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RAPORT COMUN

asupra Propunerii legislative pentru modificarea si completarea Legii nr.l 15/2015 pentru 
alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administratiei publice nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea 
Legii nr.393/2004 privind StatutuI alesilor locali

In conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, republicat, Comisia 
juridica, de numiri, disciplina, imunita^i ^i validari si Comisia pentru administratie publica, 
prin adresa nr. L144/2021, au fost sesizate de Biroul permanent al Senatului in vederea 
dezbaterii §i elaborarii raportului comun asupra Propunerii legislative pentru modificarea si 
completarea Legii nr.l 15/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice 
locale, pentru modificarea Legii administratiei publice nr.215/2001, precum si pentru 
modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind StatutuI alesilor locali, initiatori 
senator! si deputati AUR.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislative, cu observatii si
propuneri.

Consiliul Economic si Social a transmis un aviz favorabil.

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de §anse, culte §i minoritati transmite avizul 
cu nr. 363-NEGATIV.

Propunerea legislative are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 115/2015 
pentru alegerea autoritetilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii 
administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii 
nr. 393/2004 privind StatutuI alesilor locali, cu modificerile si completerile ulterioare, m 
sensul reglementerii alegerii primarului, precum si a presedintelui consiliului judetean in doue 
tururi de scrutin.

in reglementarea actualmente in vigoare, este declarat ales primar, respectiv pre^edinte 
al consiliului judetean, candidatul care a intrunit cel mai mare numar de voturi valabil 
exprimate. In caz de balotaj/ de egalitate, se organizeaza un nou tur de scrutin la doua 
saptamani de la primul tur, la care participa doar candidate care se afla in aceasta situatie.

Prin reglementarea propusa in prezenta initiativa legislative, este declarat ales primar, 
respectiv presedinte al consiliului judetean, candidatul care a intrunit majoritatea voturilor 
valabil exprimate.



Daca niciunul dintre candidati nu a mtrunit majoritatea voturilor valabil exprimate, se 
organizeaza al doilea tur de scrutin, in termen de doua saptamani de la primul tur, la care vor 
participa primii doi candidati in ordinea numarului de voturi obtinute. Un al doilea scrutin se 
organizeaza si in caz de balotaj intre mai multi candidati la functia de primar, respectiv la cea 
de presedinte al consiliului judetean. Este declarat ales primar, respectiv presedinte al 
consiliului judetean candidatul care a obtinut cel mai mare numar de voturi.

in caz de balotaj in cel de-al doilea tur, se va organiza un al treilea tur de scrutin, in 
termen de doua saptamani de la cel de-al doilea tur.

Comisia juridica si Comisia de administrate, in sedinta comuna din 23 iunie 2021, au 
analizat propunerea legislative si au hotarat sa adopte, cu majoritate de voturi ale membrilor 
prezenti, un raport comun de respingere cu amendamente respinse, prevazute in anexa 
care face parte integrants din prezentul raport.

Prin continutul sau normativ, propunerea legislative inregistratS cu L144/2021 face 
parte din categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art. 73 alin. (3) lit. a) din 
Constitutia Romaniei, republicatS.

RaportuI comun de respingere se va supune votului plenului Senatului, cu respectarea 
prevederilor art.76 alin.(l) din Constitutia Romaniei, republicatS.

Senatul, in aplicarea dispozitiilor art. 75 alin. (1) din Legea fundamentals si ale art. 92 
alin. (7) pet. 2 din Regulamentul Senatului in vigoare, este primS CamerS sesizatS.

Presedinte,

Senator Kar^J,v,,^s(j?tXi^aszar

Pre^e^lipte,

SenatoikLaur^ Ijnlian^ Scantei

Secretar,

Senator Laura Mihaela Fulgeanu Moashi^r

Secretar,

Senator Maricel Pooa

Intocmit: consilier Camelia Ene

consilier Filofteia Proteasa



Anexa

La Raport comun Nr. XIX/ 104/ 23.06.2021 

Nr.XXX/ 82/ 23.06.2021

Amendamente respinse

la Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, 
pentru modiHcarea Legii administratiei publice nr. 215/2001, precum si pentru modiflcarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul

alesilor locali

(L144/2021)

Nr. L144/2021 - Propunere legislativa pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea 
autoritatilor administratiei publice locale, pentru 
modificarea Legii administratiei publice nr. 215/2001, 
precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 
393/2004 privind Statutul alesilor locali

Amendamente respinse de cele doua comisii Observatii
crt.

