
 

 
PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
      CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 
 

        COMISIA JURIDICĂ,  
   DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 
   Bucureşti,  13 decembrie 2017 
   4c-11/792/2016 
   Nr.  PL-x  288/2016 

        COMISIA PENTRU ADMINISTRA�IE 
                  PUBLICĂ �I AMENAJAREA 
                            TERITORIULUI 
 
                        4c-6/300/2016 
 

 
 

 
BIROULUI  PERMANENT 

AL 
  CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
                   

                                                                                     
RAPORT  COMUN 

 
asupra proiectului de Lege  pentru modificarea art.101 din 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 
 
   În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările �i completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină 

şi imunităţi �i Comisia pentru administraţie publică �i amenajarea teritoriului  au 

fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu Proiectul de Lege pentru modificarea art.101 

din 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, trimis 
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cu adresa nr. PL x. 288 din 21 iunie 2016, înregistrat cu nr. 4c-11/792/2016, respectiv 

cu nr. 4c-6/300 din 22 iunie 2016. 

 Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

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

�edin�a din 13 iunie 2016, ca urmare a depa�irii termenului de adoptare, potrivit 

art.75 alin.(2) teza a III-a din Constitu�ia României republicată. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1322 din 16 decembrie 2015, a avizat 

favorabil propunerea legislativă, cu observa�ii �i propuneri. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale, prin avizul nr.4c-5/523/2016, a avizat favorabil. 

Guvernul României, prin punctul de vedere nr. 7980/DRP din 22.07.2016, 

apreciază că Parlamentul este singurul în măsură să se pronun�e cu privire la 

oportunitatea modificării legii în sensul urmărit prin propunerea legislativă. 

Guvernul României a transmis un nou punct de vedere cu nr. 940/MRP din 28 

februarie 2017 prin care precizează că Parlamentul va decide asupra ini�iativei 

legislative. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.115/2015, în sensul modificării modalităţii de alegere a primarului. Astfel, în 

situaţia în care niciun candidat pentru funcţia de primar nu a obţinut cel puţin jumătate 

plus unu din numărul voturilor valabil exprimate, se va organiza al doile tur de scrutin 

între candidaţii clasaţi pe primele două locuri.  

În conformitate cu prevederile art. 61 �i art. 63 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat,  Comisia juridică, de disciplină �i imunită�i 

�i Comisia pentru administra�ie publică �i amenajarea teritoriului au 

examinat iniţiativa legislativă, expunerea de motive, avizul Consiliului 

Legislativ �i punctele de vedere ale Guvernului în şedinţe separate.  

  Membrii Comisiei pentru administraţie publică �i amenajarea teritoriului au 

examinat propunerea legislativă în şedinţa din  28 februarie 2017. 

  La lucrările Comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi din totalul de 25 membri. 

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

cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Cristian 

Leahu - Sef departament în cadrul Autorită�ii Electorale Permanente. În urma 
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dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (4 voturi 

împotrivă), respingerea Proiectului de Lege  pentru modificarea art.101 din 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. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină �i imunită�i au dezbătut proiectul de 

Lege în �edin�a din 12 decembrie 2017. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină �i imunită�i au fost prezen�i la 

lucrările comisiei conform listei de prezen�ă. 

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină �i 

imunită�i au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea proiectului de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii, au hotărât, cu 

majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor respingerea  

Proiectului de Lege  pentru modificarea art.101 din 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. 

  În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor organice. 

 
 
 
                      PREŞEDINTE,               VICEPREŞEDINTE, 
  
                  Eugen NICOLICEA                            Ion CĂLIN 
 
                    
                      SECRETAR,                                   SECRETAR,   
  
          Costel Neculai DUNAVA                  Simona BUCURA - OPRESCU 
 
                   

 
 
 
 
 

             Consilier parlamentar,                                                                             Sef serviciu, Sofia Chelaru 
                   Paul �erban                                                                                               Consilier parlamentar, Nicoleta Toma       
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