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Parlamentul României    
Camera Deputaţilor  

 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI  
 

Bucureşti, 4 octombrie 2022 

                                                                  Nr. 4c-7/569 

PL x. 535/2021 

 

 

 

 

   Către, 

 

Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Doamnei președinte, Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ  

 

 
 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL PRELIMINAR asupra proiectului de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale şi a Legii 208/2015 privind alegerea Senatului şi a 

Camerei Deputaţilor, trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, cu adresa nr. PL.x 535/2021 din 

25 octombrie 2021 și înregistrat cu nr. 4c-7/569 din 3 noiembrie  2021. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Simona BUCURA-OPRESCU 

 

 

 

 

 

nicoleta.toma
Original
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI 

Bucureşti, 4 octombrie 2022 

                                                                  Nr. 4c-7/569 

PL x. 535/2021 

 

 

RAPORT PRELIMINAR 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 115/2015 

pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi a Legii 208/2015 

privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările și completările  ulterioare, Comisia pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate spre dezbatere în fond 

cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 115/2015 pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale şi a Legii 208/2015 privind alegerea Senatului şi a 

Camerei Deputaţilor, trimis cu adresa nr. PL.x 535/2021 din 25 octombrie 2021 și înregistrat 

cu 4c-7/569 din 3 noiembrie  2021. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) 

pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 

18 octombrie 2021, în condițiile art.75 alin. (2) teza a III-a din Constituția României, 

republicată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă cu observații și propuneri, 

conform avizului nr. 598 din 23 iulie 2021. 

Consiliul Economic și Social a avizat nefavorabil inițiativa legislativă, conform 

avizului nr. 5329 din 13 iulie 2021. 

Guvernul, prin punctul de vedere, apreciază că Parlamentul va decide cu privire la 

oportunitatea adoptării acestei inițiative legislative. 
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Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a 

avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 4c-6/1021 din 4 noiembrie 2021. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a avizat favorabil 

proiectul de lege, conform avizului nr. 4c-20/455 din 30 noiembrie 2018. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.6 alin.(2) din Legea 

nr.115/2015, precum şi a art.2 alin.(6) din Legea nr.208/2015. Demersul legislativ urmăreşte, 

potrivit expunerii de motive, extinderea interdicţiei de a fi ales consilier local, consilier 

judeţean, primar sau preşedinte al consiliului judeţean ori senator sau deputat şi pentru 

persoanele condamnate definitiv pentru comiterea de infracţiuni contra vieţii, contra libertăţii 

persoanei, privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, contra libertăţii, integrităţii 

sexuale, rele tratamente aplicate minorului, daca victimele sunt minori la data săvârşirii faptelor 

şi nu a intervenit reabilitarea judecătorească sau nu a fost împlinit termenul de reabilitare. 

La dezbaterile care au avut loc a participat în calitate de invitat, în conformitate cu 

prevederile art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, domnul Zsombor Vajda - vicepreședinte în cadrul Autorității Electorale 

Permanente. 

În conformitate cu prevederile art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului au examinat proiectul de lege și documentele aferente în 

ședința din 4 octombrie 2022. 

La lucrările Comisiei deputații au fost prezenţi conform listei de prezență. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi adoptarea 

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 115/2015 pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale şi a Legii 208/2015 privind alegerea Senatului şi a 

Camerei Deputaţilor, cu amendamente admise cuprinse în anexa care face parte integrantă din  

prezentul raport preliminar. 

În raport de obiectul şi conţinutul său,  proiectul de lege face parte din categoria legilor 

organice. 

  PREŞEDINTE,                 SECRETAR, 

Simona BUCURA-OPRESCU      Christine THELLMANN 

 

 

 
Intocmit, 

Sef serviciu, Cristian BITEA 

Consilier parlamentar, Nicoleta TOMA 
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Anexă  
Amendamente admise 

 

Nr. 

crt. 

Text 

acte normative de bază 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

1.  

__ 

Titlul legii 

 

LEGE 
pentru modificarea şi completarea 

Legii 115/2015 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice 
locale şi a Legii 208/2015 privind 

alegerea Senatului 
şi a Camerei Deputaţilor 

 

 
 

LEGE 
privind modificarea și completarea 

Legii nr. 115/2015 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 şi pentru modificarea 
și completarea Legii nr. 208/2015 

privind alegerea Senatului 
şi a Camerei Deputaţilor, precum şi 
pentru organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Electorale Permanente 

  

Autor amendament: 

Comisia juridică, de disciplină și 

imunități 

 

 

 

 
Tehnică legislativă 

2. Legea 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 

 

Art.I Legea 115/2015 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice 
locale, publicată în Monitorul Oficial 
nr.349 din 20 mai 2015, Partea I, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
se modifică şi se completează după 
cum urmează: 

Art.I. - Legea nr. 115/2015 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, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.349 
din 20 mai 2015, cu modificările şi 

Tehnică legislativă 
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Nr. 

crt. 

