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Comisia pentru administrafie 

publica
Nr.XXX/67/2015/2019

Comisia juridica, de numiri, discipline,
imunitati si validari» *

Nr. XIX/ 78/2015/2019

RAPORT COMUN SUPLIMENTAR
asupra Propunerii legislative pentru modificarea si completarea 

Legii administratiei publice locale nr.215/2001, republicatd, cu 
modificdrile si completdrile ulterioare, publicatd in Monitorul Oficial al 

Romdniei, Partea I, nr.l23 din 20februarie 2007
(L122/2015)

In temeiul art. 109 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile ulterioare, 
Plenul Senatului m sedinta din 26 septembrie 2016, a hotarat trimiterea spre reexaminare 
a Propunerii legislative pentru modificarea si completarea Legii administratiei 
publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr.l23 din 20 februarie 2007, 
inregistrata la Senat sub nr.L122/2015 din 23 martie 2015, la Comisia pentru 
administrate publica si Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari, 
in vederea dezbaterii si intocmirii unui raport comun suplimentar.

Propunerea legislative a fost initiata: Bodog Florian Dorel - senator PSD; Butunoi 
lonel-Daniel senator PSD; Coca Laurentiu-Florian - senator PSD; Constantinescu Florin - 
senator PSD; Cordos Alexandra senator PSD; Durut Aurel - senator PSD; Federovici Doina- 
Elena senator PSD; Fifor Mihai-Viorel - senator PSD; Firea Gabriela - senator PSD; Lazar 
SorinConstantin - senator PSD; Mitu Augustin-Constantin - senator PSD; Mocanu Victor - 
senator PSD; Moga Nicolae - senator PSD; Mohanu Nicolae - senator PSD; Nicula Vasile- 
Cosmin senator PSD; Oprea Stefan-Radu - senator PSD; Pop Gheorghe - senator PSD; Pop 
LiviuMarian - senator PSD; Popa Florian - senator PSD; Rotaru Ion - senator PSD; Saghian 
Gheorghe - senator PSD; Sarbu Hie - senator PSD; Savu Daniel - senator PSD; Silistru Doina - 
senator PSD; Stuparu Timotei - senator PSD; Suciu Matei - senator PSD; Valcov 
DariusBogdan - senator PSD; Voinea Florea - senator PSD.

Camera Deputatilor a respins propunerea legislativa in sedinta din 18 martie 2015.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea si completarea 
Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, in sensul adoptarii de catre consiliile locale si consiliile judetene a hotararilor 
privind patrimoniul cu votul a jumatate plus unu din numarul total al consilierilor in 
functie. Reglementarea in vigoare la momentul depunerii acestei propuneri legislative



prevedea ca aceste hotarari (privind patrimoniul] sa se adopte cu votul a doua treimi din 
numarul total al consilierilor locali/ judeteni in functie.

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativa si a transmis un 
favorabil, cu observatii si propuneri.

Guvernul, conform punctului de vedere transmis in anul 2015, sustine adoptarea 
acestei propuneri legislative cu observatii si propuneri.

aviz

membrii Comisiei pentru 
administra^ie publica impreuna cu membrii Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunitati 
si validari, analizand rapoartele depuse anterior, precum si prevederile legilor m materie m 
vigoare, au hotarat, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenti, sa adopte un raport 
comun suplimentar de respingere.

Membrii celor doua comisii au avut m vedere urmatoarele aspecte:
-in data de 19 octombrie 2015 a fost depus raportul comun de respingere al celor 

doua comisii, unde membrii acestora au apreciat ca nu se impune modificarea majoritatii 
necesare pentru adoptarea hotararilor privind patrimoniul de catre consiliul local sau 
consiliul judetean.

- in sedinta din 19 septembrie 2016, plenul Senatului a hotarat trimiterea spre 
reexaminare a Propunerii legislative pentru modificarea si completarea Legii administratiei 
publice locale nr.215/2001, republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare, publicata in 
Monitorul Oficial al Romdniei, Partea I, nr.l23 din 20 februarie 2007 pentru mai multe 
clarificari.

Pe parcursul mai multor sedinte m anul 2019,

- in sedinta din 26 septembrie 2016, membrii prezenti ai celor doua comisii au 
analizat initiativa legislativa si punctul de vedere al Guvernului si au hotarat sa adopte, cu 
majoritate de voturi, un raport comun suplimentar de admitere, cu amendamente 
admise.

- La momentul actual, normele propuse prin aceasta initiativa legislativa sunt deja 
reglementate la articolul 139 alin.(3) lit.g): (3] Se adoptd cu majoritatea absolutd
prevdzuta la art. 5 lit. cc] a consilierilor locali in functie urmatoarele hotarari ale consiliului 
local: a) hotdrdrile privind bugetul local; (....) g) hotardrile privind administrarea 
patrimoniului;" al Ordonantei de urgenta nr.57 din 03 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr.555 din 05 iulie 2019. 
Mentionam faptul ca proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ a fost adoptat de Senat, m sedinta din 02 octombrie 
2019, m conditiile articolului 115 alineatul (5] teza a 111-a din Constitutia Romaniei, 
republicata si a fost trimis spre dezbatere la Camera Deputatilor, fiind in lucru la comisiile 
sesizate.

Membrii celor doua comisii, avand in vedere ca in Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr.57 din 03 iulie 2019 privind Codul administrativ se regasesc modificarile pe 
care le adoptasera cu ocazia dezbaterii raportului comun suplimentar cu amendamente 
admise in sedinta din 26 septembrie 2016, au constatat ca initiativa legislativa a ramas 
fara obiect.

In conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republican cu 
modificarile ulterioare, la dezbaterea initiative! legislative, au participat reprezentanti ai 
Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii §i Administratiei Publice.

Prezentul raport comun suplimentar inlocuieste pe cel depus in data de
26.09.2016.



In consednta, Comisia pentru administrafie publica Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari supun spre dezbatere adoptare, Plenului Senatului,
raportul comun suplimentar de respingere impreuna cu propunerea legislativa.

Prin continutul sau normativ, propunerea legislativa face parte din categoria legilor 
organice, fiind incidente dispozitiile art. 73 alin. (3) lit. o) din Constitutia Romaniei, si 
urmeaza sa fie supusa votului plenului Senatului, impreuna cu raportul comun 
suplimentar de respingere, cu respectarea prevederilor art. 76 alin.(l) din Legea 
fundamentals.

Potrivit dispozitiilor art. 75 alin. (1) din Constitutie, republicata si ale art. 92 alin.(8) 
pet. 2 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile ulterioare, Senatul este 
Camera decizionala.
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