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      Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra propunerii legislative 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.115 din 19 mai 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, trimisă Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi şi Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, cu adresa nr. 
PL- x 522 din 4 decembrie 2017 şi înregistrată cu nr. 4c-11/1178 din 5 decembrie 2017, 
respectiv cu nr. 4c-6/448/2017. 

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

 

                  PREŞEDINTE,                                             PREŞEDINTE,                                       

              Eugen NICOLICEA                                 Florin Claudiu ROMAN 
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RAPORT  COMUN 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.115 din 19 mai 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 
(PLx.522/2017) 

 
  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
prin adresa nr. PLx.522 din 4 decembrie 2017, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului au fost sesizate spre dezbatere în fond cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.115 
din 19 mai 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. 

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională.  

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 519 din 05.07.2017, a avizat favorabil iniţiativa legislativă. 
Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei legislative, conform punctului de vedere nr.1607 din 16.10.2017. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.18 din Legea nr. 115/2015 cu un nou alineat, alin.(11) prin 

care se instituie posibilitatea ca alegătorii care vor să voteze în localitatea de reşedinţă vor trebui să aibă stabilită reşedinţa în acea localitate 
cu cel puţin 30 de zile înaintea datei alegerilor. 
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Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au 
examinat propunerea legislativă în şedinţe separate.  
  Membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 12 
septembrie 2018. Din numărul total de 23 membri ai Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au participat la 
dezbateri 20 deputaţi. La dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul Vajda Zsombor – vicepreşedinte în cadrul Autorităţii 
Electorale Permanente. 
  Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din 25 septembrie 2018.  
 La dezbateri au fost prezenţi deputaţi, membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, conform listei de prezenţă.  

În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.115 din 19 mai 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 reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. 

 

                                    PREŞEDINTE                                                   

                              Eugen NICOLICEA                                    

                                            

                                    SECRETAR     

                        Aida Cristina CĂRUCERU 

 

 

 

                   PREŞEDINTE 

            Florin Claudiu ROMAN  

                       

                      SECRETAR 

         Simona BUCURA-OPRESCU 

    Consilier parlamentar, 
      Muşat Alexandra 

                                                                     Consilier parlamentar, 
                                                                         Nicoleta Toma 
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