
   

 
Bucureşti,  14 februarie 2023 

Nr. 4c-21/13 

 

AVIZ 

asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.115 din 19 mai 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 temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru 

comunitățile de români din afara granițelor țării, a fost sesizată cu dezbaterea şi 

avizarea asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.115 din 19 mai 

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, trimisă cu adresa nr. 

Plx 17/2023, în data de 2 februarie 2023.  

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.115/2015. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa instituie, 

pentru exercitarea votului în circumscripţiile electorale în care alegătorii îşi au 

reşedinţa, condiţia de stabilire a acesteia pentru o perioadă de cel puţin un an înaintea 

datei alegerilor, în scopul prevenirii distorsionării rezultatului alegerilor la nivelul 

 

 

 
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru comunităţile de români 

 din afara graniţelor ţării 

  



comunităţilor locale, precum şi pentru descurajarea fenomenului de „turism 

electoralˮ. în cazul în care alegătorii nu şi-au stabilit reşedinţa într-o circumscripţie 

electorală pentru o perioadă de cel puţin un an înaintea datei alegerilor, aceştia au 

posibilitatea de a-şi exercita dreptul de vot în circumscripţia electorală în care îşi au 

domiciliul. 

 Potrivit prevederilor art. 61 şi 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 

inițiativa legislativă mai sus menţionată în şedinţa din data de  14 februarie 2023.  

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritatea 

voturilor deputaților prezenți, avizarea nefavorabilă  a propunerii legislative. 

 În raport de obiectul și conținutul reglementării, propunerea legislativă face 

parte  din categoria legilor organice. 

 

        PREȘEDINTE,                                                

            Gigel-Sorinel Știrbu              

                        

 

Întocmit : consilier parlamentar David-Șutac Ana-Irena 

 


