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                                                                 AVIZ 
      asupra  propunerii legislative pentru  modificarea şi completarea 

Legii administraţiei publice locale nr.215/2001  
      
                În conformitate cu prevederile art. 95  din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă privind 
modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 
trimisă cu adresa nr.Pl.x.733 din 5 noiembrie 2007, înregistrată cu nr. 
31/1171 din 6 noiembrie 2007. 

    În conformitate cu dispoziţiile art.75 din Constituţia României, 
republicată şi ale art.92 alin. (8) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Camera Deputaţilor este prima  Cameră sesizată .  
               Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia a dezbătut propunerea legislativă  menţionată mai sus, în 
şedinţa din 12 noiembrie 2007. 
      Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă 
avizării, expunerea de motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ 
nr.1408 din 15.10.2007. Cu acest prilej, membrii Comisiei au constatat că 
modificările propuse nu sunt în concordanţă cu prevederile art.121 şi 122 din 
Constituţia României, republicată, care precizează expres autorităţile 
administraţiei publice locale din România, respectiv consiliile locale, 
primarii şi consiliile judeţene. A se prevedea printr-o normă juridică de 
nivelul legii, alegerea prin vot direct a preşedintelui consiliului judeţean, ar 
însemna să i se confere acestuia, printr-o normă cu forţă juridică inferioară 
Constituţiei, calitatea de autoritate publică şi o legitimitate bazată pe votul 
electoratului, legitimare pe care nu o pot avea decât acele autorităţi publice 
anume prevăzute de Constituţie.Or, legiuitorul constituant nu a avut în 
vedere o asemenea ipoteză pentru preşedintele consiliului judeţean, la care 
textele Constituţiei nici nu se referă.                    
                   În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
avizarea negativă a propunerii legislative . 
 În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor organice. 
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