1. Titlul initiativei legislative:

-amendament propus de 

dl.senator Sorin Cristian 

Mateescu si respins cu 

majoritate de voturi.

LEGE pentru modificarea si—completarea Legii nr. 

115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice 

locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale 

nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea 

Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, 

pentru modificarea Legii administratiei publice nr. 215/2001, 

precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul alesilor locali

2. Articof unic.- Legea nr. 115/2015 pentru alegerea 

autoritatilor publice locale, pentru modificarea Legii

Art. I. - Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor 

administratiei publice locale, pentru modificarea Legii -amendament propus de
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dl.senator Sorin Cristian 

Mateescu si respins cu 

majoritate de voturi.

administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul alesilor locali, publicata in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I, nr. 349 din 20 mai 2015, cu modificarile 

si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa 

cum urmeaza:

Art. II. - Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor 

administratiei publice locale, pentru modiHcarea Legii 
administratiei publice locale nr. 215/2001, precum §i 

pentru modiUcarea si completarea Legii nr. 393/2004 

privind Statutul alesilor locali, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 349 din 20 mai 2015, cu 

modificarile si completarile ulterioare, precum si cu 

modificarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se 

textelor o noua numerotare.”

administratiei publice nr. 215/2001, precum si pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul alesilor locali, publicata in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I, nr. 349 din 20 mai 2015, cu modificarile 

si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa 

cum urmeaza:

3.
-amendament propus de 
dl.senator Sorin Cristian 
Mateescu si respins cu 
majoritate de voturi.

Articolul 101 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Art. 101-se modifiea-a va avea urmatorul cuprins:

„(2) Este declarat ales primar candidatul care a 

intrunit majoritatea voturilor valabil exprimate.

„(1) Pentru functia de primar, centralizarea 

voturilor se face de biroul electoral de 

circumscriptie.

Este declarat ales primar candidatul care a
Daca niciunul dintre candidati nu a obtinut 

majoritatea voturilor valabil exprimate, fapt care se

(3)
(2)
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intrunit majoritatea voturilor valabil exprimate.

Daca niciunul dintre candidati nu a obtinut 

majoritatea voturilor valabil exprimate, fapt care se 

consemneaza in procesul-verbal incheiat de biroul 

electoral de circumscriptie, se organizeaza al doilea tur 

de scrutin, la doua saptamani de la primul tur, la care 

vor participa doar primii doi candidati in ordinea 

numarului de voturi obtinute.

Un al doilea tur de scrutin se organizeaza si in 

caz de balotaj intre mai multi candidati la functia de 

primar, la care participa toti candidatii aflati in aceasta 

situatie.

consemneaza in procesul-verbal incheiat de biroul 

electoral de circumscriptie, se organizeaza al doilea tur 

de scrutin, in termen de doua saptamani de la primul tur, 

la care vor participa doar primii doi candidati in ordinea 

numarului de voturi obtinute.

Un al doilea tur de scrutin se organizeaza si in 

caz de balotaj intre mai multi candidati la functia de 

primar, la care participa toti candidatii aflati in aceasta 

situatie.

(3)

(4)

(4)

(5) Dupa organizarea celui de-al doilea tur de 

scrutin, este declarat ales primar candidatul care a 

obtinut cel mai mare numar de voturi.

(6) in caz de balotaj in cel de-al doilea tur, se va 

organiza un nou tur de scrutin, in termen de doua 

saptamani de la cel de-al doilea tur.”

Dupa organizarea celui de-al doilea tur de 

scrutin, este declarat ales primar candidatul care a 

obtinut cel mai mare numar de voturi.

