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 Vă înaintăm, alăturat, Raportul comisiei noastre asupra propunerii 

legislative pentru completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice 

locale, trimisă comisiei pentru examinare pe fond, cu adresa nr.Pl-x 176 

din 5 mai 2008. 
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R A P O R T     
asupra propunerii legislative pentru completarea Legii 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale 
 
 
  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată, prin adresa nr. Pl-x 176 

din 5 mai 2008, cu dezbaterea pe fond în procedură obişnuită a 

propunerii legislative pentru completarea Legii nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale. 

 La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.497/24.04.2008); 

  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea unor articole din Legea  administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

vizând instituirea prevederii ca preşedintele consiliului judeţean să-şi 

îndeplinească atribuţiile prin emiterea de dispoziţii, acte administrative 
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supuse controlului de legalitate al prefectului, precum şi schimbarea 

unor denumiri în cuprinsul actelor în vigoare.  

 În urma dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 

Deputaţilor respingerea propunerii legislative, motivat de faptul  că, 

prin alin.(1) al art.106 din Legea 215/2001, republicată, problema 

actelor emise de preşedintele consiliului judeţean este rezolvată: 

acesta emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual.  

  Propunerea legislativă face parte din categoria legilor 

organice, împrumutând caracterul actului normativ asupra căruia 

intervine.  

 Propunerea legislativă a fost dezbătută în şedinţa comisiei 

din 13 mai 2008.  

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi, din 

totalul de 27 membri ai comisiei. 

 Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.   

 Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia 

României, republicată,  şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, prima cameră sesizată este Camera Deputaţilor.  

  În urma dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 

Deputaţilor  respingerea propunerii legislative. 

 

 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 

      Relu FENECHIU               Seres DENES 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Consilier Sofia CHELARU 
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