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 Către 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2015 pentru 

completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi pentru 

modificarea art.39 alin. (72) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, trimis comisiei pentru examinare pe fond, cu adresa nr. PL.x 430 din 

2 iunie 2015. 

 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

LAURENȚIU NISTOR 
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R A P O R T    
    

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.14/2015 pentru completarea Legii administraţiei publice 

locale nr.215/2001 şi pentru modificarea art.39 alin. (72) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

administraţie publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată, prin adresa nr. PL.x 

430 din 2 iunie 2015, cu dezbaterea pe fond în procedură de urgenţă, a proiectului 

de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2015 pentru 

completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi pentru modificarea 

art.39 alin. (72) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale. 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.536/27.05.2015) 

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată potrivit prevederilor art.75 

din Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii 

administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și modificarea alin.(72) al art.39 din Legea nr.273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în sensul instituirii 

unui mecanism temporar care să asigure gestionarea intereselor comunităților locale 

în ipotezele dizolvării autorității deliberative, concomitent cu imposibilitatea de 
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exercitare a atribuțiilor de către autoritatea executivă, dublate de vacanța funcției 

de secretar al unității administrativ teritoriale. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege mai sus menţionat și 

avizul Consiliului Legislativ în ședința din 29 iunie 2015. 

  La dezbaterile care au avut loc au participat în calitate de invitați, în 

conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Sirma Caraman – secretar de 

stat, Daniel- Iustin Marinescu - director general și Sorin Solomon - director în cadrul 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

La lucrările comisiei și-au înregistrat prezenţa 17 deputaţi, din totalul de 22 

membri ai comisiei. 

 Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor cu majoritate de voturi (9 

voturi pentru și 6 voturi împotrivă) adoptarea proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2015 pentru completarea Legii 

administraţiei publice locale nr.215/2001 şi pentru modificarea art.39 alin. (72) din 

Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, în forma prezentată de Guvern. 

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor organice, conform art.76 

alin.(1) din Constituţia României, republicată. 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE, SECRETAR, 

Laurențiu NISTOR Constantin AVRAM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Șef serviciu, Sofia CHELARU 
Consilier parlamentar, Nicoleta TOMA 
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