
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 
L E G E 

 
 

 Pentru modificarea şi completarea legii administraţiei publice, 
Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 
 
 Camera Deputaţilor  adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 Articol unic. - Legea 215/2001, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 
urmează: 
 
 1. Alineatele (3), (4) ale articolului 31 se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 „(3) Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui 
consilier şi întocmeşte un raport cu propunere de validare a mandatelor 
acestora, cu excepţia cazurilor în care se constată încălcarea condiţiilor 
de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului s-a făcut prin fraudă 
electorală constatată în condiţiile legii.” 
 „(4) După prezentarea raportului de către comisia de validare, 
mandatele de consilieri vor fi validate prin hotărâre de consiliu, în bloc, 
pentru toţi consilierii, prin votul deschis al majorităţii simple din 
numărul total al acestora.” 
 
 2. Alineatul (5) al articolului 31 se abrogă. 
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 3. Alineatul 1 al articolului 32 se modifică după cum urmează: 
 „(1) Consilierii locali ale căror mandate au fost verificate de 
comisia de validare şi îndeplinesc condiţiile pentru depunerea 
jurământului, depun în faţa consiliului local următorul jurământ în limba 
română: „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu                 
bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele 
locuitorilor comunei (oraşului, municipiului, judeţului)... Aşa să-mi ajute 
Dumnezeu!” 
 

 4. Alineatul unic al articolului 33, se modifică după cum 
urmează: 
 „Art. 33. - În cazul în care consilierul local declarat ales renunţă la 
mandat înainte de depunerea jurământului sau refuză depunerea acestuia, 
secretarul unităţii administrativ-teritoriale prezintă comisiei de validare 
mandatul următorului supleant înscris pe lista partidului politic, a alianţei 
politice sau a alianţei electorale respectiv, urmând ca până la şedinţa de 
constituire partidele şi alianţele politice să confirme, în scris, apartenenţa 
la partid. În cazul în care locurile rămase vacante nu pot fi completate cu 
supleanţi, conform legii, iar numărul de consilieri locali se reduce sub 
jumătate plus unu, se vor organiza alegeri parţiale pentru completare, în 
termen de 90 de zile.” 
 

 5. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 34, se modifică după cum 
urmează: 
 „(1) După depunerea jurământului prevăzut la art.32, în şedinţa de 
constituire a consiliului local, consiliul local se declară legal constituit, 
dacă majoritatea consilierilor locali au depus jurământul.” 
 „(2) Constituirea consiliului local se constată prin hotărâre, 
adoptată cu votul deschis al majorităţii consilierilor locali care au depus 
jurământul, prin validarea în bloc a mandatelor de consilieri.” 
 

 6. Alineatul (1) al articolului 35 se modifică după cum 
urmează:  
 „(1) După constituirea consiliului, acesta alege dintre membrii săi, 
prin hotărâre adoptată cu votul deschis al majorităţii consilierilor locali 
în funcţie, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care 
va conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate de 
acesta.” 
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 Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera Deputaţilor 
în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2)  teza a III-a din Constituţia 
României, republicată. 
 
 
 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

Roberta Alma Anastase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


