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            Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi 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, 
precum şi pentru modificarea unor acte normative, trimis spre dezbatere în fond, 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic cu adresa nr. PL x - 459 din 27 iunie 
2011, înregistrată sub nr.31/712/2011, respectiv, sub nr.26/346/2011.   
             În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor organice. 
 

    VICEPREŞEDINTE,                                   PREŞEDINTE,                                            
                  Florin IORDACHE                            Bogdan CANTARAGIU 
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asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/2008 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi 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, precum şi pentru modificarea unor acte 

normative 
 

      În conformitate cu prevederile art. 95  din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi  şi Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului 
şi echilibru ecologic au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu proiectul de Lege 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi 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, 
precum şi pentru modificarea unor acte normative, trimis cu adresa nr. PL-x 459 din 
27 iunie 2011 şi înregistrat cu nr.31/712/2011 şi, respectiv, sub nr.26/346/2011.  

     Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 
92 alin. (8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,cu modificările şi 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Camera decizională. 

     Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri, iniţiativa 
legislativă, conform avizului nr. 267 din 14 martie 2011. 

     Guvernul României, a transmis un punct de vedere, cu nr. 953 din 21 
aprilie 2011, prin care nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

     Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea  Legii nr. 35/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 
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, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul instituirii 
obligaţiei cetăţenilor de a participa la vot şi al prevederii, sub sancţiune penală a unor 
reguli privind utilizarea materialelor electorale în timpul campaniilor electorale. 
      În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi 



membrii Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic au examinat proiectul de lege în şedinţa din 25 septembrie 2012. 
     Din numărul total de 23 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au participat la dezbateri 18 deputaţi. Din numărul total de 28 de membri ai 
Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au 
participat la dezbateri 27 deputaţi. 
   Cu ocazia dezbaterilor s-a constatat că dacă s-ar reglementa obligaţia juridică 
a cetăţenilor de a-şi exercita dreptul de vot, aşa cum se propune prin proiect, ar 
însemna ca dreptul de vot, statuat prin normă constituţională, să fie transformat într-o 
normă de nivel inferior Constituţiei, într-o obligaţie de vot, încălcându-se astfel, 
principiul supremaţiei Constituţiei consacrat de art. 1 alin. (3) din Legea 
fundamentală, precum şi principiul ierarhiei actelor normative. Ca atare, având în 
vedere că legiuitorul constituant nu a reglementat şi obligaţia exercitării dreptului de 
vot, rezultă neconformitatea soluţiei legislative propuse cu prevederile şi principiile 
Constituţiei.   

Având în vedere cele constatate, membrii celor două comisii au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, respingerea 
proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/2008 pentru 
alegerea Camerei Deputaţilor şi 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, precum şi pentru modificarea unor acte normative. 

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

  Daniel BUDA                              Bogdan CANTARAGIU  
 
 
 

SECRETAR,                                          SECRETAR, 
               Gabriel ANDRONACHE                              Gheorghe CIOCAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar,                                                                                            Consilier, parlamentar 
               Paul Şerban                                                                                                            Sofia Chelaru 
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