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Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

(b572/14.12.2021)

A

In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi ftmcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru completarea art.201 din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.57/2019privind Codul administrativ (b572/14.12.2021).
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In temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

şedinţa din data de 4.01.2022, desfăşurată Online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizează NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu următoarea 

motivare:

• ideile vehiculate în propunerea legislativă contravin oricăror principii democratice, cu 

atât mult, prevederilor art.37 alin.(l) şi alin.(2) din Constituţia României, care 

consfinţesc dreptul cetăţenilor de a fi aleşi;

• restricţia conform căreia nicio persoană nu poate îndeplini funcţia de primar sau 

consilier local mai mult de 3 mandate poate crea probleme în comunităţile mici, unde 

numărul persoanelor care deţin pregătirea necesară îndeplinirii acestor funcţii este mai 

redus.

Preşedinte, 

Bogdan SIMIO’
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