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Către, 
BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTAȚILOR 

              
  

           Vă înaintăm alăturat RAPORTUL COMUN asupra Legii pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale şi a Legii nr.393/2004 

privind Statutul aleşilor locali, aflată în procedură de reexaminare, ca urmare a Deciziei 

Curții Constituționale nr.384 din 31 mai 2018, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.702 din 13 august 2018, trimisă spre dezbatere în fond Comisiei 

pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului și Comisiei pentru 

constituționalitate cu adresa nr. PLx. 272/2017/2018. 

 

 

VICEPREŞEDINTE PREŞEDINTE 

Angelica FĂDOR Ringo DĂMUREANU 
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RAPORT  COMUN 

asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, ca urmare a 

Deciziei Curții Constituționale nr.384 din 31 mai 2018, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.702 din 13 august 2018 

 
 În conformitate cu prevederile art. 135 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului și Comisia pentru constituționalitate, au fost sesizate 

spre dezbatere în fond cu Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, ca 

urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.384 din 31 mai 2018, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr.702 din 13 august 2018, trimisă cu adresa nr. PLx. 

272/2017/2018. 

 Legea a fost adoptată de Senat, în calitate de Cameră decizională în ședința din 

data de 19 martie 2017. In data de 26 martie 2018 Legea a fost trimisă la promulgare 

Președintelui României. 

 Președintele României a formulat o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii 

trimisă la promulgare în data de 16 aprilie 2018. 
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 Obiectul de reglementare îl constituie punerea de acord a textelor legii cu 

Constituția ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 384/2018. 

 Curtea a constatat că dispozițiile art. I pct. 3 fraza întâi teza întâi și pct.9 fraza 

întâi teza întâi din Legea pentru modificarea și completarea Legii administrației publice 

locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și ale 

art. II pct.3 coroborat cu pct.6 din aceeași lege, sub aspectul soluției legislative care 

exclude partidul politic sau organizația minorităților naționale la sesizarea instanței 

judecătorești competente în ipoteza pierderii de către consilierul local/județean a 

calității de membru al partidului politic sau al organizației minorităților naționale pe a 

cărei listă a fost ales, și ale art. II pct.5 și pct.6 din lege ambele sub aspectul soluției 

legislative de eliminare a instituției vacantării funcției sunt neconstituționale. 

 Respinge, ca neîntemeiată obiecția de neconstituționalitate și constată că 

dispozițiile art. I pct.2 pct.4 și pct.10 precum și ale art. II pct.1, pct.5, pct.7-10 și pct.13 

din Legea pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale 

nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali sunt constituționale în 

raport cu criticile formulate. 

 Potrivit prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.91 

alin.(8) pct.2, din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera Deputaților este prima Cameră sesizată. 

 In conformitate cu prevederile art.61 și 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii comisiilor au 

dezbătut Legea supusă reexaminării în ședințe separate. 

 Membrii Comisiei pentru constituționalitate au examinat Legea aflată în 

procedură de reexaminare și documentele anexate, în ședința din 8 iunie 2021. 

 Din numărul total de 13 membri ai Comisiei au participat la ședință 10 deputați. 

 Membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au luat 

în dezbatere Legea aflată în procedură de reexaminare și documentele anexate, în 

ședința din 21 septembrie 2021. 

 La lucrările Comisiei au fost prezenți deputații conform listei de prezență. 
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 În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, respingerea Legii pentru modificarea și completarea Legii administrației 

publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali  aflată 

în procedură de reexaminare, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.384 din 31 

mai 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.702 din 13 august 

2018. 

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

organice. 

  

       

VICEPREŞEDINTE PREŞEDINTE 

Angelica FĂDOR Ringo DĂMUREANU 

 

 

SECRETAR 

 

 

SECRETAR 

Radu-Marcel TUHUȚ Laurențiu-Nicolae CAZAN 

 

 

 

 
Sef serviciu, Nicoleta Toma            Consilier parlamentar, Roxana David   
        Consilier parlamentar, Silvia Olaru 
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