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  Parlamentul României    
 Camera Deputaţilor 

      COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE      COMISIA JURIDICĂ DE , 
 PUBLICĂ, AMENAJAREA TERITORIULUI              DISCIPLINA SI IMUNITATI 
               ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC  
 
               Nr.26/2094/13.02.2008       Nr.31/1310/13.02.2008  
 
 
 
    Către 
 
     BIROUL PERMANENT AL 
     CAMEREI DEPUTATILOR 
 
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra propunerii legislative 
de modificare a Legii nr.249/2006 privind Statutul aleşilor locali, 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 834 din 3 decembrie 2007. 
 
 
   
      VICEPREŞEDINTE,           PREŞEDINTE, 
 
          MIRCEA DUŞA                    SERGIU ANDON  
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  Parlamentul României    
 Camera Deputaţilor 

 
      COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE      COMISIA JURIDICĂ, DE  
 PUBLICĂ, AMENAJAREA TERITORIULUI                DISCIPLINA SI IMUNITATI 
               ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC  
 
               Nr.26/2094/13.02.2008       Nr.31/1310/13.022008  
 
 
                    

RAPORT  COMUN 
asupra propunerii legislative de modificare a Legii nr.249/2006 privind 

Statutul aleşilor locali 
 
 
 

  1. Potrivit prevederilor 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 în 
vederea dezbaterii în fond, cu propunerea legislativă de modificare a Legii 
nr.249/2006 privind Statutul aleşilor locali, trimisă cu adresa nr. Pl - x 834 din 3 
decembrie 2007, înregistrată cu nr.26/2094, respectiv cu nr.31/1310 din 5 
decembrie 2007. 
   
  Propunerea legislativă a fost dezbătută în fond, în procedură obişnuită, 
în şedinţa din 12 februarie 2008. 
 
  La întocmirea Raportului s-au avut în vedere:  
  - avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.948 din 16.07.2007; 

- punctul de vedere al Guvernului nr.1914 din 26.07.2007. 
Guvernul nu susţine adoptarea acestei intervenţii legislative. 
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  Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 27     
noiembrie 2007. 
 
  Propunerea legislativă trebuie să aibă ca obiect modificarea Legii 
nr.393/2004, nu a Legii nr.249/2006, deoarece dispoziţiile din cuprinsul legii de 
modificare s-au incorporate în actul normative de bază, identificându-se cu acesta, 
astfel încât intervenţiile ulterioare trebuie raportate tot la actul de bază, nu la actul 
modificator.  
 
  Membrii celor două Comisii, cu prilejul discuţiilor au constatat că 
sunt încălcate prevederile art.60 din Legea nr.24/2000, potrivit cărora dispoziţiile 
de modificare şi completare se încorporează, de la data intrării în vigoare, în actul 
de bază, identificându-se cu acesta, context în care intervenţiile ulterioare de 
modificare sau de completare a acestuia trebuie să se refere tot la actul de 
bază, respectiv la Legea nr.393/2004. De asemenea, s-a reţinut şi faptul că  prin 
efectul Deciziei Curţii Constituţionale nr.61/2007, referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.II alin.(1) şi alin.(3) din Legea nr.249/2006, 
începând cu data de 1 aprilie 2007 aceste prevederi şi-au încetat efectele 
juridice. Aşadar, în contextul în care la momentul actual nu mai este reglementată, 
urmare a procedurii efectelor juridice ale Deciziei nr.61/2007 a Curţii 
Constituţionale, procedura referitoare la depunerea, de către aleşii locali, a 
declaraţiilor de apartenenţă politică ce fuseseră prevăzute în Legea nr.249/2006, 
textul propus de iniţiatori este inaplicabil, în forma propusă, pentru viitor. Pe 
de altă parte, nu se poate aplica nici soluţia propusă de iniţiatori pentru situaţiile 
născute anterior datei de 1 aprilie 2007, în temeiul Legii nr.249/2006, întrucât acest 
fapt ar echivala, practic, cu încălcarea principiului neretroactivităţii legii, 
consacrat de Constituţia României, republicată.  
   
  2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, la 
fel ca şi legea asupra căreia se realizează intervenţia legislativă. 
 
