
                                                                                                    

 

  Parlamentul României    
 Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,   13 noiembrie 2007 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                     Nr.26/2017  
   ECOLOGIC  
 
 
    Către 
 
     BIROUL PERMANENT AL 
     CAMEREI DEPUTATILOR 
 
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra propunerii legislative 
privind modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, trimisă Comisiei noastre pentru dezbatere în fond, cu adresa    
nr.Pl-x.733 din 5 noiembrie 2007. 
 
 
   
 
 
  PRESEDINTE,     SECRETAR, 
 
 
         RELU FENECHIU           SERES DENES 
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  Parlamentul României    
 Camera Deputaţilor 

COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,         13 noiembrie 2007 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU          Nr. 26/2017 
    ECOLOGIC  

                           
RAPORT   

asupra propunerii legislative privind modificarea Legii administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată 

 
  1. Cu adresa nr.Pl.-x 733 din 5 noiembrie 2007, Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată în 
vederea dezbaterii şi avizării în fond, cu propunerea legislativă privind modificarea 
Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată. 
  La întocmirea Raportului s-au avut în vedere:  

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.1408 din 15.10.2007; 
- avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi nr. 

Pl.x.-733 din 13.9.2007 ;  
  Propunerea legislativă a fost dezbătută şi analizată în fond, în procedură 
obişnuită, în şedinţa din 12 noiembrie 2007.  
  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, în scopul reducerii costurilor 
salariale suportate din bugetul local şi din bugetul de stat, cu angajaţii din cabinetul 
primarului şi al creşterii rolului cetăţenilor în luarea deciziilor publice, cum ar fi 
alegerea preşedintelui şi a vicepreşedintelui consiliului judeţean.   
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic, propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii 
legislative, motivat de faptul că, modificările propuse nu sunt în concordanţă cu 
prevederile art.121 şi 122 din Constituţia România, republicată, care precizează 
expres autorităţile administraţiei publice locale din România, respectiv consiliile 
locale, primarii şi consiliile judeţene. A se prevedea printr-o normă juridică de 
nivelul legii, alegerea prin vot direct a preşedintelui consiliului judeţean, ar însemna 
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să i se confere acestuia, printr-o normă cu forţă juridică inferioară Constituţiei, 
calitatea de autoritate publică şi o legitimitate bazată pe votul electoratului, 
legitimare pe care nu o pot avea decât acele autorităţi publice anume prevăzute de 
Constituţie. Or, legiuitorul constituant nu a avut în vedere o asemenea ipoteză pentru 
preşedintele consiliului judeţean, la care textele Constituţiei nici nu se referă. 
  2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 
împrumutând acest caracter de la legea asupra căreia realizează intervenţia 
legislativă. 
  3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 24 de deputaţi, din 
totalul de 29 membrii ai Comisiei.   
  Raportul Comisiei a fost adoptat cu  unanimitate de voturi. 
  4. La dezbaterea propunerii legislative a participat, ca invitat, în 
conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
domnul Mircea Alexandru – secretar general adjunct la Ministerul Internelor şi 
Reformei Administrative. 
  5. Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi a art.92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este prima Cameră 
sesizată.  
  În urma dezbaterii, Comisia propune respingerea propunerii 
legislative. 

 
 
 
 
PREŞEDINTE,    SECRETAR,  
  

         RELU FENECHIU                    SERES DENES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Consilier: Sofia Chelaru 
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Pl.-x 733/2007 
N  O  T  Ă 

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a fost sesizată în vederea dezbaterii şi avizării în fond, cu 
propunerea legislativă privind modificarea Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată. 
  La întocmirea Raportului s-au avut în vedere:  

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ; 
- avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi;  

  Propunerea legislativă a fost dezbătută şi analizată în fond, în procedură 
obişnuită, în şedinţa din 12 noiembrie 2007.  
  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, în scopul reducerii costurilor 
salariale suportate din bugetul local şi din bugetul de stat, cu angajaţii din cabinetul 
primarului şi al creşterii rolului cetăţenilor în luarea deciziilor publice, cum ar fi 
alegerea preşedintelui şi a vicepreşedintelui consiliului judeţean.   
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic, propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii 
legislative, motivat de faptul că, modificările propuse nu sunt în concordanţă cu 
prevederile art.121 şi 122 din Constituţia România, republicată, care precizează 
expres autorităţile administraţiei publice locale din România, respectiv consiliile 
locale, primarii şi consiliile judeţene. A se prevedea printr-o normă juridică de 
nivelul legii, alegerea prin vot direct a preşedintelui consiliului judeţean, ar însemna 
să i se confere acestuia, printr-o normă cu forţă juridică inferioară Constituţiei, 
calitatea de autoritate publică şi o legitimitate bazată pe votul electoratului, 
legitimare pe care nu o pot avea decât acele autorităţi publice anume prevăzute de 
Constituţie. Or, legiuitorul constituant nu a avut în vedere o asemenea ipoteză pentru 
preşedintele consiliului judeţean, la care textele Constituţiei nici nu se referă. 
  Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.    
  Raportul Comisiei a fost adoptat cu  unanimitate de voturi. 
  La dezbaterea propunerii legislative a participat, ca invitat, în 
conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
domnul Mircea Alexandru – secretar general adjunct la Ministerul Internelor şi 
Reformei Administrative. 
  Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi a art.92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este prima Cameră 
sesizată.  
  În urma dezbaterii, Comisia propune respingerea propunerii 
legislative. 
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