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

publicată în 
M. Of. nr. 555 din 5 iulie 2019

cu completările aduse prin:
 ¾ O.U.G. nr. 63/2019 pentru completarea art. 61 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ (M. Of. nr. 745 din 12 septembrie 2019);
 ¾ O.U.G. 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 (M. Of. nr. 297 din 8 aprilie 2020), declarată neconstituţională prin Decizia 
Curţii Constituţionale nr. 240/2020 (M. Of. nr. 504 din 12 iunie 2020);

 ¾ O.U.G. nr. 61/2020 privind completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare 
nr. 7/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ (M. Of. nr. 381 din 12 mai 2020);

 ¾ Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale 
şi pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ (M. Of. nr. 520 din 17 iunie 2020);

 ¾ O.U.G. nr. 164/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ (M. Of. nr. 898 din 2 octombrie 2020);

 ¾ O.U.G. nr. 4/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ (M. Of. nr. 117 din 3 februarie 2021).
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