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   Către, 
 

    BIROUL PERMANENT AL  
    CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 

 
 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative pentru 

completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 

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

modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, transmisă 

Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi, pentru dezbatere şi avizare în fond, în procedură obişnuită, cu adresa 

nr. PL. x 367 din 26 septembrie 2016. 

 
 
         PREŞEDINTE,   VICEPREȘEDINTE,  

 
     Victor Paul DOBRE           Nicolae-Ciprian NICA 
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RAPORT COMUN  
asupra propunerii legislative pentru completarea Legii 115/2015 pentru alegerea 

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

nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali  
 

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

republicat, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia juridică, 

de disciplină și imunități au fost sesizate, pentru dezbatere în fond, cu propunerea legislativă 

pentru completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 

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

modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, transmisă prin 

adresa cu nr. Plx.367 din 26 septembrie 2016, înregistrată în cadrul comisiilor cu nr. 4c-

6/390/2016, respectiv 4c-11/1024/2016. 

Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, potrivit dispozițiilor art.75 alin. (1) 

din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (8) pct. 2 lit. o) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat. 
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Consiliului Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, conform avizului 

nr.723  din 21 iulie 2016. 

Guvernul României a transmis un punct de vedere prin care precizează că Parlamentul 

va decide asupra inițiativei legislative.   

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii 

nr.115/2015, propunându-se transferarea obligației suportării sumelor necesare pentru 

organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale din sarcina statului în sarcina alesului 

local, în situațiile în care acesta a fost condamnat definitiv, se află în stare de 

incompatibilitate sau a fost constatată existența unui conflict de interese, întrucât necesitatea 

organizării unui nou proces electoral este rezultatul conduitei necorespunzătoare a respectivei 

persoane. Se propune, de asemenea, suportarea costului alegerilor parțiale, solidar, și de către 

formațiunea politică care a propus respectivul candidat, dacă aceasta a cunoscut situația 

candidatului la momentul depunerii candidaturii. Soluția legislativă propusă este aplicabilă 

doar în cazul funcției de primar. 

Potrivit dispozițiilor art.61 și art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

comisiile au dezbătut propunerea legislativă în şedinţe separate. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a examinat 

inițiativa în ședința din 25 octombrie 2016. La lucrările Comisiei au fost prezenți 18 

deputaţi, din totalul de 20 de membri. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități a examinat propunerea legislativă în 

ședința din data de 18 octombrie 2016. La lucrările comisiei, deputații au fost prezenți 

conform listei de prezență.  

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, în conformitate cu prevederile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul Cezar Soare - Secretar de stat în cadrul 

Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 

Cu ocazia dezbaterilor s-a constatat că modificările legislative preconizate nu sunt 

corelate, unele soluții ar trebui să facă obiectul modificării altor acte normative. De asemenea, 

s-a constatat că unele modificări propuse nu au legătură tematică cu alte dispoziții atât din 
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cuprinsul legii de modificare, cât și cu alte texte de lege nemodificate. De asemenea, s-a 

apreciat că alianțele electorale ar trebui excluse din textul propunerii întrucât nu au 

personalitate juridică proprie, iar pe de altă parte ar fi trebuit inclusă în text categoria 

organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, omisă de inițiatori, aspect care 

poate fi interpretat ca o diferență nejustificată de tratament între diversele categorii de 

competitori. 

 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii sesizate în 

fond au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative pentru 

completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 

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

modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria 

legilor organice. 

 

PREȘEDINTE, 
VICTOR PAUL DOBRE 

 
 

Secretar, 

Constantin AVRAM 

 

 

 

 

 

 

Șef serviciu, Sofia CHELARU 

Consilier parlamentar, Nicoleta Toma                             

 

VICEPREȘEDINTE, 
CIPRIAN NICOLAE NICA 

 
 

                                 Secretar,  

                               Ninel PEIA 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, Paul Șerban 
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