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AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru completarea articolului 

96 din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 

privind Codul administrativ

Analizând propunerea legislativă pentru completarea 
articolului 96 din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ (b612/22.12.2021), transmisă de Secretarul General al 
Senatului cu adresa nr.XXXV/259/18.01.2022 şi înregistrată la 
Consiliul Legislativ cu nr.D41/19.01.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV
A

In temeiul art.2 alin.l lita) din Legea nr.73/1993, republicată şi ait46 
alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Legislativ,

Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 
observaţii şi propuneri:

1. Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare
completarea art.96 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu 

două noi alineate, în sensul prevederii obligaţiei ca toate adresele publice de 

poştă electronică utilizate de către unităţile administrativ-teritoriale să fie 

gestionate prin intermediul unui server securizat intern.
A

2. In considerarea Deciziilor Curţii Constituţionale nr.548/2008 si
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786/2009, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 

ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(l) din Constituţia 
României, republicată, prima Cameră sesizată este Senatul.

3. Menţionăm că, prin avizul pe care îl emite. Consiliul Legislativ 
nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.

4. Semnalăm că, odată cu cererea de avizare a prezentei propuneri 
legislative, s-a solicitat avizarea unei alte propuneri legislative 

cuprinzând intervenţii legislative asupra Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, şi



anume propunerea legislativă cu nr.b604/2L12.2021 referitoare la 
modificarea alin.(6) al art.363 din respectiva ordonanţă de urgenţă.

Pentru sistematizarea legislativă şi evitarea paralelismelor, 
recomandăm dezbaterea concomitentă a acestor propuneri legislative, 
în vederea adoptării unui singur act normativ.

5. La titlu, în acord cu uzanţele redacţionale, sintagma „articolului 
96 din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019” se va reda sub forma „art96 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/20I9'\

6. La partea introductivă a art.I, pentru rigoarea redactării, 
sintagmele ..Ordonanţa de urgenţă nr.57/20}9'\ ..Monitorul Oficial, 
Partea I, nr.555 din 05 iulie 2019'’\ respectiv ..alinf6)-(7f' se vor reda 

sub forma: ..Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019'\ 
.Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.555 din 5 iulie 2019^\ 
respectiv ..alin. (6) şi (7f\

întrucât se preconizează completarea art.96 doar cu cele două 

alineate, nu mai este nevoie să fie redată denumirea marginală a 

articolului respectiv. Prin urmare, din textul propus se va elimina 
formularea .fiRTICOLUL 96 Personalitatea juridică a unităţilor 
administrativ-teritoriale^\

Totodată, în textul preconizat pentru alin.(6) teza întâi, din 
considerente de exprimare şi pentru unitate terminologică cu alin.(5), 
este de analizat dacă formularea ..Toate adresele publice de poştă 

electronică"^ nu ar trebui înlocuită cu sintagma ..Adresele oficiale de 
poştă electronică"".

De asemenea, la teza a doua, propunem ca formularea ..acest 
server de poştă electronică, foloseşte"" să fie redată sub forma ..un 
server de poştă electronică, aceasta foloseşte"".

La textul preconizat pentru alin.(7), fiind vorba despre angajarea 
răspunderii contravenţionale, norma trebuie completată astfel încât să 
rezulte cine constată contravenţia. Totodată, este necesară inserarea 

unui nou alineat, marcat ca alin.(8), cu următoarea formulare:
..(8) Contravenţiei prevăzute la alin. (7) îi sunt sunt aplicabile 

dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic 

al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare"".
7. La art.II, pentru unitate redacţională cu alte norme similare,

A

propunem ca formularea ..In termen de 3 luni de la data publicării în 
Monitorul Oficial a prezentei legi"" să fie înlocuită cu sintagma ..In 
termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi"".
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Totodată, referitor la termenul de 3 luni propus pentru elaborarea 
normelor de aplicare a legii, precizăm că, potrivit art.55 alin.(2) din 

Legea nr.24/2000, Jn cazul în care, pentru punerea în aplicare a unui 
act normativ, sunt prevăzute norme de aplicare, în cuprinsul acestuia 
se va stabili termenul de elaborare a acestora şi data intrării lor în 

vigoare, care să nu depăşească, de regulă, 30 de zile de la data intrării 

în vigoare a actului normativ''.
De asemenea, pentru un plus de claritate şi de precizie, sugerăm 

reformularea sintagmei „în vederea implementării de sisteme 

informatice integrate" în sensul utilizării atât a unei terminologii 
comune cu textul propus pentru alin.(6) al art.96 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.57/2019, cu modificările şi completările 

ulterioare, cât şi a unei norme de trimitere la textul respectiv.
8. La art.III, pentru o exprimare specifică normelor juridice, 

propunem ca textul „au la dispoziţie 6 luni de la data publicării în 
Monitorul Oficial a prezentei legi pentru a se conforma prevederilor 

art.96 alin.(6)" să fie reformulat sub forma: „au obligaţia de a se 

conforma prevederilor art96 alinf6) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, în 
termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legf.

