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RAPORT COMUN 

asupra  
 

Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001, pentru 
modificarea Legii nr.115/2015, Legii nr.393/2004 şi Legii 554/2004, precum şi pentru 
completarea Legii 340/2004 în vederea stabilirii unor atribuţii ale prefecţilor privind 
validarea şi invalidarea mandatelor de consilieri, precum şi privind tranmiterea unui 
punct de vedere în considerarea legalităţii actului administrative 
 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în 
fond, împreună cu Comisia pentru administra�ie publică �i amenajarea teritoriului cu 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001, pentru 
modificarea Legii nr.115/2015, Legii nr.393/2004 şi Legii 554/2004, precum şi pentru 
completarea Legii 340/2004 în vederea stabilirii unor atribuţii ale prefecţilor privind 
validarea şi invalidarea mandatelor de consilieri, precum şi privind tranmiterea unui 
punct de vedere în considerarea legalităţii actului administrative, trimisă cu adresa nr. 
Pl-x 12 din 10 februarie 2016 şi  înregistrată cu nr. 4c-11/126  din 11 februarie 2016, 
respectiv cu nr. 4c-6/32 din 11 februarie 2016. 
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Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. 
(8) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera  Deputaţilor este 
primă Cameră sesizată. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1256 din 27 noiembrie 2015, a avizat 
favorabil, cu observaţii şi propuneri, iniţiativa legislativă. 
 Guvernul României a transmis un punct de vedere cu nr. 65 din 21 ianuarie 2016 
prin care nu sus�ine adoptarea ini�iativei legislative. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare: modificarea �i completarea unor 
acte normative din domeniul administra�iei publice locale prin care se instituie noi 
atribu�ii pentru prefect cu privire la validarea sau invalidarea mandatelor de consilieri 
locali �i consilieri jude�eni, precum �i la transmiterea unui punct de vedere motivat în 
considerarea nelegalită�ii actelor administrative emise de autorită�ile administra�iei 
publice locale, fără a exista un raport de subordonare �i fără a fi afectată autonomia 
locală. 

În conformitate cu prevederile art. 61 �i art. 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat,  Comisia juridică, de disciplină �i imunită�i �i Comisia pentru 
administra�ie publică �i amenajarea teritoriului au examinat iniţiativa legislativă, 
expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ �i punctul de vedere al Guvernului în 
şedinţe separate.  

Membrii Comisiei pentru administra�ie publică �i amenajarea teritoriului au 
examinat propunerea legislativă în �edin�a din 23 februarie 2016. 

La lucrările Comisiei au fost prezen�i 19 deputa�i din totalul de 23 membri. 
La dezbaterile care au avut loc a participat, în calitate de invitat, în conformitate cu 

prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputa�ilor, republicat, domnul Cezar 
Soare – secretar de de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale �i 
Administra�iei Publice. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină �i imunită�i au dezbătut ini�iativa 
legislativă în �edin�a din 1 martie 2016. 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul Cezar Soare – 
secretar de de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale �i Administra�iei 
Publice. 
  Din numărul total de 26 membri ai Comisiei juridice, de disciplină �i imunită�i 
au participat la dezbateri  18 deputaţi. 

Cu ocazia dezbaterilor s-a constatat că expunerea de motive a ini�iativei 
legislative este extrem de sumară,  nerespectând dispozi�iile Legii nr. 24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, nefiind precizate 
corect elementele obligatorii din cuprinsul instrumentului de prezentare �i motivare. 
Membrii comisiei au constatat că atribu�iile date în sarcina prefectului nu pot fi duse la 
îndeplinire în mod corect, iar emiterea, potrivit art. 3 alin. (1) a unui punct de vedere de 
către prefec�i ar echivala cu realizarea unei proceduri prealabile atacării actelor în 
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contencios administrativ, creând, dincolo de contradic�ia cu alte articole ale legii, 
premisele unor vicii de neconstitu�ionalitate în raport cu art. 123 alin. (5) din 
Constitu�ie.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi �i 
membrii Comisiei pentru administra�ie publică �i amenajarea teritoriului, au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor respingerea Propunerii 
legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001, pentru modificarea 
Legii nr.115/2015, Legii nr.393/2004 şi Legii 554/2004, precum şi pentru completarea 
Legii 340/2004 în vederea stabilirii unor atribuţii ale prefecţilor privind validarea şi 
invalidarea mandatelor de consilieri, precum şi privind tranmiterea unui punct de vedere 
în considerarea legalităţii actului administrative. 

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

                      
                         PREŞEDINTE,                                                 PREŞEDINTE,                             

 
                    Bogdan Liviu CIUCĂ                                       Victor Paul DOBRE 

 
 
 
 

                            SECRETAR,                                                     SECRETAR,  
 
              Sorin Constantin STRAGEA                                         Radu BABU� 
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