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                                                   AVIZ 

asupra  propunerii legislative pentru completarea art.116 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001 

                
                 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată, spre dezbatere şi avizare,  cu propunerea  legislativă pentru 
completarea art.116 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
trimisă cu adresa nr.Pl.x.7 din 20 februarie 2008, înregistrată cu nr. 31/92 
din 20 februarie 2008.  
              În conformitate cu dispoziţiile art.75 din Constituţia României, 
republicată şi ale art.92 alin. (8) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Camera Deputaţilor este  prima Cameră sesizată.  
                  Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia a dezbătut propunerea legislativă  
menţionată mai sus, în şedinţa din  26 februarie 2008. 
          Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă 
avizării, expunerea de motive şi  avizul favorabil al Consiliului Legislativ 
nr.161 din 15.02.2008.    

        În urma dezbaterilor Comisia, în unanimitate, a hotărât avizarea 
favorabilă a propunerii legislative, cu  următoarele amendamente : 
Nr. Text iniţial Amendamentul propus Motivare 
1. Titlul legii: 

Lege pentru completarea 
art.116 din Legea 
administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.123 
din 20 februarie 2007 

 Titlul legii: 
Lege pentru completarea 
art.116 din Legea 
administraţiei publice locale 
nr.215/2001. 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

2. Articol unic.- După 
alineatul (1) al articolului 
116 se introduce un nou 
alineat, alin.(11) , cu 
următorul cuprins: 
 

Articol unic.- După 
alineatul (1) al articolului 
116  din Legea 
administraţiei publice 
locale nr.215/2001, 
republicată în Monitorul 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 



 
 
 
 
 
“(11) Perioada în care 
persoana cu studii 
superioare juridice ocupă 
funcţia de secretar al unităţii 
administrative-teritoriale 
constituie vechime în 
profesia de consilier 
jurtidic”. 
 

Oficial al României, Partea 
I, nr.123 din 20 februarie 
2007 se introduce un nou 
alineat, alin.(11), cu 
următorul cuprins: 
“(11) Perioada în care 
persoana cu studii superioare 
juridice ocupă funcţia de 
secretar al unităţii 
administrative-teritoriale 
constituie vechime în 
specialitate”. 
   
Autor: Comisia juridică 

 
                  În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor organice. 
 
                  
 
                  VICEPREŞEDINTE, SECRETAR,  
                       Florin Iordache George Băeşu 
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