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  Parlamentul României    

 Camera Deputaţilor 
 

COMISIA PENTRU 
ADMINISTRAŢIE 

PUBLICĂ, AMENAJAREA 
TERITORIULUI  

ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 
 

           Nr. 26/54/05.03.2013                   
   Pl-x 47/2013 

 COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ 
ŞI IMUNITĂŢI 
 
 
 
 
Nr. 31/221/19.02.2013 
Bucureşti, 6 martie 2013   

                            
BIROULUI  PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 

 
 Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra,  propunerii legislative 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, 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 47 din 18 februarie 2013, 
înregistrată cu nr. 26/54 din 19 februarie 2013, respectiv cu nr. 31/221 din 19 
februarie 2013. 
  

 

    PREŞEDINTE,                                            VICEPREŞEDINTE, 
 
  Marin ALMĂJANU                                    Nicolae-Ciprian NICA 
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RAPORT COMUN 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 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 şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate, spre dezbatere, în 
fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, trimisă cu adresa nr. Pl.x 47 din 18 
februarie 2013 şi înregistrată cu nr.26/54 din 19 februarie 2013, respectiv cu nr. 31/221 din 
19 februarie 2013. 

Conform dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. 
(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională.  

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 12 februarie 2013, în 
calitate de prima Cameră sesizată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, conform avizului 
nr.467  din 14.06.2012. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a 
transmis un aviz negativ cu nr. 25/68 din 27 februarie 2013. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a transmis un aviz 
negativ, cu nr. 37/158 din 6 martie 2013. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul instituirii obligativităţii pentru candidaţii 
la funcţiile de consilieri, primari sau preşedinţi ai consiliilor judeţene de a avea achitate 
obligaţiile legale faţă de bugetele locale. 
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În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege sus 
menţionat, în şedinţe separate. Membrii Comisiei pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au examinat proiectul de lege sus menţionat, 
în şedinţa din 05 martie 2013.  

 Din numărul total de 32 membri ai Comisiei pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au participat la dezbateri  28 deputaţi. 
 La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi conform prevederilor art.54 şi 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, doamna Irina Alexe – chestor de Poliţiei – 
şef Departament în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 
 Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au dezbătut iniţiativa 
legislativă în şedinţa din 6 martie 2013. 

Din numărul total de 27 de  membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
au participat la şedinţă 21 deputaţi. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, conform prevederilor art.54 şi 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, doamna Irina Alexe – chestor de Poliţiei – 
şef Departament în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

În urma examinării intervenţiei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii 
Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, precum 
şi ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, 
respingerea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, din următoarele considerente: 
 Interzicerea dreptului de a candida la funcţiile de consilier, primar ori preşedinte al 
consiliului judeţean pentru neachitarea obligaţiilor faţă de bugetele locale, aflaţi în calitatea 
de acţionar sau asociat al unor societăţi comerciale, este considerată incorectă şi abuzivă. 
Respectivele obligaţii revin societăţii comerciale ca persoane juridice şi nu acţionarilor sau 
asociaţilor acestora. 

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

 
         PREŞEDINTE,                            VICEPREŞEDINTE,         
 
                Marin ALMĂJANU                         Nicolae-Ciprian NICA 
 

 
                   SECRETAR,                                            SECRETAR 

                                                                              
                    Ioan Marcel CIOLACU                          Theodor-Cătălin NICOLESCU 
 
 
 
Şef serviciu, Sofia Chelaru                                                                              Consilier parlamentar, Paul Şerban 
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