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   Către, 
 

BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
              
            Vă înaintăm alăturat RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege 
pentru modificarea şi completarea art.48 din 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 şi asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.48 din 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, trimise 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 334 din 16 mai 2011, respectiv cu adresa nr. 
PL.x 339 din 16 mai 2011, înregistrate sub nr.31/489 din 17 mai 2011 și sub 
nr.26/234 din 17 mai 2011, precum şi sub nr.31/495 din 17 mai 2011și  sub nr. 26/238 
din 17 mai 2011. 
             În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectele de lege face parte din 
categoria legilor organice. 

 
 

        PREŞEDINTE                                   VICEPREŞEDINTE                                          
                   Marin Almăjanu        Ciprian Nicolae Nica                              
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RAPORT  COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.48 din 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 şi asupra proiectului de Lege pentru modificarea 

art.48 din 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 

 
   În conformitate cu prevederile art. 95  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, 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 art.48 din 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 şi cu  proiectul de Lege pentru modificarea art.48 din 
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, trimise 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 - 334 din 16 mai 2011, 
respectiv cu adresa nr. PL.x 339 din 16 mai, înregistrate sub nr.31/489 din 17 mai 
2011 și sub nr.26/234 din 17 mai 2011, precum şi sub nr. 31/495 din 17 mai 2011 și 
sub nr. 26/238 din 17 mai 2011. 

 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. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectele de lege în 
şedinţa din 9 mai 2011, ca urmare a depăşirii termenului de adoptare, potrivit art. 75 
alin. (2) teza a III-a din Constituţia României, republicată. 

Consiliul Legislativ, prin avizele nr. 1556 din 15 decembrie 2010 şi nr. 1492 
din 10 decembrie 2010, a avizat favorabil  proiectele de lege, cu observaţii şi 
propuneri. 

Proiectele de lege au ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
art. 48 din 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, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul introducerii scrutinului uninominal majoritar într-o singură etapă, 
urmărindu-se creşterea responsabilităţii clasei politice faţă de electorat. 
       În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic şi membrii Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au examinat proiectele de lege  în şedinţe separate. Membrii Comisiei pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic  au examinat 
proiectele de lege în şedinţa din  22 octombrie 2013, iar membrii Comisiei juridice, 
de disciplină şi imunităţi au examinat proiectele de lege în şedinţa din 15 octombrie 
2013. 
   În conformitate cu dispoziţiile art. 68 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
membrii celor două Comisii au întocmit un raport comun. 
  La dezbateri au fost prezenţi, din totalul de 27 membri ai Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, 20 deputaţi, iar din totalul celor 36 de membri ai Comisiei 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic  au fost 
prezenţi 34 deputaţi.   

 În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au apreciat că 
proiectul de lege  (PL x 334/2011) stabileşte, prin modificarea art. 48 alin. (1) şi (10), 
faptul că repartizarea/atribuirea mandatelor se face şi la nivelul fiecărei circumscripţii 
electorale, soluţie normativă pentru care nu este prevăzută nicio procedură efectivă de 
realizare, alin. (3)-(7) urmând să fie abrogate. 

Este necesar ca modificările propuse prin PL x 339/2011 să fie corelate cu 
restul  dispoziţiilor art. 48, neavute în vedere de către iniţiatori, în special cu alin. (4), 
(5) şi (7). 

Pentru integrarea soluţiilor legislative propuse în actul normativ de bază şi 
asigurarea coerenţei acestuia, se impune o analiză mai amplă asupra Legii nr. 
35/2008, urmând a se identifica toate normele ce ar trebui modificate, astfel încât să se 
asigure aplicarea noilor dispoziţii. 

Din perspectiva unei reglementări complete, unitare şi sistematizate, care să 
aibă în vedere şi Deciziile Curţii Constituţionale în materie, prin prezentele proiecte 
de lege ar trebui să se intervină şi asupra textului alin. (17) al art. 48, care a fost 
declarat neconstituţional prin Decizia nr. 503 din 20 aprilie 2010, publicată în 
Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 353 din 28 mai 2010. 

Pentru o reglementare corectă care să asigure aplicarea noilor prevederi în 
cazul PL x 339/2011, este necesară modificarea şi a altor elemente de structură din 
legea de bază, care prin proiect nu au fost avute în vedere şi care generează astfel 
contradicţii între dispoziţiile actului normativ de bază. Pentru exemplu: normele alin. 
(4), (6) şi (7) ale aceluiaşi art. 48 supus intervenţiei legislative. Pe cale de consecinţă, 
pentru integrarea noii soluţii legislative în actul normativ de bază şi asigurarea 
coerenţei acestuia, s-ar fi impus o analiză mai amplă asupra Legii nr. 35/2008, urmând 



 4

a se identifica toate normele care ar trebui modificate, astfel încât să nu se afecteze 
concepţia de ansamblu a legii. 
  Având în vedere cele constatate, membrii celor două Comisii au hotărât, cu 
majoritate de voturi (2 abțineri), respingerea proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea art.48 din 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 şi a 
proiectului de Lege pentru modificarea art.48 din 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. 

  În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectele de lege fac parte 
din categoria legilor organice. 
 
 

               PREŞEDINTE ,                                        VICEPREŞEDINTE 
            Marian Almăjanu         Ciprian Nicolae Nica                              

 
 
 

            SECRETAR,                                            SECRETAR, 
                   Ion Marcel Ciolacu                                     Theodor Cătălin Nicolescu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Expert parlamentar       Consilier parlamentar,                                         
Nicoleta Toma               Paul Şerban                                                 
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