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referitoare la propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.115/2015 

pentru alegerea autorităţrilor administral:iei publice locale, pentru 

modificarea Legii administra(iei publice locale nr.215/2001, precum şi 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor 

locali (b230/7.05.2020) 

În temeiul art. 2 aim . (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 

lit, a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propuneril legislative privind modificarea Legii nr. 115/2015 pentru 

ale gerea autoritălilor, administraliei publice locale, pentru modificarea Legii administraliei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 

privind Statutul ale,silor locali (b230/7.05.2020). 

În temeiul art. 6 aim . (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 22 

aim . (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, în şedinţa din data de 21.05.2020, 

desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului nr.37/18.03.2020, modificată prin 

Hotărârea Plenului nr. 52/14.05.2020, părţile reprezentate în Plenul Consiliului Economic şi 

Social şi-au exprimat următoarele puncte de vedere: 

➢ reprezentanţii părţii sindicale şi reprezentanţii asocia$iilor şi fundaliilor 

neguvernamentale ale societălii civile au votat pentru avizarea FAVORABILA a 

proiectului de act normativ; 



➢ 1 reprezentant al părţii patronale a votat pentru avizarea FAVORABILA a 

proiectului de act normativ, cu puncte de vedere; 

➢ 2 reprezentanţi ai părţii patronale au votat pentru avizarea NEFAVORABILA a 

proiectului de act normativ, cu următoarea motivare: 

- "nu se pot modifica legi elcctorale în an de alegeri (este si recomandare a Comisiei de la 

Venetia); 

- combinatiile propuse de 7 — 10 senatori/ deputati şi once altă modificare trebuie discutate în 

perioade dintre alegeri". 

➢ 4 reprezentanţi ai părţii patronale s-au abţinut de la vot. 

Preşedinte, 

Iacob BACIU 
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