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Parlamentul Românjej
Camera Deputai1or

ROMANIA

Càtre,

Biroul Permanent al Senatulul

fn temelul art. 74 din Consutupa Românjej repubfjcat, v inalntäm spredezbate,-e i adoptare prolectu de Lege privind prelungirea mandatelorautorituplor administrapea publice ocaIe.

In temeiul art. 111 din ReguIamentu Senatuftji, republicat, solicit procedurde urgen;ä.
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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR SENATUL

LEGE
privind prelungirea mandatelor autoritátilor administratiei publice locale

Pan amentul Ro rnâniei adoptä prezenta lege.

Articol unic.— (1) Mandatele In curs ale primanilor, primarului general al
municipiului Bucureti, preedinilor de consilii judeene, consiliilor locale,
Consiliului General al rnunicipiului Bucureti i consiliilor judeene se
prelungesc cu cel mult 6 luni de la data Incetänii stãrii de urgenã.

(2) Data alegerilor va fi stabilitä prin lege de cãtre Parlament, In conditiile
alin. (1).

Aceastà lege a fost adoptatà de Parlamentul Romêiniei, cu respectarea
prevederilor art. 75 i ale art. 76 aim. (1), din Constituçia României,
repiiblicati.

PREEDINTELE VICEPREEDINTELE
CAMEREI DEPUTATILOR SENATULUI
Ion Marcel CIOLACU Titus CORLATEAN



Expunere de motive

Potrivit art. 128 aIm. (2) din Ordonanta de urgenä a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificärile i cornpletãrile ulterioare, mandatul
consiliului local se exercitã de la data la care consiliul local este legal constituit pânã la
data la care consiliul local nou-ales este legal constituit. Art. 177 alin. (2) din Ordonana
de urgenã a Guvernului nr. 57/2019 conine prevederi similare aplicabile In cazul
consiliului judeean. Totodatä, conform art. 151 aIm. (2) din aceeai ordonanã,
mandatul primarului se exercitã pânA Ia depunerea jurãmântului de cätre primarul
nou-ales.

Regula generala privind durata rnandatului autoritätilor locale mentionate este
aceea Ca acestea sunt alese pentru un mandat de 4 ani, eventuala prelungire putând fi
dispusa, numai prin lege organicã, In situalii de excepie, expres prevãzute in cazul
primarului (rãzboi, calamitate naturalâ, cleastru sait Siflistrit deosebit de gray) or
generic menhionate In cazul consiliilor locale i judeene, (rãzboi suit catastrofà on alte
situa/ii expres prevàzute de lege atunci cô,icl, din cauza acestor situatii, iw pot fi
organizate alegeri).

Rezultã, in mod evident, cä datele de debut i de final ale rnaridatului autoritãilor
locale pot varia In func{ie de pararnetrii desfãurãrii procesului electoral, validãrii
mandatelor, constituirii consil iilor i depunerii jurämântului.

Astfel, date fund formalitãile procedurale preväzute de lege pentru constituirea
consiliilor i validarea mandatelor primarilor i a preedinhilor consiliilor judeene,
respectiv pentru depunerea jurämftntului de cätre acetia, data la care a Inceput
exercitarea mandatelor In curs ale autoritãilor administraiei publice locale, inclusiv ale
celor pentru care a fost organizat un alt tur de scrutin - se Incadreazã din punct de vedere
teoretic in perioada 10 iunie 2016 — 8 iulie 2016, aceasta putând fi depäita in situatiile
In care consiliile locale nu s-au constituit in prima edinta.

Prin urmare, alegerile locale din anul 2020 ar trebui sã aibä bc In luna iunie —

ultima lunã de mandat a majoritãii autoritatilor locale.
In contextul actual, stabilirea datei alegerilor locale din anul 2020 trebuie sä tinä

cont de progresia infeciei cu virusul COVID 19, de necesitatea prevenirii räspândirii
acesteia, precum i de restrictiile impuse in acest context prin Decretul Preedintelui
României nr. 195/2020 i actele subsecverite acestuia, cu impact direct asupra colectArii
semnãturilor de susinere, depunerii candidaturilor, desfäurãrii campaniei electorale,
organizärii votãrii propriu-zise, numãrãrii voturilor i centralizãrii rezultatelor.

Prin urmare, apreciem cA sunt incidente prevederile art. 128 alin. (2) i art. 177
alin. (2) din Codul administrativ, astfel incât, data fund situalia de urgena provocatã de
epidemia cu noul coronavirus, se impune prelungirea duratei mandatului autormtãilor
locale pentru care s-au organizat alegeri locale In 2016.



Alegerile pentru noile autorit5i ale adminisLraliei publice locale se vor desfA.ura

in condiiile preväzute de Legea nr. 33512015 perHru alegerea autoritälilor administraiei
publice locale, pentru modificarea Legli administraiei publice locale nr. 215/2001,

precun i pentru modificarca i completarea Legü nr. 393/2004 privind Statutul aleiIor
locali, Cu modificArilc i completArile ulterioarc.

Parlamentul va trebui sA stabileasc prin lege data Ia care se vor desfäura
alegerile pentru noile autoriti ale administralici publice locale.
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