PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE
PUBLICĂ ŞI AMENAJAREA
TERITORIULUI
Nr. 4c-6/283/2014

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI
Nr. 4c-11/875/2014
Bucureşti, 16 septembrie 2014
Nr. PL-x 392/2014

BIROULUI PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2014 pentru
reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală”, trimis Comisiei
juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru administraţie publică şi
amenajarea teritoriului, în procedură de urgenţă, cu adresa PL x 392 din 8 septembrie
2014, înregistrat cu nr. 4c-11/875 din 8 septembrie 2014, respectiv cu nr. 4c-6/283 din
9 septembrie 2014.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor organice.

VICEPREŞEDINTE,
Ciprian Nicolae NICA

VICEPREŞEDINTE
Laurenţiu NISTOR
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia juridică,
de disciplină şi imunităţi

Comisia pentru administraţie
publică
şi amenajarea
teritoriului

Nr. 4c-11/875/2014
Bucureşti, 16 septembrie 2014

Nr. 4c- 6/283/2014
PL x 392/2014

RAPORT COMUN
asupra
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică
locală
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia
juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică şi
amenajarea teritoriului au fost sesizate spre dezbatere, în fond, în procedură de
urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind
administraţia publică locală, trimis cu adresa nr. PL x – nr. 392 din 8
septembrie 2014 şi înregistrat cu nr. 4c-11/875/2014 şi cu nr. 4c-6/283/2014.
Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale
art. 92 alin. (8) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este primă
Cameră sesizată.
Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 960 din 28 august 2014, a avizat
favorabil, cu observaţii şi propuneri, iniţiativa legislativă.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unei derogări
de la prevederile art. 9 alin. (2) lit. h1) şi art. 15 alin. (2) lit. g1) din Legea nr.
393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările
ulterioare, în sensul creării posibilităţii aleşilor locali de a renunţa la calitatea de
membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei
listă au fost aleşi şi de a adera la un alt partid politic sau altă organizaţie a
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minorităţilor naţionale ori de a deveni independenţi, în termen de 45 de zile de
la intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă, fără a-şi pierde calitatea de aleşi
locali, aşa cum prevăd dispoziţiile de la care se derogă. Totodată, prin proiect se
reglementează modul de ocupare de către supleanţi a locurilor consilierilor
locali sau judeţeni, în caz de vacanţă a mandatelor, cu condiţia confirmării
acestora de către partidul din care fac parte.
Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi membrii Comisiei
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au examinat proiectul de
lege în şedinţa din 16 septembrie 2014.
La dezbateri au fost prezenţi 26 deputaţi, din totalul de 27 de membri ai
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.
Din numărul total de 24 membri ai Comisiei pentru administraţie publică
şi amenajarea teritoriului au participat la dezbateri 16 deputaţi.
La dezbateri au fost prezenţi, în calitate de invitaţi doamna Irina Alexe,
chestor de poliţie în Ministerul Administraţiei şi Internelor şi doamna Sirma
Caraman, secretar de Stat în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice.
În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu
majoritate de voturi, (26 voturi pentru şi 14 împotrivă) să propună plenului
Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2014 pentru reglementarea unor
măsuri privind administraţia publică locală, în forma prezentată de iniţiator.
Amendamentele respinse sunt prezentate în anexa la prezentul raport.
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face
parte din categoria legilor organice.
VICEPREŞEDINTE,
Ciprian Nicolae Nica

VICEPREŞEDINTE,
Laurenţiu NISTOR

SECRETAR,
Sorin Constantin STRAGEA

SECRETAR,
Constantin AVRAM

Şef serviciu, Ciprian Bucur

Consilier parlamentar,
Paul Şerban

Consilier parlamentar,
Nicoleta Toma
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Anexa
AMENDAMENTE RESPINSE
Nr. Text proiect de lege
crt.
1.

2.

3.

4.

Lege
privind
aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 55/2014 pentru reglementarea
unor măsuri privind administraţia
publică locală

Autor amendament
Lege
privind
respingerea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
55/2014 pentru reglementarea unor
măsuri privind administraţia publică
locală

