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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 

                                                                                              Bucureşti, 22 aprilie 2020 

PL x. 149/2020 

 

 

   Către, 

 

BIROUL PERMANENT AL 

CAMEREI DEPUTATILOR  

 

 

 

 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege privind 

prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale, trimis, spre 

dezbatere în fond, în procedură de urgență, Comisiei juridice, de disciplină și 

imunități, cu adresa nr. PLx. 149/2020. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE 

Nicușor HALICI 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 

                                                                                                                            

Bucureşti, 22 aprilie 2020 

PL x 149/2020 

 

RAPORT  

asupra proiectului de Lege privind prelungirea  

mandatelor autorităților administrației publice locale 

 

 

 În conformitate cu prevederile art. 94 și 114 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre 

dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind prelungirea 

mandatelor autorităților administrației publice locale, trimis cu adresa                      

nr. PLx.149/2020. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale 92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera  Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 

324 din 07.04.2020. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 15.04.2020 cu 

respectarea prevederilor art.76 alin.(1) din Constitutia României. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare prelungirea 

mandatelor autorităților administrației publice locale ca urmare a izbucnirii epidemiei 

de COVID 19. 

 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

comisia a examinat proiectul de lege în şedinţa online din data de 22 aprilie 2020. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au participat la dezbateri 

conform listei de prezență. 

 

http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=3#t3c1s3a76
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În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi 

adoptarea proiectului de Lege privind prelungirea mandatelor autorităților 

administrației publice locale, în forma adoptată de Senat. 

În raport de obiectul şi conţinutul său,  proiectul de lege face parte din categoria 

legilor organice. 

 

 

                   PREȘEDINTE,                                SECRETAR, 

            Nicușor HALICI                                  Aida Cristina CĂRUCERU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


