţiunea 

anulării şedinţei de consiliu; 

1. La articolul 138, alineatul (2), după litera c) se 
introduce o nouă literă, lit.d), cu următorul 

cuprins: 

"d) accesul cetăţenilor la şedinţele consiliului local, 
prin obligativitatea înregistrării audio-video şi 

difuzarea înregistrărilor pe pagina oficială a unităţii 

administrativ-teritoriale". 

Amendament propus de domnul 
senator Neagu Ionuţ, adoptat 
iniţial de membrii Comisiei şi 

respins ca urmare a adoptării 
avizului negativ la propunerea 
legislativă. 

5. 2. La art. 178 cu privire la Tipurile de 
şedinţe ale Consiliului Judeţean, se 
completează cu un nou alineat: 

- alin.4 Sedintele Consiliului Judeţean se , , , 
înregistrează cu mij loace audio-video şi 

înregistrarea şedinţelor se pune la dispoziţia 

cetăţenilor pe pagina oficială a unităţii 

administrativ teritoriale, sub sancţiunea 

anulării sedintei de consiliu. > ~ 

2. La articolul 178, după alineatul (2) se introduce 
un nou alineat, alin.(3), cu următorul curpins: 

"(3) posibilitatea cetăţenilor de a interveni online 
prin mijloace specifice audio-video şi/sau 

echipamente specifice tehnologiei informaţiei la 
şedinţele consiliului judeţean şi/sau de a le urmări 

pe internet, în direct, în condiţiile regulamentului 
de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean". 

Amendament propus de domnul 
senator Neagu Ionuţ - Grupul 
parlamentar A UR şi respins de 
Comisie 
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