
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru drepturile omului, culte

şi problemele minorităţilor naţionale

Domnului deputat

Ionel Olteanu,

Preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

AVIZ

asupra propunerii legislative privind Amendament la Legea 70/1991 cu privire la

alegerile locale, modificată şi completată prin OUG nr. 28/12.04.2000

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a trimis, cu adresa nr. 482

din 27 septembrie 2001, Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele

minorităţilor naţionale, spre avizare, propunerea legislativă privind Amendament la

Legea 70/1991  cu  privire la alegerile locale, modificată şi completată prin OUG

nr. 28/12.04.2000.

În şedinţa din 9 octombrie 2001, Comisia a analizat propunerea

legislativă şi a hotărât, cu majoritate de voturi, să îi acorde aviz favorabil, cu

recomandarea de a se ţine cont de observaţiile şi propunerile formulate de Consiliul

Legislativ  în avizul său şi cu următoarele amendamente:
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Amendamente acceptate:

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text adoptat de comisie

Motivare

0. 1. 2. 3.
1.     �1. La articolul 77 alineatul

(1) se adaugă litera c) cu
următorul cuprins:
«c) pragul electoral nu se
aplică listelor de candidaţi
aparţinând organizaţiilor
minorităţilor naţionale.»�

    Domnul deputat Wittstock
Eberhard-Wolfgang propune
reformularea punctului 1 al
iniţiativei legislative, după
cum urmează:
    �1. La articolul 77 după
alineatul (3) se introduce
alineatul (31), cu următorul
cuprins:
«(31) Pragul electoral nu se
aplică listelor de candidaţi
prezentate de organizaţiile
cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale.»�
    Amendamentul a fost
adoptat cu majoritate de
voturi.

    Pentru considerente de
tehnică legislativă.

2.     �2. La articolul 77 alineatul
(5) se adaugă literele a), b)
şi c):
   «a) listele de candidaţi
aparţinând organizaţiilor
minorităţilor naţionale
participă la repartizarea
mandatelor rămase după
atribuirea prevăzută la
alin. (4), numai o singură
dată, acordând acestora câte
un mandat, nemaiparticipând
la o eventuală repetare a
operaţiunii.
    b) în cazul existenţei mai
multor organizaţii ale unei
minorităţi naţionale,
prevederile de la litera a) se
aplică listei de candidaţi ale
organizaţiei cu cele mai multe
voturi valabile obţinute.
    c) în cazul când la litera b)
există situaţia de egalitate a
numărului de voturi valabile,

    Domnul deputat Wittstock
Eberhard-Wolfgang propune
reformularea punctului 2 al
iniţiativei legislative, după
cum urmează:
    �2. La articolul 77, după
alineatul (5) se introduc
alineatele (51) şi (52), cu
următorul cuprins:
    «(51) Listele de candidaţi
prezentate de organizaţiile
cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale care
n-au obţinut cel puţin un
mandat de consilier la
repartizarea mandatelor
prevăzută la alin. (4),
participă la repartizarea
mandatelor rămase, conform
dispoziţiilor alin. (5), numai o
singură dată, acordându-se
acestora câte un mandat. La o
eventuală repetare a
operaţiunii, aceste liste nu

    Aceeaşi motivare.



3

0. 1. 2. 3.
mandatul se atribuie
organizaţiei care are
reprezentant în Camera
Deputaţilor.»�

mai sunt luate în
considerare.»
    «(52) În cazul în care mai
multe organizaţii al
cetăţenilor aparţinând unei
minorităţi naţionale au
prezentat liste de candidaţi în
aceeaşi circumscripţie
electorală, mandatul atribuit
conform alin. (51) se acordă
organizaţiei care a obţinut
cele mai multe voturi. În
cazul în care două sau mai
multe organizaţii au obţinut
acelaşi număr de voturi,
desemnarea se face prin
tragere la sorţi.»�
    Amendamentul a fost
adoptat cu majoritate de
voturi.

PREŞEDINTE,

Nicolae Păun

Întocmit:
Consilier   Onesia Babeş

Consilier   Aurel Zamfirescu
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