
LEGE
pentru modificarea şi completarea legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice 

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

Statutul aleşilor locali şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor
publice

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 
publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 349 din 20 mai 2015 se modifică şi se 

completează după cum urmează:

1. Art. 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(1). Candidaturile pentru consiliile locale şi consiliile judeţene, precum şi cele 

pentru primari şi preşedinţi ai consiliilor judeţene se propun de partidele politice sau 

alianţele politice constituite potrivit Legii partidelor politice nr. 14/2003, republicată. Se 

pot depune candidaturi şi de către alianţele electorale constituite în condiţiile prezentei 
legi, de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale prevăzute la art. 
8, precum şi candidaturi independente. Listele de candidaţi pentru alegerea consiliilor 

locale şi a consiliilor judeţene trebuie întocmite astfel încât să asigure reprezentarea 

ambelor sexe, prin respectarea cotei de reprezentare de minim 30%, atât pentru femei cât 
şi pentru bărbaţi, cu excepţia acelora care conţin un singur candidat.” .

2. La Art. 28, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) Prin listă completă de candidaţi se înţelege lista care cuprinde un număr de 

candidaţi egal cu suma dintre numărul maxim de mandate de consilier, stabilită potrivit 
prevederilor Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
pentru unitatea administrativ-teritorială în cauză şi numărul ce reprezintă un sfert din 

numărul mandatelor, stabilit în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (6) şi cu respectarea 

art. 7 alin. (1).“

3. La Art. 52, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:



“(1) Biroul electoral de circumscripţie examinează respectarea condiţiilor legale 

pentru ca o persoană să poată candida, respectarea cotei minime de reprezentare de minim 

30% pentru femei şi pentru bărbaţi, respectarea condiţiilor de fond şi de formă ale listelor 

de candidaţi, precum şi ale listei susţinătorilor. Candidaturile care îndeplinesc condiţiile 

legale sunt înregistrate. Candidaturile care nu îndeplinesc condiţiile legale de fond şi de 

formă se resping de către biroul electoral de circumscripţie,.“

Art. II, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 883 din 14 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică 

şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^), 
cu următorul cuprins:

„(P). în componenţa consiliului de administraţie un procent de minim 30% este 

reprezentat de femei pentru a se asigura promovarea participării echilibrate a acestora în 

procesul decizional.”

2. La articolul 29, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi de adunarea generală a 

acţionarilor, la propunerea consiliului de administraţie în funcţie sau a acţionarilor, cu 

respectarea prevederilor articolului 5, alineatul (!').”

3. La articolul 61, alineatul (3), teza a doua se modifică şi va avea următorul
cuprins:

„(3) (...) Selecţia se realizează cu respectarea prevederilor articolului 5, alineatul 
(11) precum şi a principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei.”
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