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            Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra propunerii 
legislative pentru modificarea alin.(1) al art.30 din Legea administraţiei publice 
nr.215/2001, republicată, trimisă spre dezbatere în fond, Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic cu adresa nr. Pl x-  500  din 5 septembrie 2011, 
înregistrată sub nr.31/795 din 7 septembrie 2011, respectiv, sub nr.26/368   din 
7 septembrie 2011.   
             În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor organice. 
 

        PREŞEDINTE                                   PREŞEDINTE                                          
                     Daniel Buda                                       Sulfina Barbu 
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asupra propunerii legislative pentru modificarea alin.(1) al art.30 din 
Legea administraţiei publice nr.215/2001, republicată 

 
 

  În conformitate cu prevederile art. 95  din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi  şi Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au fost sesizate spre dezbatere, în 
fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.30 din Legea 
administraţiei publice nr.215/2001, republicată, trimisă cu adresa nr. Pl-x 500 
din 7 septembrie 2011 şi înregistrată cu nr.31/795 din 7 septembrie 2011 şi, 
respectiv, sub nr.26/368 din 7 septembrie 2011.  

     Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi 
ale art. 92 alin. (8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Camera Deputaţilor este  prima Camera sesizată. 

     Consiliul Legislativ a avizat negativ, iniţiativa legislativă, conform 
avizului nr. 396 din 4 aprilie 2011. 

     Guvernul României a transmis un punct de vedere cu nr. 1133 din 13 
mai 2011, prin care nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

     Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de 
reglementare modificarea art. 30 alin. (1) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 
sensul ca, la şedinţa de constituire a consiliului local, să participe şi preşedintele 
circumscripţiei electorale, cu scopul de a preda secretarului unităţii 
administrativ-teritoriale, pentru arhivare, toate documentele create de acesta, pe 
baza cărora au fost aleşi primarul şi consilierii locali. 
       În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi 
membrii Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 



echilibru ecologic au examinat propunerea legislativă mai sus menţionată în 
şedinţa din 14 septembrie 2011. 
    Din numărul total de 23 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au participat la dezbateri 20 deputaţi. Din numărul total de 30 de 
membri ai Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic au participat la dezbateri 29 deputaţi. 
    La dezbateri a participat, în calitate de invitat, doamna Irina Alexe, şef 
Departament Relaţia cu Parlamentul  din Ministerul Administraţiei şi Internelor. 
    Cu ocazia dezbaterilor s-a constatat că la momentul constituirii 
consiliului local, documentele de la biroul electoral al circumscripţiei electorale 
care privesc toate operaţiunile electorale, centralizarea voturilor, constatarea 
rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor, au fost deja înaintate consiliului 
local după data desfăşurării alegerilor, motiv pentru care nu se mai justifică 
prezenţa preşedintelui biroului electoral al circumscripţiei electorale la şedinţa 
de constituire a consiliului local. Aşadar, soluţia legislativă propusă nu este 
corelată cu ansamblul reglementărilor din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale în ceea ce priveşte finalizarea 
procesului electoral pentru alegerea consiliilor locale. De asemenea, din punct 
de vedere al redactării, textul iniţiativei legislative este deficitar, deoarece 
vizează participarea preşedintelui circumscripţiei electorale la lucrările şedinţei 
de constituire a consiliului local în vederea predării tuturor documentelor create 
de acesta. Or, potrivit dispoziţiilor art. 67/2004, nu este vorba despre 
documente  create  de  preşedintele  circumscripţiei  electorale,    ci de  
procesul-verbal încheiat de biroul electoral al circumscripţiei electorale privind 
toate operaţiunile electorale, centralizarea voturilor, constatarea rezultatului 
alegerilor şi atribuirea mandatelor.   
 Având în vedere cele constatate, membrii celor două comisii au hotărât, 
cu unanimitate de voturi, să întocmească Raport de respingere a propunerii 
legislative pentru modificarea alin.(1) al art.30 din Legea administraţiei publice 
nr.215/2001, republicată. 

     În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă 
face parte din categoria legilor organice. 
 
 
 

   PREŞEDINTE ,                                   PREŞEDINTE, 
  Daniel BUDA                                       Sulfina BARBU  

 
 
 

SECRETAR,                                          SECRETAR, 
          Gabriel ANDRONACHE                              Gheorghe CIOCAN 

 
 
 
 

Consilier,                                                                                            Consilier 
  Paul Şerban                                                                                        Sofia Chelaru 
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