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 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra propunerii legislative  

pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale 

trimisă, spre dezbatere în fond, Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului și Comisiei pentru muncă și protecție socială, cu adresa nr. PLx. 570/2017 

din 12 februarie 2018. 

 

 

PREŞEDINTE,    PREȘEDINTE, 

        Florin Claudiu ROMAN    Adrian SOLOMON 
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RAPORT  COMUN 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia 

pentru muncă și protecție socială au fost sesizate spre dezbatere, în fond, în procedură 

obișnuită, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale, trimisă cu adresa nr. PL x. 570/2017 din 

12 februarie 2018. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera  Deputaţilor este primă 

Cameră sesizată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, conform 

avizului nr. 76 din 5 februarie 2018. 

Guvernul, prin punctul de vedere nr.196 din 20 februarie 2018, nu susține 

adoptarea inițiativei legislative. 

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Legii nr.215/2001, în sensul reglementării unor drepturi 

aferente funcțiilor de primar și viceprimar precum: dreptul la indemnizație, asimilată 

salariului, ca formă de remunerare a activității corespunzătoare funcției, dreptul la 
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timp de odihnă anual, dreptul la concediu medical și dreptul la zile libere plătite 

pentru diverse evenimente. 

Membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au 

examinat propunerea legislativă în ședința din 6 martie 2018. 

Din numărul total de 25 membri ai Comisiei pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului au participat la dezbateri 22 deputaţi. 

Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au examinat propunerea 

legislativă în şedinţa din 27 februarie 2018. 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 21 deputaţi, din totalul de 23 

membri ai comisiei. 

La dezbateri a participat în calitate de invitat, în conformitate cu prevederile 

art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat cu modificările şi 

completările ulterioare, domnul Angel Gheorghiu, subsecretar de stat în cadrul 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

respingerea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale din următoarele considerente: 

- nu respectă prevederile art.36 alin.(1) din Legea nr.24/2000, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, conform cărora „Actele normative trebuie 

redactate într-un limbaj şi stil juridic specific normativ, concis, sobru, clar şi precis, 

care să excludă orice echivoc, cu respectarea strictă a regulilor gramaticale şi de 

ortografie”. Astfel, propunerea legislativă prezintă deficienţe, atât sub aspectul unora 

dintre soluţiile preconizate, exprimate prin fraze ambigue şi eliptice, cât şi sub 

aspectul redactării, existând erori de ortografie şi formulări incorecte gramatical. 

- referitor la modificarea alin.(5) a art.57, propusă la pct.1, precizăm că soluţia 

nu este corelată cu prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice care, la art.7 lit.d), prevede că: „indemnizaţia 

lunară reprezintă suma de bani la care au dreptul persoanele care ocupă funcţii de 

demnitate publică sau asimilate acestora, fiind unica formă de remunerare a activitătii 

corespunzătoare funcţiei acestora; persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică 

nu beneficiază de sporuri permanente, sporuri temporare şi/sau de doctorat;”. În textul 
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preconizat pentru alin.(5) nu se prevede că indemnizaţia este lunară, că este unica 

formă de remunerare a activitătii corespunzătoare funcţiei de primar, respectiv de 

viceprimar şi nici că aceleaşi persoane nu beneficiază de sporuri permanente, sporuri 

temporare şi/sau de doctorat, aspecte care în actuala redactare a aceluiaşi alineat al 

art.57 sunt clar prevăzute. 

Pe de altă parte, formularea „asimilată salariului din punct de vedere fiscal, 

respectiv al obligaţiilor ce decurg pentru primar/viceprimar şi autoritate din legislaţia 

privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale” este ambiguă, 

conducând la imposibilitatea interpretării şi a aplicării normei preconizate. 

- la pct.2 referitor la art.57 alin.(51), semnalăm că, în prima parte a frazei, 

pentru expresia „respectiv baza de calcul” nu poate fi stabilită o conexiune cu textul 

supus analizei. De asemenea, formularea din final, „în calitatea lor de angajaţi ai 

unităţii administrativ teritoriale în care au fost aleşi”, nu este conformă cu prevederile 

art.23 din Legea nr.215/2001, conform cărora „Autorităţile administraţiei publice prin 

care se realizează autonomia locală în comune, oraşe şi municipii sunt consiliile 

locale, comunale, orăşeneşti şi municipale, ca autorităţi deliberative, şi primarii, ca 

autorităţi executive”, iar „primarii funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice 

locale şi rezolvă treburile publice din comune, oraşe şi municipii, în condiţiile legii”. 

În raport de obiectul şi conţinutul său,  propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor organice. 

    

               PREŞEDINTE,     PREȘEDINTE,  
     Florin Claudiu ROMAN         Adrian SOLOMON 

 
 
      p. SECRETAR,    SECRETAR, 
         Cătălin-Ioan Nechifor          Violeta RĂDUȚ 
 
 
 
 
 Sef serviciu, Sofia Chelaru 
 Consilier parlamentar, Nicoleta Toma      Consilier parlamentar, Lidia Vlădescu 
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