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AL 
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      Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra propunerii legislative 
privind completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, trimisă Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului, cu adresa nr. PL- x 481 din 26 septembrie 2018 şi înregistrată cu nr. 4c-
13/784 din 27 septembrie 2018, respectiv cu nr. 4c-7/410/2018. 

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

 

                  PREŞEDINTE,                                             PREŞEDINTE,                                      

                Nicuşor HALICI                                     Florin Claudiu ROMAN 
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RAPORT  COMUN 

asupra propunerii legislative privind completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale 
(PLx.481/2018) 

 
  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
prin adresa nr. PLx.481 din 26 septembrie 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 privind completarea Legii nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale. 

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. 728 din 19.07.2018, a avizat favorabil iniţiativa legislativă. 
Guvernul, prin punctul de vedere nr.1559 din 20.08.2018, nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.215/2001, în sensul constituirii la nivel local şi judeţean 

a unor consilii consultative, ca organe asociative cu rol consultativ aflate în coordonarea consiliului local, consiliului judeţean, sau a 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, formate din membri ai societăţii civile, ai forurilor academice cu reprezentare locală, ai 
conducerii unităţilor de învăţământ preuniversitar şi universitar, dacă este cazul, ai unităţilor sanitare şi clerului bisericesc, din reprezentanţi 
ai mediului de afaceri local, ai sindicatelor din sectorul bugetar afiliate la nivel naţional şi ai asociaţiilor de producători agricoli, dacă este 
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cazul. Potrivit expunerii de motive acest for are rolul de a-şi exprima, consultativ, poziţia faţă de principalele decizii luate de forurile locale 
de conducere. 

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 9 octombrie 
2018. Din numărul total de 23 membri ai Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au participat la dezbateri 21 
deputaţi. La dezbateri a participat, în calitate de invitat, doamna Sirma Caraman – secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice. 
  Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din 15 octombrie 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 privind 
completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale.  
 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. 

                                    

                                   PREŞEDINTE                                                    

                                  Nicuşor HALICI                                    

                                                      

 

                                  SECRETAR     

                        Aida Cristina CĂRUCERU 

 

 

                   

                  PREŞEDINTE 

            Florin Claudiu ROMAN  

                                      

 

                    SECRETAR 

         Simona BUCURA-OPRESCU 

    Consilier parlamentar, 
      Muşat Alexandra 

                                                                     Consilier parlamentar, 
                                                                         Nicoleta Toma 
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