Text 

acte normative de bază 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

completările ulterioare, se modifică şi 
se completează după cum urmează: 

 

Autor amendament: 

Comisia juridică, de disciplină și 

imunități 

 
3.  

 
 
(2)Nu pot fi aleşi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) cetăţenii care fac parte din 

categoriile prevăzute la art. 40 alin. 
(3) din Constituţia României, 
republicată; 

 

Articolul 6 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
 
„Nu pot fi aleşi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) cetăţenii care fac parte din 

categoriile prevăzute la art.40 
alin.(3) din Constituţia României, 
republicată; 

 

1. La articolul 6 partea 

introductivă a alineatului (2), se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

„(2) Nu au dreptul de a depune 
candidaturi și nu pot fi aleși: 
 
Autori: Horga Maria Gabriela, 

deputat PNL, Stănescu Vetuţa, 

deputat PNL, Morar Olivia Diana, 

deputat PNL, Vicol Ciorbă Cătălina 

Laura, deputat PSD, Teniță Cătălin, 

deputat neafiliat, Stoica Diana, 

deputat USR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) se elimină 
 

Autor amendament: 

Comisia juridică, de disciplină și 

imunități 

Tehnică legislativă 
 
 

Pentru a evita 
depunerea abuzivă 
a dosarelor de 
candidatură, și 
încărcarea 
funcționarilor parte 
a procesului de 
verificare a 
candidaturilor, este 
necesar să fie 
prevăzut în mod 
expres intredicția 
de a depune 
candidaturi pentru 
categoriile de 
persoane expuse în 
articol. 
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Nr. 

crt. 

Text 

acte normative de bază 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

 
b) persoanele care fac parte din 

categoriile prevăzute la alin. (1), 
precum şi persoanele cărora li s-a 
interzis, prin hotărâre 
judecătorească definitivă, 
exercitarea dreptului de a fi ales în 
autorităţile publice sau în orice alte 
funcţii publice. 

 

 
b) persoanele care fac parte din 

categoriile prevăzute la alin.(1), 
precum şi persoanele cărora li s-a 
interzis, prin hotărâre 
judecătorească definitivă, 
exercitarea dreptului de a fi ales în 
autorităţile publice sau în orice alte 
funcţii publice. 

 
 
 
 

c) persoanele condamnate definitiv 
pentru comiterea de infracţiuni 
contra vieţii, contra libertăţii 
persoanei, privind traficul şi 
exploatarea persoanelor 
vulnerabile, contra libertăţii şi 
integrităţii sexuale şi rele 
tratamente aplicate minorului, 
dacă victimele sunt minori la 

data săvârşirii faptelor şi nu a 
intervenit reabilitarea 
judecătorească sau nu a fost 
împlinit termenul de reabilitare.” 

 

 

b) se elimină 
 

Autor amendament: 

Comisia juridică, de disciplină și 

imunități 

 

 

 

2. La articolul 6 alineatul (2), după 
litera b) se introduce o nouă literă, 
litera c), cu următorul cuprins: 

 
c) persoanele condamnate definitiv 
pentru comiterea de infracţiuni contra 
vieţii, contra libertăţii persoanei, 
privind traficul şi exploatarea 
persoanelor vulnerabile, contra 
libertăţii şi integrităţii sexuale şi de 
rele tratamente aplicate minorului, 
dacă nu a intervenit reabilitarea 
judecătorească sau nu a fost împlinit 
termenul de reabilitare.” 

 

  Autor amendament: 

dep. Laura Cătălina Vicol Ciorbă 

– PSD 

 

4. LEGE nr. 208 din 20 iulie 2015 privind 

alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor, precum şi pentru 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Electorale Permanente 

Art.II - Legea 208/2015 
privind alegerea Senatului şi a 
Camerei Deputaţilor publicată în 
Monitorul Oficial nr.553 din 24 iulie 
2015, Partea I, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi 
se completează după cum urmează: 

Art.II. - Legea nr.208/2015 
privind alegerea Senatului şi a 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
pentru organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii 
Electorale Permanente, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 

Tehnică legislativă 
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Nr. 

crt. 

