
PRIM MINISTRU

Domnule preşedinte,

In conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1) din Constituţie şi în 

temeiul art. 25 lit. (b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, Guvernul României formulează următorul:

PUNCT DE VEDERE

referitor la propunerea legislativă pentru completarea O.U.G nr,57/2019 

privind Codul administrativ, iniţiată de domnul deputat USR Radu Panait 

împreună cu un grup de parlamentari USR (Plx.344/2021).

I, Principalele reglementări

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu un nou alineat, 
alin.(3'), în sensul instituirii obligativităţii înaintării către consilierii locali, 
prin grija secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ- 

teritoriale, a proiectelor de hotărâri ale consiliului local, înscrise pe ordinea 

de zi, împreună cu documentaţia aferentă, cel mai târziu cu maxim 5 zile 

calendaristice înainte de data la care urmează a avea loc şedinţa consiliului
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local.
De asemenea, se propune ca proiectele de hotărâri comunicate 

consilierilor locali cu neîndeplinirea termenului de 5 zile calendaristice, să 

fie amânate pentru următoarea şedinţă a consiliului local.



Il.Observatii
5

Precizăm că în partea a IlI-a , Titlul V, Cap. III, Secţiunea a 4-a, 
Codul administrativ cuprinde prevederi referitoare la funcţionarea 

consiliului local (art.133-142), precum şi norme referitoare la :
- tipurile de şedinţe în cadrul cărora se poate întruni consiliul local, 

respectiv şedinţele ordinare şi şedinţele extraordinare;
- modalitatea de convocare a şedinţelor, circumstanţiale în funcţie de 

iniţiatorul/iniţiatorii convocării, respectiv primarul prin dispoziţie sau 

consilieri locali prin convocare semnată de către aceştia;
- termenele pentru convocarea desfăşurării şedinţei în funcţie de tipul 

acesteia, respectiv 5 zile de la data comunicării dispoziţiei de convocare 

(pentru şedinţele ordinare) şi 3 zile de la comunicarea dispoziţiei sau a 

documentului de convocare (pentru şedinţele extraordinare);
- informaţiile obligatorii cuprinse în documentul de convocare 

respectiv: data, ora şi locul desfăşurării, modalitatea de desfăşurare; locul 

desfăşurării în cazul şedinţelor desfăşurate cu participarea fizică a 

consilierilor locali sau aplicaţiile electronice folosite, în cazul şedinţelor 

desfăşurate prin mijloace electronice; proiectul ordinii de zi; materialele 

înscrise pe proiectul ordinii de zi, modalitatea prin care sunt puse la 

dispoziţia consilierilor locali, potrivit opţiunilor acestora, materialele 

înscrise pe proiectul ordinii de zi; indicarea comisiilor de specialitate 

cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri; invitaţia de a 

formula şi depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
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In acest sens, apreciem că propunerea de reglementare a unui termen 

de cel puţin 5 zile calendaristice pentru comunicarea către consilieri locali 

a proiectelor de hotărâri nu se justifică în cazul convocării şedinţelor 

ordinare, acest termen fiind deja prevăzut la art. 134 alin. (3) lit. a) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr, 57/2019 privind Codul 

administrativ .

ART. 134
Convocarea şedinielor consiliiiltii local
(!) Consiliul local se convoacă după cum itrmea:ă:(...)
(3) Dala şediniei consiliului local precizată cu ocazia convocării este siabililâ. cu respectarea modului de calcul ol termenelor procedurale, 

prevăzut de art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, astfel: 
a) in termen de 5 zile de la dota comunicării dispozi(iei de convocare pentru şedin(ele ordinare:
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In ceea ce priveşte şedinţele extraordinare, al căror termen de 

convocare este de 3 zile, potrivit art. 134 alin, (3) lit.b) din acelaşi act 

normativ, instituirea obligaţiei de comunicare a proiectelor de hotărâri 

(informaţii obligatorii cuprinse în documentul de convocare) cu cel puţin 5 

zile înainte de desfăşurarea şedinţei afectează însăşi esenţa acestui tip de 

şedinţă, determinând ca, în cadrul şedinţelor extraordinare, să nu poate fi 
dezbătute şi adoptate proiectele de hotărâri care sunt cuprinse în 

documentul de convocare.
în plus, propunerea de reglementare nu se corelează cu prevederile 

art. 136 alin. (10) din acelaşi act normativ care stabileşte pentru comisiile 

de specialitate şi compartimentele de resort un termen limită de cel mult 3 

zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâri pentru emiterea avizelor sau 

întocmirea rapoartelor, după caz, în cazul proiectelor de hotărâri propuse a 

fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a şedinţelor extraordinare.

III. Punctul de vedere al Guvernului

Având în vedere considerentele menţionate, Guvernul nu susţine 

adoptarea acestei iniţiative legislative în forma prezentată.

Cu stimă.

.\

Florîn-Văsile GITU<

RIM-MINISTRU

Domnului Preşedinte al Camerei Deputaţilor

b) în lernien de 3 zile de la dala comunicării dispoziţiei sau documentului de convocare pentru şedinţele extraordinare.
(10) Rapoartele şi avizele prevăzute la alin. (8) trebuie întocmite în termenul prevăzut la alin. (5). dar nu mai târziu de 30 de zile de ta 

înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse pentru afi înscrise pe proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local, respeciiv in 
termen de ce! muli 3 zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a şedinţelor extraordinare. în 
situaţia şedinţelor extraordinare convocate de îndată, rapoartele compartimentelor de specialitate se întocmesc în procedură de urgenţă, cel târziu 
odată cu proiectul hotărârii.
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