REŞEDi;

IbSJFloi'ilHO

Bucureşti 
Nr. 118/9.02.2022
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

O.U.G. nr. 57/2019 M. Of. nr. 555/5 iul. 2019

Ordonanţă de urgenţă privind Codul administrativ
Notă: Denumirea "secretarul unităţii administrativ-teritoriale" se înlocuieşte, în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu 
denumirea "secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale". Denumirea "secretarul unităţii/subdiviziunii administrativ- 
teritoriale" se înlocuieşte. în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu denumirea "secretarul general al 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale". Denumirea "secretarul comunei, oraşului, municipiului, judeţului", după caz, se 
înlocuieşte, în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu denumirea "secretarul general al comunei, al oraşului, al 
municipiului, al judeţului", după caz.

completat prin O.U.G. nr. 63/20191 M. Of. nr. 745/12 sep. 2019
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ

introduce IU. c_l) la an. 61 alin. (2)

aprobată cu modificări şi L. nr. 153/2021 
completări prin

M. Of. nr. 577/8 iun. 2021

2 ,modificări prin O.U.G. nr. 1/2020 M. Of. nr. 11/9 lan. 2020
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

prevederile an. 210 se suspendă până la 1 
ianuarie 2021

3 modificări prin O.U.G. nr. 44/2020 M. Of. nr. 297/8 apr. 2020
Ordonanţă de urgenţă privind prelungirea mandatelor 
autorităţilor administraţiei publice locale cuprinse în perioada 
2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale 
din anui 2020, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

M. Of. nr. 933/30 sep. 2021

modifică an. 151 alin. (3)

respinsă prin L. nr. 228/2021

4 modificări prin O.U.G. nr. 61/2020 M. Of. nr. 381/12 mai 2020
Ordonanţă de urgenţă 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

modifică an. 134 alin. (5) Ut. a), an. 137 
alin. (I), an. 141 alin. (1) şi an. ISO alin.

O):
introduce Ut. a_l) şi a_2) la art. 134 alin.

(V

5 modificări prin D.C.C. nr. 240/2020
Decizia nr. 240 din 3 iunie 2020 referitoare la obiecţia de 
neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 44/2020 privind prelungirea 
mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale cuprinse 
în perioada 2016-^2020. unele măsuri pentru organizarea 
alegerilor locale din anul 2020, precum şi modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 44/2020

U. Of. nr. 504/12 Iun. 2020 admite obiecţia de neconstiiulionalitate şi 
constată că Legea pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
44/2020 privind prelungirea mandatelor 
autorităţilor administraţiei publice locale 
cuprinse în perioada 2016—2020. unele 
măsuri pentru organizarea alegerilor 
locale din anul 2020. precum şi 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019privind Codul 
administrativ, precum şi Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 44/2020, în 
ansamblul lor, sunt neconstituţionale

6 modificări prin L. nr. 84/2020
Lege privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei 
publice locale şi pentru modificarea art. 151 alin. (3) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ

!M. Of. nr. 520/17 iun. 2020 modifică art. 151 alin. (3)

7 completat prin O.U.G. nr. 164/2020 U. Of. nr. 898/2 oct. 2020
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

introduce art. 364_1 şi alin. (1_1) la art. 
510
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8 modificări prin O.U.G. nr. 226/2020 M. Of. nr. 1332/31 dec. 2020
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene

prevederile art. 210 se suspendă până la 
data de J ianuarie 2022

9 modificări prin O.U.G. nr. 4/2021 M. Of. nr. 117/3 feb. 2021
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ

aprobată cu modificări şi L. nr. 155/2021 
completări prin

modifică art. 250. art. 251 alin. (3). art. 
267 alin. (1). art. 397, art. 494 alin. (5) Ut. 
a), la anexa nr. 6 modifică art. 3 alin. (1) 
Ut. h). art. 3 alin. (2). art. 4 alin. (l) Ut. b) 
şi alin. (2);
introduce alin. (2_J) - (2_5) la art. 251, 

alin. (11) - (14) la art. 265, alin. (1_1) la 
art. 275, Ut. (c_l) la ari. 389, pct. 6 la 
anexa nr. 5 pct. Uit. A; 
abrogă art. 389 Ut. b) şi c). pct. 3 şi 4 din 