Text 

acte normative de bază 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

Partea I,  nr.553 din 24 iulie 2015, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează:  

 
Autor amendament: 

Comisia juridică, de disciplină și 

imunități 

 
 

5.  
 
(6)Nu pot fi aleşi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) cetăţenii care fac parte din 

categoriile prevăzute la art. 40 alin. 
(3) din Constituţia României, 
republicată; 

 

Articolul 2, alineatul (6) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
„(6) Nu pot fi aleşi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) cetăţenii care fac parte din 

categoriile prevăzute la art.40 alin. 
(3) din Constituţia României, 
republicată; 
 

1. La articolul 2, partea 

introductivă a alineatului (6) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins:  

„(6) Nu au dreptul de a depune 
candidaturi și nu pot fi aleși: 
 
Autori: Horga Maria Gabriela, 

deputat PNL, Stănescu Vetuţa, 

deputat PNL, Morar Olivia Diana, 

deputat PNL, Vicol Ciorbă Cătălina 

Laura, deputat PSD, Teniță Cătălin, 

deputat neafiliat, Stoica Diana, 

deputat USR 

 

 

 

 

 

 

a) se elimină 
Autor amendament: 

Comisia juridică, de disciplină și 

imunități 

 

Tehnică legislativă 
 
Pentru a evita 
depunerea abuzivă 
a dosarelor de 
candidatură, și 
încărcarea 
funcționarilor parte 
a procesului de 
verificare a 
candidaturilor, este 
necesar să fie 
prevăzut în mod 
expres intredicția 
de a depune 
candidaturi pentru 
categoriile de 
persoane expuse în 
articol. 
 
 



 8

Nr. 

crt. 

Text 

acte normative de bază 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

b) persoanele care fac parte din 
categoriile prevăzute la alin. (5); 

 

 

 
c) persoanele cărora li s-a interzis 

exercitarea dreptului de a fi ales în 
autorităţile publice sau în orice alte 
funcţii publice, pe durata stabilită 
prin hotărâre judecătorească 
definitivă sau prin lege. 

 
 
 
 

b) persoanele care fac parte din 
categoriile prevăzute la alin.(5); 

 
 
 

c) persoanele cărora li s-a interzis 
exercitarea dreptului de a fi ales în 
autorităţile publice sau în orice alte 
funcţii publice, pe durata stabilită 
prin hotărâre judecătorească 
definitivă sau prin lege; 

 
 
 

d) persoanele condamnate definitiv 
pentru comiterea de infracţiuni 
contra vieţii, contra libertăţii 
persoanei, privind traficul şi 
exploatarea persoanelor 
vulnerabile, contra libertăţii şi 
integrităţii sexuale şi rele 
tratamente aplicate minorului, 
dacă victimele sunt minori la 

data săvârşirii faptelor şi nu a 
intervenit reabilitarea 
judecătorească sau nu a fost 
împlinit termenul de reabilitare”. 

b) se elimină 
Autor amendament: 

Comisia juridică, de disciplină și 

imunități 

 

c) se elimină 
 

Autor amendament: 

Comisia juridică, de disciplină și 

imunități 

 

2. La articolul 2 alineatul (6) după 
litera c) se introduce o nouă literă,     
litera d), cu următorul cuprins: 
d) persoanele condamnate definitiv 
pentru comiterea de infracţiuni contra 
vieţii, contra libertăţii persoanei, 
privind traficul şi exploatarea 
persoanelor vulnerabile, contra 
libertăţii şi integrităţii sexuale şi de 
rele tratamente aplicate minorului, 
dacă nu a intervenit reabilitarea 
judecătorească sau nu a fost împlinit 
termenul de reabilitare. 
 

Autor amendament: 

dep. Laura Cătălina Vicol Ciorbă 

- PSD 

 

6.   Art. III. — (1) Legea nr.      

115/2015 pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice 

locale, pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr. 

215/2001, precum şi pentru 
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Nr. 

crt. 

Text 

acte normative de bază 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

modificarea şi completarea Legii 

nr.393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali, publicată în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.349 din 20 mai 2015, 

cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi cu 

modificarea și completarea aduse 

prin prezenta lege va fi republicată 
în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 

(2) Legea nr.208/2015 privind 

alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor, precum şi pentru 

organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Electorale Permanente, 

publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.553 din 24 

iulie 2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi 
cu modificarea și completarea 

aduse prin prezenta lege, va fi 

republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, dându-se 

textelor o nouă numerotare. 
 

Autor amendament: 

Comisia juridică, de disciplină și 

imunități 

 

 


