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 Către, 
 

BIROUL PERMANENT AL 
 CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra propunerii legislative pentru 

completarea Legii nr. 67 din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităților 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

trimisă spre dezbatere în fond, Comisiei pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, cu  adresa  

nr. Pl.x 398 din 8 septembrie 2014. 

 

 

 
  PREȘEDINTE,         PREŞEDINTE,                                  

            
              Marin ALMĂJANU              Bogdan Liviu CIUCĂ              
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RAPORT COMUN 

 
asupra propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 67 din 25 

martie 2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare 

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

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  au 

fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă pentru completarea 

Legii nr. 67 din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităților administrației publice 

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  trimisă cu adresa nr. 

Pl.x 398 din 8 septembrie 2014, înregistrată cu nr.4c-6/285, respectiv nr.4c-

11/881 din  8 septembrie  2014. 

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

alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din data de 2 septembrie 2014. 
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Consiliul Legislativ a avizat negativ iniţiativa legislativă, conform avizului 

nr.159 din 17 februarie 2014. 

Guvernul României a transmis un punct de vedere, cu nr.685 din 11 aprilie 

2014 prin care  nu susține adoptarea propunerii legislative. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale a avizat negativ inițiativa legislativă cu avizul nr. 4c-5/538 din 18 

septembrie 2014. 

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 

completarea art.5 alin.(2) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

în sensul prevederii interdicției de a fi alese pentru persoanele condamnate 

definitiv pentru anumite tipuri de infracțiuni. 

În conformitate cu prevederile art.61 și art.63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, comisiile au 

examinat propunerea legislativă în ședințe separate. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au examinat iniţiativa 

legislativă mai sus menţionată, expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ şi 

punctul de vedere al Guvernului României în şedinţa din 30 septembrie 2014. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi la şedinţă 

conform listei de prezenţă. 

 Membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au 

examinat iniţiativa legislativă mai sus menţionată, expunerea de motive, avizul 

Consiliului Legislativ şi punctul de vedere al Guvernului României în şedinţa din 25 

noiembrie 2014  

Din numărul total de 24 membri ai Comisiei au participat la şedinţă 20 

deputaţi. 

 Cu ocazia dezbaterilor s-a constatat că propunerea legislativă are în vedere 

introducerea unor condiții restrictive pentru persoanele care doresc să fie alese ca 

autorități ale administrației publice locale, în afara situațiilor prevăzute de Legea 

nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, 
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(pedeapsa complementară dispusă de instanţă) şi, de aceea, ar fi trebuit să fie 

avute în vedere toate categoriile de aleşi, pentru a se evita eventuale inechităţi. 

Iniţiativa legislativă pune în discuţie situaţia discriminatorie care s-ar putea crea 

între candidaţii la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale în raport 

cu candidaţii la celelalte tipuri de alegeri, cărora nu li se aplică o astfel de 

interdicţie. De aceea, s-a apreciat că cerinţele constituţionale, precum şi 

prevederile din materia alegerilor reglementează condiţii egale pentru toţi cetăţenii 

care doresc să acceadă la funcţii elective. 

În urma dezbaterii, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de 

voturi (trei abțineri),  respingerea propunerii legislative pentru completarea 

Legii nr. 67 din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităților administrației publice 

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

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

categoria legilor organice. 

 
 

  PREȘEDINTE,         PREŞEDINTE,                            
             Marin ALMĂJANU   Bogdan Liviu CIUCĂ              
 
 
 
 
  SECRETAR,            SECRETAR  
      Radu BABUȘ         Sorin Constantin STRAGEA       
 
 
 
 
 
          
Sef serviciu, Sofia Chelaru       Şef serviciu, Ciprian Bucur 
Consilier parlamentar, Nicoleta Toma     Consilier parlamentar, Paul Şerban 
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