anexa 5 pct. 1 Ut. A

M. Of. nr. 571/4 iun. 2021

10 admisă excepţie D.C.C. nr. 112/2021 
de neconst. prin

M. Of. nr. 353/7 apr. 2021
Decizia nr. 112 din 23 februarie 2021 referitoare ta excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 98 alin. (1) lit. d) din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, în 
redactarea anterioară modificării prin art. I pct. 24 din Legea 
nr. 156/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, ale art. 98 alin. 
(1) lit. d) din Legea nr. 188/1999, astfel cum au fost modificate 
prin art. I pct. 24 din Legea nr. 156/2018, şi ale art. 517 alin.
(1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind.Codul administrativ, precum şi a prevederilor art. 98 
alin. (3) din Legea nr. 188/1999

prevederile art. 517 alin. (1) Ut. d); 
constată că acestea sunt constituţionale în 

măsura în care sintagma „ condiţii de 
vârstă standard" nu exclude posibilitatea 
femeii de a solicita continuarea exercitării 
raportului de serviciu, în condiţii identice 
cu bărbatul, respectiv până la împlinirea 
vârstei de 65 de ani.

11 completat prin L. nr. 155/2021 M. Of. nr. 571/4 iun. 2021
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 4/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

introduce alin. (15) la art. 265

12 modificări prin L. nr. 153/2021 M. Of. nr. 577/8 iun. 2021
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 63/2019 pentru completarea art. 61 alin. (2) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul

modifică art. 494 alin. (1) partea 
introductivă, alin. (2) şi alin. (5) partea 
introductivă şi art. 598; 
introduce Ut. c_l) la art. 61 alin. (2). art. 
292_1. alin. (8_1) la art. 494 şi anexa nr.
7 - NORME privind modul de constituire, 
organizare şi funcţionare a comisiilor de 
disciplină, precum şi componenţa, 
atribuţiile, modul de sesizare şi procedura 
disciplinară, cu 57 art.; 
abrogă art. 494 alin. (9) şi art. 625 alin. (1) 
Ut. a)

13 modificări prin L. nr. 228/2021 M. Of. nr. 933/30 sep. 2021
Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor 
administraţiei publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, 
unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 
2020, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

respinge O.U.G. nr. 44/2020
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14 modificări prin O.U.G. nr. 121/2021 M. Of. nr. 1127/25 nov. 2021
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri la nivelul 
administraţiei publice centrale şl pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

modifică ari 22 alin. (I) şi (4) şi art. 251 
alin. (2J):
introduce alin. (2) şi (S) la art. 21 şi alin. 
(2J) la ari 22;

in cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri şl sintagme se înlocuiesc după cum urmează; a) 
"Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Economiei" în 
cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul economiei şi "Ministerul Antreprenoriatului 
şi Turismului" în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul antreprenoriatului, IMM- 
urilor, investiţiilor străine, mediului de afaceri, turismului şi comerţului exterior; b) "Ministerul Muncii şi Protecţiei 
Sociale" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale" în cazul prevederilor care 
reglementează activitatea legată de domeniul muncii şi protecţiei sociale şi "Ministerul Familiei, Tineretului şi 
Egalităţii de Şanse" in cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul familiei şi egalităţii de 
şanse; c) "Ministerul Tineretului şi Sportului" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Familiei, Tineretului şi 
Egalităţii de Şanse" în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul tineretului şi 
"Ministenjl Sportului" în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul sportului; d) 
"Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret" se înlocuieşte cu denumirea "direcţiile judeţene pentru tineret", 
respectiv "Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti" se înlocuieşte cu denumirea "Direcţia pentru 
Tineret a Municipiului Bucureşti", în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul 
tineretului; e) "Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii" se înlocuieşte 
cu denumirea "Autoritatea pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţiei" în cazul prevederilor care 
reglementează activitatea legată de domeniul protecţiei copilului şi adopţiei şi "Autoritatea pentru Protecţia 
Persoanelor cu Dizabilităţi" în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul protecţiei şi

M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

15 modificări prin O.U.G. nr. 130/2021 suspendă prevederile art. 210 până la data 
de 1 ianuarie 2023

16 modificări prin O.U.G. nr. 138/2021 M. Of. nr. 1243/29 dec. 2021 modifică ari 597 alin. (1) Ut. d), art. 618 
alin. (24). art. 619 alin. (2) partea 
introductivă şi alin. (10), nota de la anexa 
nr. 5;
introduce alin. (3) la art. 384, anexa nr. 

5_1;
abrogă pct. II Ut. A pcl 15-19 şi Ut. B pct. 

20 şi 25 din anexa nr. 5

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ

17 modificări prin O.U.G. nr. 1/2022 M. Of. nr. 41/13 ian. 2022 modifică art. 22 alin. (3)
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021 privind 
stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale 
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

în cuprinsul actelor normative în vigoare denumirea "Autoritatea pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţiei" 
şi "Autoritatea pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi" se înlocuiesc cu denumirea "Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie", respectiv "Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor 
Persoanelor cu Dizabilităţi".

Consiliul Legislativ - 3 februarie 2022 Pag. 3 din 3


