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Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra propunerii legislative pentru
modificarea Legii nr.215 (r1) din 23/04/2001 a administraţiei publice locale,
trimisă comisiei în vederea dezbaterii pe fond, cu adresa nr. Pl.x 465 din 26
octombrie 2009.
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RAPORT
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.215 (r1) din
23/04/2001 a administraţiei publice locale
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată, prin adresa nr.Pl.x 465 din 26
octombrie 2009, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a propunerii
legislative pentru modificarea Legii nr.215 (r1) din 23/04/2001 a
administraţiei publice locale, înregistrată cu nr.26/730 din 26 octombrie 2009.
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere:
•
•

avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1188/14.10.2009);
avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi
(nr.31/951/2009)
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea
Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, în sensul instituirii obligaţiei primarului de a introduce
proiectele de hotărâre pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local, în maximum
3 luni de la înregistrarea acestora, precum şi a obligaţiei preşedintelui de
şedinţă de a acorda cuvântul deputatului sau senatorului care participă la
şedinţele consiliului local.
Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii
legislative motivat de faptul că:
- Potrivit dispoziţiilor art.5 alin.(1) din Legea nr.35/2008, deputaţii şi
senatorii se aleg în colegii uninominale, şi nu în circumscripţii
electorale, aşa cum rezultă din textul propus în proiect. Colegiul
uninominal reprezintă o subunitate a unei circumscripţii electorale
potrivit art.2 pct.10 din lege.
- Dispoziţia propusă de iniţiatori ar fi trebuit corelată cu prevederile
actualului art.52, potrivit cărora, la lucrările consiliului local pot asista
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şi lua cuvântul şi alte persoane, nu numai „parlamentarii”. Precizăm
că textul prevede această posibilitate şi pentru prefect, preşedintele
consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora, miniştrii şi ceilalţi
membri ai Guvernului, secretarii şi subsecretarii de stat, şefii
serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte
organe centrale din unităţile administrativ-teritoriale, în problemele
ce privesc domeniile de responsabilitate a acestor servicii, precum şi
persoanelor interesate, invitate de primar. În aceste condiţii,
instituirea obligaţiei preşedintelui de şedinţă de a da cuvântul numai
deputatului sau senatorului apare ca nejustificată în raport cu
celelalte categorii de persoane care pot participa la şedinţele
consiliului local şi care ar trebui să beneficieze de acelaşi tratament.
- În ceea ce priveşte instituirea, prin textul propus, a sancţiunii nulităţii
hotărârii consiliului local adoptată în condiţiile în care deputatului sau
senatorului care participă la şedinţă i-a fost refuzat dreptul de a lua
cuvântul, iniţiatorii trebuiau să reanalizeze şi să reformuleze această
soluţie
legislativă,
având
în
vedere
principiul
autonomiei
administraţiei publice locale, consacrat de art.120 alin.(1) din
Constituţia României.
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice,
conform art. 73 alin.(3), lit.o) din Constituţia României, republicată.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 29 deputaţi, din totalul de 32
membri ai comisiei.
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 3 noiembrie 2009
au participat, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, în calitate de invitată, doamna Irina Alexe –
secretar de stat din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor, iar din
partea iniţiatorilor, domnul deputat Daniel Oajdea.
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată
şi ale art.92 alin.(8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată.
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Sulfina BARBU

Mihai Cristian APOSTOLACHE

Întocmit,
Consilier, Sofia CHELARU
Expert, Monica DIMA
3/3