  3. La lucrările Comisiilor au fost prezenţi  un număr de 26 de deputaţi, 
din totalul de 28 membri ai Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic şi un număr de 19 deputaţi din totalul de 28 
membri ai Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi. 
 
  4. La dezbaterea celor două intervenţii legislative a participat, ca 
invitat, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, domnul  deputat Cristian Buzea – din partea iniţiatorilor. 
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  Raportul Comisiilor a fost adoptat cu majoritate de voturi. 
  
  5. Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi a art.92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, propunerile legislative sunt de competenţa 
decizională a Camerei Deputaţilor.  
 
  În urma finalizării dezbaterilor, Comisiile propun Plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea propunerii legislative. 
 
 
 
 
 
 
              VICEPREŞEDINTE,            PREŞEDINTE, 
 
         MIRCEA DUŞA                   SERGIU ANDON          
 
 
 
             SECRETAR,                        SECRETAR,  
 

 SERES DENES                  GEORGE BĂEŞU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilieri: Dr.Corneliu Manda  

    Sofia Chelaru              
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Pl.x-834/2007 
N  O  T  Ă 

 
  Potrivit prevederilor 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 în vederea dezbaterii în fond, cu propunerea 
legislativă de modificare a Legii nr.249/2006 privind Statutul aleşilor locali, trimisă cu adresa nr. 
Pl - x 834 din 3 decembrie 2007, înregistrată cu nr.26/2094, respectiv cu nr.31/1310 din 5 
decembrie 2007.   
  Propunerea legislativă a fost dezbătută în fond, în procedură obişnuită, în şedinţa 
din 12 februarie 2008. 
  La întocmirea Raportului s-au avut în vedere:  
  - avizul favorabil al Consiliului Legislativ; 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei intervenţii legislative. 
  Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 27     noiembrie 
2007. 
  Propunerea legislativă trebuie să aibă ca obiect modificarea Legii nr.393/2004, nu 
a Legii nr.249/2006, deoarece dispoziţiile din cuprinsul legii de modificare s-au incorporate în 
actul normative de bază, identificându-se cu acesta, astfel încât intervenţiile ulterioare trebuie 
raportate tot la actul de bază, nu la actul modificator.  
  Membrii celor două Comisii, cu prilejul discuţiilor au constatat că sunt încălcate 
prevederile art.60 din Legea nr.24/2000, potrivit cărora dispoziţiile de modificare şi completare 
se încorporează, de la data intrării în vigoare, în actul de bază, identificându-se cu acesta, 
context în care intervenţiile ulterioare de modificare sau de completare a acestuia trebuie 
să se refere tot la actul de bază, respectiv la Legea nr.393/2004. De asemenea, s-a reţinut şi 
faptul că  prin efectul Deciziei Curţii Constituţionale nr.61/2007, referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.II alin.(1) şi alin.(3) din Legea nr.249/2006, începând cu 
data de 1 aprilie 2007 aceste prevederi şi-au încetat efectele juridice. Aşadar, în contextul în 
care la momentul actual nu mai este reglementată, urmare a procedurii efectelor juridice ale 
Deciziei nr.61/2007 a Curţii Constituţionale, procedura referitoare la depunerea, de către aleşii 
locali, a declaraţiilor de apartenenţă politică ce fuseseră prevăzute în Legea nr.249/2006, textul 
propus de iniţiatori este inaplicabil, în forma propusă, pentru viitor. Pe de altă parte, nu se 
poate aplica nici soluţia propusă de iniţiatori pentru situaţiile născute anterior datei de 1 aprilie 
2007, în temeiul Legii nr.249/2006, întrucât acest fapt ar echivala, practic, cu încălcarea 
principiului neretroactivităţii legii, consacrat de Constituţia României, republicată.  
  Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. 
  La lucrările Comisiilor au fost prezenţi  un număr de 26 de deputaţi, din totalul de 
28 membri ai Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
şi un număr de 19 deputaţi din totalul de 28 membri ai Comisiei juridice de disciplină şi 
imunităţi.  

Raportul Comisiilor a fost adoptat cu majoritate de voturi.  
  Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi a art.92 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, propunerile legislative sunt de competenţa decizională a Camerei 
Deputaţilor.  
  În urma finalizării dezbaterilor, Comisiile propun Plenului Camerei Deputaţilor 
respingerea propunerii legislative. 
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