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   Către, 
 
     BIROUL PERMANENT AL 
     CAMEREI DEPUTATILOR 
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra propunerii 
legislative  pentru modificarea şi completarea Legii 67/2004 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale cu modificările şi 
completările ulterioare, trimisă Comisiei pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi pentru dezbatere în fond, cu adresa nr.Pl.-x 23 din 2 
februarie 2009. 
 
 
   
  PREŞEDINTE,        PREŞEDINTE, 
 
        Sulfina BARBU                   Daniel BUDA 
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RAPORT  COMUN 
asupra propunerii legislative  pentru modificarea şi completarea 

Legii 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 
locale cu modificările şi completările ulterioare 

 
  În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu propunerea 
legislativă  pentru modificarea şi completarea Legii 67/2004 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale cu modificările şi 
completările ulterioare, trimisă cu adresa nr.Pl-x 23 din 2 februarie 2009, 
înregistrată cu nr.26/46 şi, respectiv cu nr.31/91 din 3 februarie 2009.  
                 Potrivit prevederilor  art. 75 din Constituţia României, 
republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este  Cameră decizională. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins 
propunerea legislativă, în şedinţa din 29 octombrie 2008. 
  Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Legii 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare, în 
sensul alegerii consilierilor locali şi consilierilor judeţeni prin vot uninominal 
în colegii uninominale, procesul electoral având un  singur tur de scrutin cu 
câştigarea mandatului de către candidatul care a obţinut cel mai mare 
număr de voturi. 
  Consiliul Legislativ, prin avizul nr.708/12.06.2008, a avizat 
favorabil propunerea legislativă, cu observaţii şi propuneri. 
  Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa 
nr.2729/30.10.2008, nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative în 
forma prezentată, considerând că nu este oportună, având în vedere 
prevederile Legii nr.24/2000, potrivit cărora, în procesul de legiferare este 
interzisă instituirea aceloraşi reglementări, în două sau mai  multe acte 
normative. 
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  În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au examinat 
propunerea legislativă susmenţionată, în şedinţa din 3 martie 2009. 
Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat propunerea 
legislativă susmenţionată, în şedinţa din 25 februarie 2009.  
  La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din 
partea Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul Radu Stancu – 
secretar de stat, domnul Marin Pătuleanu – consilier şi domnul Ovidiu 
Simina - consilier. 
  Din numărul total de 31 membri ai Comisiei pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic  au 
participat la dezbateri 25 deputaţi, iar din numărul total de 25 membri ai 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat la dezbateri 18 
deputaţi. 
   În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor 
respingerea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 
67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale cu 
modificările şi completările ulterioare, întrucât prin modificările substanţiale 
aduse  Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 
locale a fost modificată substanţial prin Legea nr.35/2008 pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 
a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor locali,  propunerea legislativă a rămas fără 
obiect. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea 
legislativă face parte din categoria legilor organice. 
 
 

 
 

PREŞEDINTE,         PREŞEDINTE, 
 

        Sulfina BARBU          Daniel BUDA 
 
  
  SECRETAR,                   SECRETAR, 
 
        Mihai APOSTOLACHE                  Gabriel ANDRONACHE 
                                                                
 
 
 
 
 
Consilieri parlamentari: 
Cecilia PĂDUROIU 
Sofia CHELARU 
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