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AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru completarea art.201 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ

Analizând propunerea legislativă pentru completarea art.201 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ (b572/14.12.2021), transmisă de Secretarul General al 
Senatului cu adresa nr.XXXV/6325/21.12.2021 şi înregistrată la 
Consiliul Legislativ cu nr.D 1117/21.12.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV
A

In temeiul art.2 alin.l lita) din Legea nr.73/1993, republicată şi ait46 
alin.(3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Legislativ,

Avizează negativ propunerea legislativă, pentru următoarele 

considerente:
1. 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.

2. Prin conţinutul său normativ, proiectul face parte din categoria 
legilor organice, fiind incidente prevederile art.73 alin.(3) lit.o) din 

Constituţia României, republicată, iar în aplicarea art.75 alin.(l) din 

Legea fundamentală, prima Cameră sesizată este Camera Deputaţilor.
3. Precizăm că, prin avizul pe care îl emite. Consiliul Legislativ 

nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.
4. Menţionăm că, potrivit art.6 alin.(l) din Legea nr.24/2000 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „Proiectul de act 

normativ trebuie să instituie reguli necesare, suficiente şi posibile care 
să conducă la o cât mai mare stabilitate şi eficienţă legislativă^\ De 
asemenea, potrivit alin.(2) al aceluiaşi articol, soluţiile pe care le 

cuprinde proiectul „trebuie să fie temeinic fundamentate, luându-se în 
considerare interesul social, politica legislativă a statului român şi



cerinţele corelării cu ansamblul reglementărilor interne şi ale 
armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară şi cu tratatele 

internaţionale la care România este parte, precum şi cu jurisprudenţa 
Curţii Europene a Drepturilor Omuluf\

Relevăm că, din redactarea Expunerii de motive, nu reiese că 

soluţiile preconizate au fost precedate de o temeinică fundamentare, cu 
luarea în considerare a interesului comunităţilor locale si ţinând cont
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de specificul activităţii autorităţilor administraţiei publice locale.
Premisa care stă la baza demersului legislativ, potrivit căreia 

„după 2 mandate, aceştia, primarul, consilierul local, preşedintele de 

consiliu judeţean şi consilierul judeţean, construiesc în jurul lor un 

sistem politic şi instituţional în care orice competiţie reală locală 

devine imposibilă’’' constituie o afirmaţie subiectivă, şi nu o descriere 
obiectivă a realităţii, afirmaţia fiind, de altfel, infirmată de faptul că, 
inclusiv la ultimele alegeri locale, unii dintre aleşii locali care au deţinut 
două sau mai multe mandate nu au reuşit să obţină un nou mandat.

5 î

Semnalăm că, prin Decizia nr.139/2019, Curtea Constituţională a 
statuat că „Fundamentarea temeinică a iniţiativelor legislative 
reprezintă o exigenţă impusă de dispoziţiile constituţionale menţionate, 
întrucât previne arbitrarul în activitatea de legiferare, asigurând că 
legile propuse şi adoptate răspund unor nevoi sociale reale şi dreptăţii 
sociale''.

Faţă de cele de mai sus, în lipsa unei fundamentări temeinice a 

necesităţii reglementării, soluţiile legislative preconizate sunt 
susceptibile de a fi viciate de arbitrariu, aducându-se atingere 
dispoziţiilor art.l alm.(3) din Constituţie, care consacră statul de 
drept şi principiul dreptăţii.

A

In concluzie, luând în considerare cele mai sus expuse, soluţia 
legislativă propusă nu poate fi adoptată.

Bucureşti
Nr.48/14.02.2022
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IMf 117EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 555/5 iul. 2019O.U.G. nr. 57/2019
Ordonanţă de urgenţă privind Codul administrativ

Notă; Denumirea 'secretarul unităţii administrativ-teritoriale” se înlocuieşte, in cuprinsul tuturor actelor normative in 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.GT_nr^63^019^ y. Of. nr. 745/12 sep. 2019 _
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ

aprobată cu modificări şi L. nr. 153/2021 M. Of. nr. 577/8 iun. 2021 
completări prin

1 introduce Ut. c_l) la ait. 61 alin. (2)

n H Of. nr. 11/9 ian. 20202 modificări prin O.U.G. nr. 1/2020 . prevederile art. 210 se suspendă până la I 
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi ianuarie 2021 
pentru modiftcarea şi completarea unor acte normative

