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R A P O R T 

asupra propunerii legislative privind modificarea Legii 
nr.70/1991 privind alegerilor locale 

 
 

  În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă privind 
modificarea  Legii nr.70/1991 privind alegerile locale, trimisă cu adresa 
nr.198 din 20 mai 2002, înregistrată sub nr.31/515 din 21 mai 2002. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.174 din 17 mai 2002, a 
avizat favorabil, cu observaţii şi propunerii, iniţiativa legislativă. 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului 
şi echilibru ecologic, cu avizul nr.26/723 din 5 iunie 2002, a avizat 
favorabil propunerea legislativă. 
  Cu avizul nr.25/325 din 5 iunie 2002, Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, a avizat 
favorabil propunerea legislativă. 
  Guvernul României, cu adresa nr. 706/MRP din 18.02.2003, 
a transmis punctul său de vedere, în care s-au prezentat  observaţii  şi  
propunerii, precizând că nu susţine adoptarea propunerii legislative. 
  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 
modificarea Legii nr.70/1991 privind alegerile locale, în sensul alegerii 
preşedinţilor consiliilor  judeţene prin votul universal, egal, direct, secret 
şi liber exprimat al cetăţenilor, aşa  cum sunt aleşi consilierii judeţeni,  
consilierii locali şi primarii. 
  În conformitate cu prevederile art.60 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, Comisia a examinat propunerea legislativă, mai sus 
menţionată, în şedinţa din 24 aprilie 2003. 
  Cu ocazia dezbaterii propunerii legislative, membrii comisiei 
au constatat că potrivit  prevederilor constituţionale ale art.121 numai 
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consiliul judeţean este  autoritatea administraţiei publice aleasă, în mod 
direct, în condiţiile prevăzute de lege. Conform dispoziţiilor art.113 
alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
consilierii judeţeni îşi aleg,  dintre ei, un preşedinte şi doi vicepreşedinţii. 
Prevederile legale ale art.119 alin.(1) din Legea nr.215/2001, precizând, 
în acelaşi timp, că atât, preşedintele, cât şi vicepreşedinţii, îşi păstrează 
calitatea de consilier. 
  Ca atare, apare, evident că, în aceste condiţii propunerea  
legislativă ar crea o  neconcordanţă între Legea nr.70/1991 şi Legea 
nr.215/2001 ambele fiind legi organice. 
  De asemenea, s-a constatat că din textul propunerii 
legislative  lipsesc prevederi referitoare la: modelul buletinului de vot, 
modalitatea de consemnare a rezultatului votului, procedura validării şi 
procedura depunerii jurământului de către preşedintele consiliului 
judeţean. 
  Ca urmare a punctelor de vedere exprimate de membrii 
comisiei, s-a hotărât, în unanimitate de voturi, să se propună plenului 
Camerei Deputaţilor, respingerea iniţiativei legislative privind 
modificarea Legii nr.70/1991 privind alegerile locale. 
  Din numărul total de 25 membri ai Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, la şedinţă au participat 23 de deputaţi. 
  Prin obiectul său, propunerea legislativă, ce vizează 
modificarea unei legi organice, face parte din categoria legilor organice. 
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