
 

  Parlamentul României    
 Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,          18 octombrie 2007 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU              Nr.26/1934  
   ECOLOGIC  
 
 
    Către 
 
     BIROUL PERMANENT AL 
     CAMEREI DEPUTATILOR 
 
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra propunerii legislative pentru 
completarea Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, trimisă Comisiei 
noastre pentru dezbatere în fond, cu adresa nr.Pl.- x. 606  din 10 octombrie 2007. 
 
 
   
 
 
  PRESEDINTE,     SECRETAR, 
 
 
         RELU FENECHIU           SERES DENES   
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Original
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  Parlamentul României    
 Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,           17 octombrie 2007 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU            Nr. 26/1934 
    ECOLOGIC  

                           
 

RAPORT  
asupra propunerii legislative pentru completarea Legii nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală 
 
 

  1. Cu adresa nr.Pl.-x 606 din 10 octombrie 2007, Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată în 
vederea dezbaterii şi avizării în fond, cu propunerea legislativă pentru completarea 
Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală. 
  La întocmirea Raportului s-au avut în vedere:  

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.1352 din 04.10.2007; 
- avizul negativ al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială 

nr.27/304/5.07.2007. 
  Propunerea legislativă a fost dezbătută şi analizată în fond, în procedură 
obişnuită, în şedinţa din 17 octombrie 2007.  
  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, în scopul instituţionalizării 
unui sistem care să permită cetăţenilor participarea la dezbaterea principalelor 
probleme ale dezvoltării economico-sociale din comunităţile locale în care aceştia 
locuiesc, prin organizarea de adunări ale cetăţenilor. 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic, propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea  propunerii 
legislative motivat de faptul că, reglementarea propusă de iniţiator se regăseşte deja 
în Ordonanţa Guvernului nr.53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativ-
teritoriale, aprobată cu modificări prin Legea nr.96/2003 care, la art.12, consacră 
dreptul la organizarea şi convocarea adunărilor cetăţeneşti. De asemenea, art.13 din 
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acelaşi act normativ stabileşte faptul că în afara referendumului local sau a 
adunărilor cetăţeneşti se pot prevedea în statut şi alte forme de consultare directă a 
cetăţenilor, potrivit tradiţiilor locale. 
  2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice,  ca 
şi actul de bază propus modificării.  
  3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 24 de deputaţi, din 
totalul de 29 membrii ai Comisiei.   
  Raportul Comisiei a fost adoptat cu  unanimitate de voturi. 
  4. Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi a art.92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este prima Cameră 
sesizată. 
  În urma dezbaterii, Comisia propune respingerea propunerii 
legislative. 
 
 
 
 
 
     PREŞEDINTE,       SECRETAR,  
 
  RELU FENECHIU   SERES DENES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier: Sofia Chelaru 
 


