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BIROULUI  PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

      Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra propunerii legislative 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale - 
Republicare, trimisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului, cu adresa nr. PL- x 250 din 2 mai 2018 şi 
înregistrată cu nr. 4c-11/413 din 3 mai 2018, respectiv cu nr. 4c-6/208/2018. 

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

 

                  PREŞEDINTE,                                        VICEPREŞEDINTE,                                 

              Eugen NICOLICEA                                           Ion CĂLIN 
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COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ                                                                                       COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE,  
                   ŞI IMUNITĂŢI                                                                                                               PUBLICĂ ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 
Nr.4C-11/413                                                                                                                            Nr. 4C-6/208 
Bucureşti, 18 iunie 2018 

RAPORT  COMUN 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale - Republicare 
(PLx.250/2018) 

 
  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
prin adresa nr. PLx.250 din 2 mai 2018, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului au fost sesizate spre dezbatere în fond cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale - Republicare. 

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Camera  Deputaţilor este primă Cameră sesizată.  

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 299 din 03.04.2018, a avizat favorabil iniţiativa legislativă cu observaţii şi propuneri. 
Guvernul,  nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.215/2001, în sensul stabilirii datei 

constituirii consiliului local ca moment de la care se calculează termenul la a cărui îndeplinire consiliul local se dizolvă de drept. Potrivit 
iniţiativei legislative, măsura este justificată prin aceea că, în lipsa unor prevederi legale exprese în materie, legea în vigoare a condus la o 
practică neunitară a instanţelor de judecată în rezolvarea cererilor referitoare la dizolvarea de drept a consiliilor. 



3 
 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au 
examinat propunerea legislativă în şedinţe separate.  
  Membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 5 iunie 
2018. Din numărul total de 23 membri ai Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au participat la dezbateri 21 
deputaţi. 
  Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din 18 iunie 2018.  
 La dezbateri au fost prezenţi deputaţi, membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, conform listei de prezenţă.  

În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale - Republicare deoarece soluţiile pe care le cuprind noile 
reglementări nu sunt temeinic fundamentate, neluându-se în considerare finalitatea reglementării propuse. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. 

 

 

                                    PREŞEDINTE                                                   

                              Eugen NICOLICEA                                    

                                            

                                    SECRETAR     

                        Aida Cristina CĂRUCERU 

 

 

 

 

                VICEPREŞEDINTE 

                       Ion CĂLIN 

                       

                      SECRETAR 

                  Angelica FĂDOR 

   Consilier parlamentar, Muşat Alexandra                                                                           Consilier parlamentar, Nicoleta Toma   
 


		2018-06-20T09:56:05+0300
	Florica Manole




