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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 
Bucureşti,   21.10.2009 

Nr.   26/653 
                                                                
 

Către 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea art.55 din Legea 215/2001 privind administraţia 

publică locală, trimisă comisiei în vederea dezbaterii pe fond, cu adresa        

nr. Pl.x 428 din  21 septembrie 2009. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

SULFINA BARBU 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
Telefon: 414-1125, 414-1126; Fax: 314.69.34; e-mail: cp06@cdep.ro 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 
 

Bucureşti, 21.10.2009 
Nr.  26/653 

 
R A P O R T       

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art.55 din Legea 215/2001 
privind administraţia publică locală 

 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 

pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată, prin adresa 

nr.Pl.x 428 din 21 septembrie 2009, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea art.55 din Legea 215/2001 privind administraţia publică 

locală, înregistrată cu nr.26/653 din 22 septembrie 2009. 

 La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.660/16.06.2009); 

• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.31/828/2009) 

• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.1819/17.07.2009) 
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 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.55 din Legea administraţiei 

publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul înlăturării unor 

lacune sesizate în procesul de aplicare. 

 Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor aprobarea propunerii legislative cu amendamentele 

admise, astfel cum sunt redate în Anexa la prezentul Raport. 

   Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform art. 73 alin.(3), lit.o) din 

Constituţia României, republicată. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi, din totalul de 31 membri ai comisiei. 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 20 octombrie 2009 au participat, în 

conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, în calitate de 

invitată, doamna Irina Alexe – secretar de stat din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor, iar din 

partea iniţiatorilor, domnul senator  Emilian Frâncu. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(8) pct.2 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

 

 
 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 
 

Sulfina BARBU 
 

Mihai Cristian APOSTOLACHE 
    
          
Întocmit, 
Consilier - Sofia CHELARU 
Expert -  Monica DIMA 
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Anexă 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
crt. 

 
Text lege 

 
Text 

propunere legislativă 
 

 
Text propus de Comisiei 

(autorul 
amendamentului) 

 
Motivare 

 
1. 

 
Legea administraţiei 

publice locale 
nr.215/2001, 
republicată 

 
LEGE 

pentru modificarea şi  
completarea art.55 din 

Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală 

 

 
LEGE 

pentru modificarea art.55 
din Legea administraţiei 

publice locale nr.215/2001 
 

 
Tehnică 
legislativă. 

 
2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Art.I. - Legea 
administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.123 din 
20/02/2007, cu modificările 
şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează 
după cum urmează:  

 
 Art.I. – Articolul 55 
din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, 
republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea 
I, nr.123 din 20 februarie 
2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică după cum 
urmează : 
 
Autor: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic 

 
Tehnică 
legislativă. 



  

 
5/7 

 
3. 

  
 
 
 
 
 
 Art. 55. - (1) 
Consiliul local se 
dizolvă de drept sau 
prin referendum local. 
Consiliul local se 
dizolvă de drept:  
 
 a) în cazul în 
care acesta nu se 
întruneşte timp de 
două luni consecutiv;  
 
 
 
 b) în cazul în 
care nu a adoptat în 3 
şedinţe ordinare 
consecutive nicio 
hotărâre;  
 c) în situaţia în 
care numărul 
consilierilor locali se 
reduce sub jumătate 
plus unu şi nu se poate 
completa prin 
supleanţi.  
 

 
 1. La articolul 55, 
alienatele (1) şi (2) se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
  
 Art. 55. - (1) Consiliul 
local se dizolvă de drept sau 
prin referendum local. 
Consiliul local se dizolvă de 
drept:  
 
 
 a) în cazul în care 
acesta nu se întruneşte timp 
de două luni consecutiv, deşi 
a fost convocat legal;  
 
 
 
 b) în cazul în care nu a 
adoptat în 3 şedinţe ordinare 
consecutive nicio hotărâre;  
 
 
 c) în situaţia în care 
numărul consilierilor locali se 
reduce sub jumătate plus 
unu şi nu se poate completa 
prin supleanţi.  
 
 
 

 
 1. La alineatul (1), 
litera a) se modifică şi 
va avea următorul 
cuprins: 
 
   
 
 
 
 
 
 
 “a) în cazul în care 
acesta nu se întruneşte 
timp de două luni 
consecutiv, deşi a fost 
convocat conform 
prevederilor legale;” 
 
     se elimină 
 
 
 
 

se elimină 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reglementare 
corectă. 
 
 
 
 
 
Se elimină textele 
de la lit.b) şi c) 
deoarece nu aduc 
nicio 
modifcare faţă de 
textul în vigoare. 
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 (2) Primarul, 
viceprimarul, 
secretarul unităţii 
administrativteritoriale 
sau orice altă persoană 
interesată sesizează 
instanţa de contencios 
administrativ cu privire 
la cazurile prevăzute la 
alin. (1). Instanţa 
analizează situaţia de 
fapt şi se pronunţă cu 
privire la dizolvarea 
consiliului local. 
Hotărârea instanţei 
este definitivă şi se 
comunică prefectului.  

 
 
 
 (2) Primarul, 
viceprimarul, secretarul 
unităţii administrativ-
teritoriale sau orice altă 
persoană interesată 
sesizează instanţa de 
contencios administrativ cu 
privire la cazurile prevăzute 
la alin. (1). Instanţa 
analizează situaţia de fapt şi 
se pronunţă cu privire la 
dizolvarea consiliului local. 
Hotărârea instanţei este 
definitivă şi se comunică 
prefectului.  
 

 2. Alineatul (2), se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 “(2) Primarul, 
viceprimarul, secretarul 
unităţii administrativ-
teritoriale, prefectul sau 
orice altă persoană 
interesată poate să  
sesizeze instanţa de 
contencios administrativ cu 
privire la cazurile prevăzute 
la alin. (1). Instanţa 
analizează situaţia de fapt 
şi se pronunţă cu privire la 
dizolvarea consiliului local. 
Hotărârea instanţei este 
definitivă şi se comunică 
prefectului.” 
 
 
Autor: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic 
 

Pentru a se 
evidenţia calitatea 
prcesuală activă a 
prefectului, pentru 
situaţiile prevăzute 
la alin.(1). 

 
4. 

________________  
 Art.II. – Legea 
administraţiei publice locale 
nr,215/2001, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.123 din 
20/02/2007, cu modificările 

 
 Art.II. – Legea 
administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.123 
din 20 februarie 2007, cu 

 
Tehnică 
legislativă. 
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şi completările ulterioare, 
precum şi cu cele aduse prin 
prezenta lege, se va 
republica în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, dându-se textelor 
o nouă numerotare. 

modificările şi completările 
ulteriore, precum şi cu 
modificările aduse prin 
prezenta lege, se va 
republica în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, dându-se 
textelor o nouă 
numerotare. 
 
 
Autor: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic 
 
 

 
 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 
 

Sulfina BARBU 
 

Mihai Cristian APOSTOLACHE 
    

 
 

   
          
Întocmit, 
Consilier - Sofia CHELARU 
Expert -  Monica DIMA 
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