In caz de balotaj in cel de-al doilea tur, se va 

organiza un nou tur de scrutin, la doua saptamani de la 

cel de-al doilea tur.”

(5)

(6)

Articolul 101* se modifica si va avea urmatorul cuprins:4. Art. 101 se modifica^ va avea urmatorul cuprins:

„(1) Pentru functia de presedinte al consiliului 
judetean, centralizarea voturilor se face de biroul

-amendament propus de 
dl.senator Sorin Cristian 
Mateescu si respins cu 
majoritate de voturi.„(2) Este declarat ales presedinte al consiliului
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judetean candidatul care a mtrunit majoritatea voturilor 

valabil exprimate.

Daca niciunul dintre candidati nu a mtrunit 

majoritatea voturilor valabil exprimate, fapt care se 

consemneaza m procesul-verbal mcheiat de biroul 

electoral de circumscriptie, se organizeaza al doilea tur 

de scrutin, in termen de doua saptamani de la primul tur, 

la care vor participa doar primii doi candidati in ordinea 

numarului de voturi obtinute.

Un al doilea tur de scrutin se organizeaza si in 

caz de balotaj intre mai multi candidati la functia de 

presedinte al consiliului judetean, la care participa toti 

candidatii aflati in aceasta situatie.

Dupa organizarea celui de-al doilea tur de 

scrutin, este declarat ales presedinte al consiliului 

judetean candidatul care a obtinut cel mai mare numar 

de voturi.

electoral de circumscriptie judeteana.
Este declarat ales presedinte al consiliului 

judetean candidatul care a intrunit majoritatea voturilor 

valabil exprimate.

Daca niciunul dintre candidati nu a intrunit 

majoritatea voturilor valabil exprimate, fapt care se 

consemneaza in procesul-verbal incheiat de biroul 

electoral de circumscriptie, se organizeaza al doilea tur 

de scrutin, la doua saptamani de la primul tur, la care 

vor participa doar primii doi candidati in ordinea 

numarului de voturi obtinute.

Un al doilea tur de scrutin se organizeaza si in 

caz de balotaj intre mai multi candidati la functia de 

presedinte al consiliului judetean, la care participa toti 

candidatii aflati in aceasta situatie.

Dupa organizarea celui de-al doilea tur de 

scrutin, este declarat ales presedinte al consiliului 

judetean candidatul care a obtinut cel mai mare numar 

de voturi.

(2)

(3)

(3)

(4)

(4)

(5)

(5)

in caz de balotaj in cel de-al doilea tur, se va 

organiza un nou tur de scrutin, in termen de doua 

saptamani de la cel de-al doilea tur.”

(6)

in caz de balotaj in cel de-al doilea tur, se va 

organiza un nou tur de scrutin, la doua saptamani de la
(6)
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cel de-al doilea tur.”

Art. 102 se modifica si va avea urmatorul cuprins:5. Articolul 102 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
-amendament propus de 
dl.senator Sorin Cristian 
Mateescu si respins cu 
majoritate de voturi.

„in cazul m care intervine situatia de balotaj intre cei 2 

candidati la functia de primar sau de presedinte al 
consiliului judetean, mtre care s-a desfasurat cel de-al 
doilea tur de scrutin, iar unul dintre acestia decedeaza 

sau se afla m imposibilitatea de a mai participa la cel de
al tur de scrutin, nu vor mai avea loc alegeri, biroul 
electoral de circumscriptie declarandu-1 primar sau, 
dupa caz, presedinte al consiliului judetean, pe celalalt

„in cazul m care intervine balotajul intre cei 2 candidati 

la functia de primar sau de presedinte al consiliului 

judetean, intre care s-a desfasurat cel de-al doilea tur de 

scrutin, iar unul dintre acestia decedeaza sau se afla in 

imposibilitatea de a mai participa la cel de-al tur de 

scrutin, nu vor mai avea loc alegeri, biroul electoral de 

circumscriptie declarandu-1 primar sau, dupa caz, 

presedinte al consiliului judetean, pe celalalt candidat.”
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