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BIROULUI  PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

     

             Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra Propunerii 
legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale trimisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi,  Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisiei pentru drepturile omului, 
culte şi problemele minorităţilor naţionale cu adresa nr. Pl- x 210 din 29 mai  2017, 
şi înregistrată cu nr. 4c-11/598/2017, cu nr. 4c-6/226/30 mai 2017, şi, respectiv cu 
numărul  nr.4c-5/258/30 mai 2017. 
               În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 

 
 
 
 
 

   PREŞEDINTE,                        VICEPREŞEDINTE,             PREŞEDINTE                     
 
 Eugen NICOLICEA                         Ion CĂLIN                      Iusein IBRAM 
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ        
ŞI IMUNITĂŢI  
Nr. 4c-11/598/2017 
Nr.  Plx 210/2017 

    COMISIA PENTRU DREPTURILE  
OMULUI, CULTE ŞI PROBLEMELE 

MINORITĂŢILOR NAŢIONALE 
                    Nr.4c-5/258/30 mai 2017 
                           Nr.  Plx 210/2017 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE 
PUBLICĂ ŞI   AMENAJAREA TERITORIULUI 

                           4c-6/226/30 mai 2017 
 
                                             Nr.  Plx 210/2017 

 
RAPORT    COMUN 

asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi,  Comisia 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale  au fost sesizate, prin 

adresa nr. Plx 210/2017 din 29 mai 2017, cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale, înregistrată la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi,  la Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului şi la Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale cu adresa nr. Pl- x 210 din 29 mai 2017 şi înregistrat cu nr. 4c-

11/598/2017, cu nr. 4c-6/226/30 mai 2017 şi respectiv nr.4c-5/258/30 mai 2017. 

Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

La întocmirea prezentului raport comun comisiile a avut în vedere avizul  favorabil al Consiliului Legislativ, cu nr. 436/08.06.2017. De asemenea, 

s-a luat în consideraţie şi avizul favorabil al  Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, înregistrat cu nr.4c-7/716  din data de 12 septembrie 2017. 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, în sensul scăderii ponderii numărului de cetăţeni aparţinând minorităţilor naţionale care  au dreptul de a folosi limba 

maternă în relaţia cu autorităţile administraţiei publice locale, de la 20%, cât este în prezent, la 10% din numărul total al locuitorilor unei unităţi 

administrativ- teritoriale, precum şi al introduceriii unui criteriu alternativ la această pondere, constând într-un „număr semnificativ de cetăţeni aparţinând 

minorităţii naţionale”, 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi  membrii Comisiei 

pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au examinat propunerea legislativă în şedinţa comună  din data de 4 octombrie 2017. 

 La lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  au fost prezenţi  deputaţii conform listei de prezenţă.  

  Din partea Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriulu,  au fost prezenți 23 de deputaţi din 25, iar de la Comisia pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au fost prezenți 12 deputaţi din numarul total de 14 deputați. 

 În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii Comisiilor reunite, s-a hotărât cu majoritate de voturi, 

adoptarea unui raport de respingere al prezentei Propuneri legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice 

locale. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. 

              PREŞEDINTE                                                              VICE PREŞEDINTE                                                                PREŞEDINTE   

                    

        Eugen NICOLICEA                                                                     Ion    CĂLIN                                                                      Iusein IBRAM 

 

           SECRETAR                                                                         SECRETAR                                                                           SECRETAR 

    Alina TĂNĂSESCU                                                       Simona Bucura OPRESCU                                                       Florin-Petre MANOLE 

          

         Şef serviciu, Sofia Chelaru                                                                                                                                                                                                                                                   dr. Marcela Monica Stoica  
                           Consilier, Alexandra Mușat                                                                                                            Consilier, Nicoleta Toma                                                                                                            Consilier  
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