Autor:Dep. Gabriel Andronache
Articol unic – Se aprobă Ordonanţa Articol unic – Se respinge Ordonanţa de
de urgenţă a Guvernului nr. 55/2014 urgenţă a Guvernului nr. 55/2014 pentru
pentru reglementarea unor măsuri reglementarea unor măsuri privind
privind administraţia publică locală
administraţia publică locală
Autor:Dep. Gabriel Andronache
Titlul Ordonanţei de urgenţă: Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr.
Ordonanţă de urgenţă a Guvernului
55/2014 pentru reglementarea
nr. 55/2014 pentru reglementarea
traseismului politic
unor măsuri privind administraţia
publică locală
Autor: Dep. Daniel Fenechiu
Articol unic - (1)Pentru anul 2014,
Se elimină
prin derogare de la prevederile art. 9
alin. (2) lit. h1) şi art. 15 alin. (2) lit. Autor: Grupul parlamentar PNL
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Motivare
Cameră
1. Pentru susținere
Decizională
2. Pentru respingere
1.
Senatul
2. S-a apreciat că
respingerea Ordonanței
crează instabilitate cu
consecințe grave în spațiul
public.
1.
Senatul
2. S-a apreciat că
respingerea Ordonanței
crează instabilitate cu
consecințe grave în spațiul
public.
1.
Senatul
2. S-a apreciat că titlul
ordonanței este
cuprinzător.
1.
2. S-a apreciat că
respingerea Ordonanței

Senatul

5.

g1) din Legea nr. 393/2004 privind
Statutul
aleşilor
locali,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare, în termen de 45 de zile de
la data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă, primarii şi
preşedinţii
consiliilor
judeţene,
consilierii locali şi consilierii
judeţeni, precum şi candidaţii care au
fost declaraţi supleanţi îşi pot
exprima în scris şi o singură dată
opţiunea cu privire la partidul
politic,
organizaţia
minorităţii
naţionale din care doresc să facă
parte sau să devină independenţi,
fără ca aleşii locali respectivi să îşi
piardă calitatea dobândită în urma
alegerilor.
(2)Opţiunea prevăzută la alin. (1) se
Se elimina
depune de către primari, respectiv de
către preşedinţii consiliilor judeţene Autor: Grupul parlamentar PNL
la
autoritatea
deliberativă
a
unităţii/subdiviziunii administrativteritoriale pentru care a candidat,
prin
intermediul
secretarului
unităţii/subdiviziunii administrativteritoriale respective. Opţiunea cu
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crează instabilitate cu
consecințe grave în spațiul
public.

1.
Senatul
2. S-a apreciat că
respingerea Ordonanței
crează instabilitate cu
consecințe grave în spațiul
public.

6.

7.

privire la partidul politic sau
organizaţia minorităţii naţionale va fi
însoţită de acceptarea acestuia de
către partidul politic sau organizaţia
minorităţii naţionale pentru care a
optat.
(3)Opţiunea prevăzută la alin. (1) se
Se elimina
depune de către consilierii locali,
consilierii judeţeni şi de candidaţii Autor: Grupul parlamentar PNL
care au fost înscrişi pe liste şi care au
fost declaraţi supleanţi la autoritatea
deliberativă pentru care a candidat,
prin
intermediul
secretarului
unităţii/subdiviziunii administrativteritoriale respective. Opţiunea cu
privire la partidul politic sau
organizaţia minorităţii naţionale va fi
însoţită de acceptarea acestuia de
către partidul politic sau organizaţia
minorităţii naţionale pentru care a
optat.
(4)Secretarii
Se elimina
unităţilor/subdiviziunilor
administrativ-teritoriale, în termen Autor: Grupul parlamentar PNL
de 10 zile de la expirarea termenului
prevăzut la alin. (1), au obligaţia
comunicării situaţiei centralizatoare
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1.
Senatul
2. S-a apreciat că
respingerea Ordonanței
crează instabilitate cu
consecințe grave în spațiul
public.

1.
Senatul
2. S-a apreciat că
respingerea Ordonanței
crează instabilitate cu
consecințe grave în spațiul
public.

8.

a aleşilor locali la instituţia
prefectului.
(5)În termenul prevăzut la alin. (1)
Se elimina
candidaţii înscrişi în liste şi care nu
au fost aleşi sunt declaraţi supleanţi Autor: Grupul parlamentar PNL
în listele respective. În caz de
vacanţă a mandatelor de consilieri
locali/judeţeni aleşi pe liste de
candidaţi, supleanţii vor ocupa
locurile devenite vacante, în ordinea
în care sunt înscrişi în liste, cu
condiţia confirmării în formă scrisă
emise de către conducerea judeţeană
a partidului căruia îi aparţine.

1.
Senatul
2. S-a apreciat că
respingerea Ordonanței
crează instabilitate cu
consecințe grave în spațiul
public.

Şef serviciu, Ciprian Bucur

Consilier parlamentar,
Paul Şerban

Consilier parlamentar,
Nicoleta Toma
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