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 În conformitate cu prevederile art. 74 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, vă înaintăm alăturat spre dezbatere şi adoptare 

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 115/2015 pentru alegerea 

administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, 

precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. 
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LEGE 

Pentru modificarea și completarea Legii 115/2015 pentru alegerea administrației publice locale, 

pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Art. I. - Legea nr. 115/2015 pentru alegerea administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

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

privind Statutul aleșilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 20 mai 2015, 

se modifică şi se completează după cum urmează: 

 

1. Alineatul (1) al articolului 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art. 7 – (1) - Candidaturile pentru consiliile locale și consiliile județene, precum și cele pentru 

primari se propun de partidele politice sau alianțele politice, constituite potrivit legii partidelor 

politice nr. 14/2003, republicată. Se pot depune candidaturi și de către alianțele electorale 

constituite în condițiile prezentei legi, de către organizațiile cetățenilor aparținând minorităților 

naționale prevăzute la Art. 8, precum și candidaturi independente. Listele de candidați pentru 

alegerea consiliilor locale și a consiliilor județene trebuie întocmite astfel încât să asigure 

reprezentarea ambelor sexe în proporție de cel puțin 30% din candidaturile înscrise pe fiecare 

listă în parte pentru fiecare dintre acestea, cu excepția acelora care conțin un singur candidat.” 

 



2. După alineatul (1) al articolului 7 se introduc două noi alineate, (1)1 și (1)2, care vor avea 

urmatorul cuprins: 

 

(1)1 Calculul procentului prevăzut la alin (1) se face prin rotunjirea în plus a fracțiunilor care 

depășesc o jumătate, respectiv prin rotunjirea în minus a fracțiunilor care nu depășesc o 

jumătate. 

(1)2 Listele de candidați întocmite fără respectarea alin (1) se resping de către biroul electoral 

de circumscripție în conformitate cu prevederile Art. 52 alin (1). 
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