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A V I Z 
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 215 (r1) din 23/04/2001 a 

administraţiei publice locale 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu  
modificările  ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi 
avizare, cu propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 215 (r1) din 23/04/2001, a 
administraţiei publice locale, transmisă cu adresa nr. PL-x 465 din 26 octombrie 2009, înregistrată 
sub nr. 31/951din 27 octombrie 2009.  
 Conform dispoziţiilor art.75 alin.(2) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. 
(8) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este prima 
Cameră sesizată.  

În temeiul prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Comisia a dezbătut propunerea legislativă susmenţionată, în şedinţa din 3 
noiembrie 2009. 

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii administraţiei publice 
locale  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul instituirii 
obligaţiei primarului de a introduce proiectele de hotărâre pe ordinea de zi a şedinţei consiliului 
local, în maxim 3 luni de la înregistrarea acestora, precum şi a obligaţiei preşedintelui de şedinţă de 
a acorda cuvântul deputatului sau senatorului care participă la şedinţele consiliului local. 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de motive 
şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 1188 din 14 octombrie 2009.  

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate 
de voturi, avizarea favorabilă a acestei iniţiative legislative, cu menţiunea ca la Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, să se ţină cont de recomandările 
Consiliului Legislativ. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 
organice. 
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