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CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 

 

L E G E 

 

privind modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 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 

 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 

 

Art. I. – Legea nr. 115/2015 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,   publicată în Monitorul 

Oficial al României,   Partea I, nr. 349 din 20 mai 2015, cu modificările şi 

completările ulterioare,   se modifică şi se completează după cum urmează: 
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1. La articolul 6, partea introductivă a alineatului (2)  

se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(2) Nu au dreptul de a depune candidaturi și nu pot fi aleși:” 

 

2. La articolul 6 alineatul (2), după litera b) se introduce o 

nouă literă, litera c), cu următorul cuprins: 

„c) persoanele care, la data depunerii candidaturii, nu îndeplinesc 

condițiile prevăzute de lege, condițiile prevăzute la art. 37 din Constituția 

României, republicată, pentru a fi alese și persoanele care la data 

depunerii candidaturii au fost condamnate definitiv la pedepse privative 

de libertate pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, dacă nu a intervenit 

reabilitarea, amnistia postcondamnatorie sau dezincriminarea.” 

 

Art. II. – Legea nr. 115/2015 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, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 20 mai 2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi cu modificarea și completarea aduse 

prin prezenta lege va fi republicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 11 octombrie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) 

din Constituţia României, republicată. 
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