
 

  Parlamentul României    
 Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,                   Nr.26/450 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU              28 ianuarie 2002  

ECOLOGIC  
 
    Către 
 
     BIROUL PERMANENT AL 
     CAMEREI DEPUTATILOR 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra propunerii legislative de modificare 
şi completare a Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, trimisă comisiei 
noastre cu adresa nr.547 din 5 noiembrie 2001. 
  
  La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ nr.1159 din 1.11.2001. 
 
  Propunerea legislativă, cu modificările aduse în urma dezbaterilor, a fost 
votată favorabil în unanimitate. 
   
  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, propunerea legislativă se 
încadrează în categoria legilor organice.  
 
 

 PRESEDINTE, 
 
             SECRETAR, 

IOAN OLTEAN        
 

                 KOVACS CSABA TIBERIU



Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic      
Nr. 450/17.01.2002 

 
RAPORT   

asupra  propunerii legislative de modificare şi completare a  
Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală  

 
 În urma examinării propunerii legislative de modificare şi completare a Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
în şedinţa din 15 ianuarie 2002, Comisia a hotărât ca propunerea legislativă să fie supusă Plenului Camerei Deputaţilor, în vederea 
dezbaterii şi adoptării, în următoarea formă:  
 
Nr. 
crt 

Text iniţial 
 

Amendamente propuse  
Text adoptat de comisie 

Motivarea 

 
1. 

 
 Titlul Legii 
 Propunerea legislativă de modificare şi 
completare a Legii nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală. 
 

 
 Titlul Legii 
 Propunere legislativă de modificare a 
art.103 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001. 

 
Modificarea titlului se 
impune deoarece în urma 
dezbaterilor în Comisie s-a 
aprobat numai modificarea 
unui singur articol de lege 
nu şi completarea legii. 
 

 
2. 

 
 Art.I Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 

 
 Articol unic – Articolul 103 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.204 din 23 aprilie 2001, cu 
completările ulterioare, se modifică şi va avea 
următorul cuprins. 
 

 
Pentru respectarea 
cerinţelor de tehnică 
legislativă. 



 
 

 
 1. Art.103 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 “Art.103 – (1) La constituirea consiliului 
judeţean se aplică în mod corespunzător 
dispoziţiile art.30-37. 
 (2) In situaţiile prevăzute la art.60 
preşedintele consiliului judeţean are obligaţia 
să propună acestuia adoptarea unei hotărâri 
prin care să se ia act de încetarea mandatului 
de consilier.” 

 
 1. Articolul 103 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 “Art.103 – (1) La constituirea consiliului 
judeţean se aplică în mod corespunzător 
dispoziţiile art.30-37. 
 (2) In situaţiile prevăzute la art.60 
preşedintele consiliului judeţean are obligaţia să 
propună acestuia adoptarea unei hotărâri prin 
care să se ia act de încetarea mandatului de 
consilier.” 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

 
 Au fost respinse: 

 
Nr. 
crt 

Text iniţial 
 

Amendamente propuse  
Text adoptat de comisie 

Motivarea 

1.  2. Art.152 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 “Art. 152. - Până la organizarea 
viitoarelor alegeri locale consiliile locale şi 
consiliile judeţene, respectiv Consiliul General 
al Municipiului Bucureşti, vor funcţiona cu 
numărul de consilieri stabilit potrivit Legii 
pentru alegerile locale din anul 2000, iar 
consilierii în funcţie la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, sub rezerva respectării 
regimului incompatibilităţilor, îşi vor exercita 
mandatul până la următoarele alegeri locale.” 
 

 Se elimină. Măsura respectării 
regimului 
incompatibilităţilor de 
către consilieri trebuia 
stabilită anterior alegerilor 
locale din anul 2000 şi nu 
pe parcursul exercitării 
mandatului.  
Comisia a considerat că 
regimul 
incompatibilităţilor va fi 
prevăzut în Legea privind 
statutul aleşilor locali. 
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2.  

 
 3. Art.157 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 “Art.157 – (1) Consilierul local şi 
judeţean în exerciţiul mandatului 2000 – 2004 
aflat în situaţie de incompatibilitate, va trebui 
să opteze  pentru calitatea de consilier în 
termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi. Dacă acesta nu a optat pentru 
calitatea de consilier, în şedinţa de consiliu 
următoare, preşedintele de şedinţă va supune 
validării mandatul supleantului de pe lista 
partidului, alianţei politice sau a alianţei 
electorale respective. 
 (2) Prezenta lege intră în vigoare la 15 
zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial 
al României, Partea I. 
 

 
 Se elimină. 

 
Consecinţă a respingerii 
propunerii de modificare a 
art.152. 

 
 

   PREŞEDINTE, 
                      SECRETAR, 
              

IOAN OLTEAN 
              KOVACS CSABA TIBERIU 

  
 
Expert parlamentar: 
Stelian Androne 
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