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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
SENAT

Comisia pentru constituţionalitate
Nr. LXVIII/460/2022

Către
Biroul permanent al Senatului,

în temeiul prevederilor art. 35 alin.(l] lit. e] a doua liniuţă din Regulamentul 
Senatului, republicat, cu modificările ulterioare. Comisia pentru constituţionalitate, 
prin adresa nr. B572/2001 din 9 februarie 2022, a fost sesizată, în vederea stabilirii 
competenţei de dezbatere ca primă Cameră sesizată, cu:

Propunerea legislativă pentru completarea artZOl din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (B572/202Î), 
iniţiatori: Berea Cristinel-Gabriel - senator USR; Bodea Marius - senator USR; Bordei 
Cristian - senator USR; Cernic Sebastian - senator USR; Negoi Eugen-Remus - senator 
USR; Oprinoiu Aurel - senator USR; Postică Andrei - senator USR; Poteraş Cosmin- 
Marian - senator USR; Spătaru Elena-Simona - senator USR; Trifan Raoul-Adrian - 
senator USR; Viaşu Cosmin-Cristian - senator USR; Vicol Costel - senator USR; Vlad 
Sergiu Cosmin - senator USR; Zob Alexandru-Robert - senator USR; Badea Mihai- 
Alexandru - deputat USR_PLUS; Botez Mihai-Cătălin - deputat USR_PLUS: Poliţeanu 
Mihai-Laurenţiu - deputat USR_PLUS; Rizea Cristina Camelia - deputat USR_PLUS: 
Teniţă Dragoş-Cătălin - deputat USR_PLUS.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.201 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul limitării numărului de mandate ale 
aleşilor locali la trei.

Comisia pentru constituţionalitate, în şedinţa din 22 februarie 2022, analizând 
propunerea legislativă şi legislaţia în materie în vigoare, a constatat, cu unanimitate 
de voturi, că, în raport cu obiectul de reglementare şi în conformitate cu prevederile 
art. 73 alin.(3) lit.o) din Constituţia României, republicată, care privesc
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organizarea administraţiei publice locale, a teritoriului, precum şi regimul general 
privind autonomia locală, aceasta face parte din categoria legilor organice, iar în 
aplicarea dispoziţiilor constituţionale ale art.75 alin.[l), coroborate cu cele ale art.92 
alin.[8] pct2 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, competenţa luării în dezbatere a iniţiativei legislative, în calitate de 
Cameră decizională, îi revine Senatului.

In consecinţă, Comisia pentru constituţionalitate propune Biroului 
permanent să transmită Camerei Deputaţilor, în conformitate cu prevederile 
art.35 alin.fl] lite] a doua liniuţă din Regulamentul Senatului, republicat, 
propunerea legislativă pentru completarea art.201 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (B572/2021], în vederea 
luării în dezbatere a acesteia, în calitate de primă Cameră sesizată.

Preşedinte, Secretar,

Senator Elena-Sim TARU Senator Cristian-Augustih Nicuiescu-Ţagâriaş
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