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Către, 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea art.6 alin.(1) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, trimis Comisiei pentru examinare pe fond, în 

procedură obişnuită, cu adresa nr. PL. x 216 din 17 iunie 2013. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

MARIN ALMĂJANU 
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R A P O R T    

    
asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.6 alin.(1) din Legea 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 

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

republicat, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere şi avizare în fond, în procedură 

obişnuită, cu proiectul de Lege pentru modificarea art.6 alin.(1) din Legea 

nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, transmis cu 

adresa nr. PL. x 216 din 17 iunie 2013, înregistrat cu nr.4c-6/281 din 17 iunie 

2013. 

 Camera Deputaţilor este Cameră Decizională potrivit prevederilor art.75 

alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată. 

 La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.294/16.04.2013); 

 avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 

(nr. 37/347/19.06.2013); 

 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr. 

216/2013/3.09.2013). 

 Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 10 iunie 2013. 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.6 alin.(l) 

din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul că listele de 

candidaţi pentru alegerea consiliilor locale şi a consiliilor judeţene să fie întocmite 

astfel încât să asigure reprezentarea ambelor sexe, cu excepţia acelora care conţin 

un singur candidat. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, comisia a examinat proiectul de lege în şedinţa din 29 octombrie 

2013. 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 34 deputaţi, din totalul de 36 de 

membri ai Comisiei. 

La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, în conformitate cu 

prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul 

deputat Ganţ Ovidiu Victor. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de către 

membrii Comisiei s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea  proiectului 

de Lege pentru modificarea art.6 alin.(1) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face 

parte din categoria legilor organice. 

 

 

 
PREŞEDINTE, 

 
SECRETAR, 

 

    Marin ALMĂJANU 

 

Ion Marcel CIOLACU 

 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier Alina Tănase 
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