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            Vă înaintăm alăturat RAPORTUL COMUN asupra propunerii 
legislative privind modificarea alin. (3) şi (4) ale art. 57 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, trimisă spre dezbatere în fond, 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei  pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic cu adresa nr. Pl x-  535  
din 29 noiembrie 2010, înregistrată sub nr.31/1175 din 2 decembrie 2010, 
respectiv, sub nr.26/1757 din 30 noiembrie 2010.   
             În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor organice. 

 
        PREŞEDINTE                                   PREŞEDINTE                                          

                     Daniel Buda                                       Sulfina Barbu 
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     În conformitate cu prevederile art. 95  din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi  şi Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic  au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu 
propunerea legislativă privind modificarea alin. (3) şi (4) ale art. 57 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, trimisă cu adresa nr. Pl-x 535 din 29 
noiembrie 2010 şi înregistrată cu nr.31/1175 din 2 decembrie 2010 şi, respectiv, 
sub nr.26/ 1757 din 30 noiembrie 2010.  

     Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi 
ale art. 92 alin. (8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Camera Deputaţilor este  primă Cameră sesizată. 

    Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1371 din 22 noiembrie 2010, a 
avizat negativ  propunerea legislativă. 
    Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin. 
(3) şi (4) ale art. 57 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul ca viceprimarul 
să fie numit de către primar din rândul consilierilor.  
          În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au examinat propunerea legislativă 
mai sus menţionată în şedinţa din 7 decembrie 2010, iar membrii Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa legislativă în şedinţa 
din 15 decembrie  2010. 
              La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, doamna Irina Alexe – 
şef  Departament Relaţia cu Parlamentul din Ministerul Administraţiei şi 
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Internelor şi domnul Emilian Birjaru – director în Ministerul Administraţiei şi 
Internelor. 
     În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii, au luat act de faptul 
că, propunerea legislativă nu ţine seama de celelalte dispoziţii din cuprinsul 
aceluiaşi act normativ cu care textul în vigoare este corelat în prezent, astfel că 
prin modificarea propusă se afectează concepţia de ansamblu a legii.  
     Astfel, având calitatea de consilier local, deci făcând parte din 
autoritatea deliberativă, numai aceasta este abilitată să aleagă din rândul 
membrilor săi consilierul care va îndeplini funcţia de viceprimar şi, respectiv de 
a-l schimba din funcţie. Prin întreaga reglementare a Legii nr. 215/2001, 
viceprimarului i se aplică acelaşi regim juridic ca şi consilierului local. Conform 
art. 72 alin. (4) teza I din Legea nr. 215/2001, dacă devin vacante, în acelaşi 
timp, atât funcţia de primar, cât şi cea de viceprimar, consiliul local alege un 
nou viceprimar. De asemenea, soluţia propusă, prin care se doreşte ca 
viceprimarul să fie numit de primar, nu este în concordanţă nici cu prevederile 
art. 1 alin. (5) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform 
cărora viceprimarii se aleg prin vot indirect de către consiliile locale.       
      Propunerea legislativă nu se corelează nici cu dispoziţiile art. 2 alin. 
(3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi 
completările ulterioare, conform cărora viceprimarii sunt aleşi prin vot secret 
indirect, potrivit Legii nr. 215/2001. 
     Având în vedere cele constatate, membrii celor două comisii au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să întocmească şi să propună Plenului 
Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Raport comun de respingere 
a propunerii legislative privind modificarea alin. (3) şi (4) ale art. 57 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001. 

     La dezbateri au fost prezenţi, din totalul de 27 membri ai Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi, 22 deputaţi, iar din totalul celor 31 de 
membri ai Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic, au fost prezenţi 30 deputaţi. 

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

   PREŞEDINTE ,                                   PREŞEDINTE, 
  Daniel BUDA                                      Sulfina BARBU  

 
 
 

SECRETAR,                                          SECRETAR, 
          Gabriel ANDRONACHE                          Gheorghe CIOCAN 
 
 
 

Consilier,                                                                                              Consilier 
Paul Şerban                                                                                         Sofia Chelaru 
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