3 modificări prin__ O.U.G. nr. 44/2020 ’y. 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 anul 2020, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

M. Of. nr. 933/30 sep. 2021 ■

modifică aii. 151 alin. (3)

respinsă prin L. nr. 228/2021

4 modificări prin O.U.G. nr. 61/2020 ] nr. 381/12 mai 2020 modifică art. 134 alin. (5) Ut. a), art. J37 
Ordonanţă de urgenţă privind completarea Legii cadastrului şi alin. (1), ai1. 14J alin. (!) ^i ari. ISO alin. 
a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ

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

(S)

liM. Of. nr. 504/12 iun. 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 pentai 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

5 rnodificări prin D.C.C. nr. 240/2020 admite obiecţia de neconstituţionalitate 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. 57/2019.privind Codul 
administrativ, precum şi Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 44/2020. în' 
ansamblul lor. sunt ncconstituţionale

6 modificări prin L. nr. 84/2020 M Of. nr. 520/17 iun. 2020 modifică art. 151 alin. (3)
Lege privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei 
publice locale şi pentru modificarea art. 151 alin. (3) din 
Ordonanţa de urgenţâ.a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ

rjebmpretatprin O.U.G. nr. 164/2020 IM. a. nr. 898/2 oct. 2020 J introduce art. 364_1 şi alin. (1_1) la art. 
.510-._______________________' Ordonanţă de urgenţă pentrU'Completarea Ordonanţei de . 

urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
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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 
daia de 1 ianuarie 2022

9 modificări prin O.U.G. nr. 4/2021 M.Of. nr. 117/3 feb. 2021 modifică an. 250, an. 251 alin. (3), an. 
267 alin. (}), an. 397. ari. 494 alin. (5) Ui.Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul a) Jq a„exa nr. 6 modifică an. 3 alin. (J) 
administrativ Ut. h). aii. 3 alin. (2), art. 4 alin. (1) Ut. h) 

şi alin. (2);
introduce alin. (2_I) - (2_5) la art. 251. 

alin. (11) - (14) la an. 265. alin. (I_l) la 
an. 275. Ut. (c_l) la ari. 389. pct. 6 la 
anexa nr. 5 pct. 1 Ut. A; 
abrogă an. 389 Ut. h) şi c). pct. 3 şi 4 din 
anexa 5 pct. I Ut. A

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

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 prevederile art. 517 alin. (!) Ut. d);
Decizia nr. 112 din 23 februarie 2021 referitoare la excepţia de constată că acestea sunt constituiionale în 
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

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

11 completai prin L. nr. 155/2021
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

M.Of. nr. 571/4 iun. 2021 introduce alin. (15) la ari. 265

12 modificări prin M. Of. nr. 577/8 iun. 2021L. nr. 153/2021 modifică art. 494 alin. (!) partea 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului introductivă, alin. (2) şi alin. (5) panea 
nr, 63/2019 pentru completarea art. 61 alin. (2) din Ordonanţa introductivă şi.an. 598; 
de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ introduce Ut. c_l) la art. 61 alin. (2). art. 

292_1. alin. (8_1) la ari. 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 ari. 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 şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

modifică an. 22 alin. (1) şi (4) şi an. 251 
alin. (2_3):
introduce alin. (2) şi (3) la an. 21 .şi alin. 
(2J) la an. 22;

în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri şi 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-uriior, 
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" 
în 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 "Ministerul 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 promovării persoanelor cu dizabilităţi

suspendă prevederile an. 210 până la data 
de ! ianuarie 2023

15 modificări prin 0,U.G. nr, 130/2021 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

M. Of. nr. 1243/29 dec.'202116 modificări prin O.U.G. nr. 138/2021 modifică art. 597 alin. (1) Ut. d), art. 618 
alin. (24), an. 619 alin. (2) parteaOrdonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul introductivă şi alin. (10), nota de la 
administrativ

anexa
Jir. 5;
introduce alin. (3) la art. 384, anexa nr. 
5J:

■ abrogă pct. II Ut. A pct. J5-J9 şi Ut. B pct. 
20 şi 25 din anexa nr. 5
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