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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

Domnului deputat

Ionel Olteanu,

Preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

AVIZ

asupra proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.72/2001 pentru modificarea şi completarea  art. 28 din legea nr. 70/1991 privind

alegerile locale.

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a transmis, cu adresa nr. 394, din

27 august 2001, Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele

minorităţilor naţionale, în vederea avizării în procedură de urgenţă, proiectul de

lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2001 pentru

modificarea şi completarea  art. 28 din legea nr. 70/1991 privind alegerile locale.

În şedinţa sa din 28 august  2001, Comisia a analizat proiectul de lege

şi a hotărât, cu unanimitate de voturi, să îi acorde aviz favorabil, cu următorul

amendament:

Amendament acceptat:

N
r.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Motivare



2

cr
t.

Text adoptat de comisie

0. 1. 2. 3.
1     La art.77, alineatul 2 va

avea următorul cuprins:
"(2) - Candidaţii înscrişi în
liste, care nu au fost aleşi,
sunt declaraţi supleanţi în
listele respective. În caz de
vacanţă a mandatelor de
consilieri aleşi pe liste de
candidaţi, supleanţii vor
ocupa locurile devenite
vacante în ordinea în care
sunt înscrişi în liste, dacă,
până la data validării
mandatului pentru
ocuparea locului vacant,
partidele, formaţiunile
politice , alianţele politice
şi alianţele electorale pe
listele cărora au candidat
supleanţii confirmă în scris
că aceştia fac parte din
partidul politic,
formaţiunea politică,
alianţa politică sau alianţa
electorală respectivă. În
caz de vacanţă a
mandatului unui consilier
independent sau a unui
consilier aparţinând unui
partid, formaţiune politică,
alianţă politică sau alianţă
electorală care nu mai are
supleanţi pe lista elctorală,
locul devenit vacant va fi
ocupat de primul supleant
de pe lista partidului,
formaţiunii politice,
alianţei politice sau
alianţei electorale care a
obţinut numărul cel mai
mare de voturi valabil
exprimate."

    Domnii deputaţi Liviu-
Alexandru Mera şi Florea
Buga au propus eliminarea
amendamentului adoptat
de Senat şi păstrarea
textului iniţial al alin.2, al
art. 77 din Legea
nr.70/1991 şi anume:
"(2) -  Candidaţii înscrişi
în liste, care nu au fost
aleşi, sunt declaraţi
supleanţi în listele
respective. În caz de
vacanţă a mandatelor de
consilieri aleşi pe liste de
candidaţi, supleanţii vor
ocupa locurile devenite
vacante în ordinea în care
sunt înscrişi în liste, dacă,
până la data validării
mandatului pentru
ocuparea locului vacant,
partidele politice, alianţele
politice şi alianţele
electorale pe listele cărora
au candidat supleanţii
confirmă în scris că aceştia
fac parte din partidul
politic, alianţa politică sau
alianţa electorală
respectivă."
Amendamentul de
eliminare a fost adoptat cu
majoritate de voturi.

    Modificarea propusă de
Senat avantajează partidele,
formaţiunile politice şi alianţele
politice ori electorale care au
obţinut numărul cel mai mare
de voturi valabil exprimate în
alegeri.

VICEPREŞEDINTE,
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Wittstock Eberhard-Wolfgang
Întocmit:

Consilier Aurel Zamfirescu
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