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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE 
PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DIŞCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

Nr. 4c-7/171 Nr. 4c-13/179 
 

 
 

Bucureşti  20.04.2021 
  

 
 Către, 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea art.29 alin.(11) 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 nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 

precum şi a art.45 alin.(4) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, transmis Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, pentru dezbatere şi avizare pe fond, în procedură 

obișnuită, cu adresa nr. PL. x 383/2015. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Simona BUCURA-OPRESCU 
 

 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai-Alexandru BADEA 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2008&cam=2&pag=comp20101026�
nicoleta.toma
Conform cu originalul
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Camera Deputaţilor 
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R A P O R T      C O M U N  

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.29 alin.(11) 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 nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali, precum şi a art.45 alin.(4) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale 
 

 În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările si completarile ulterioare, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate, cu dezbatere şi avizare pe fond, în procedură 

obișnuită, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.29 alin.(11) 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 nr.215/2001 şi a Legii 

nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi a art.45 alin.(4) din Legea nr.67/2004 pentru 

alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, transmis cu adresa nr. PL. x 383/2015 din 8 

februarie 2021, înregistrat cu nr. 4c-7/171 din 20 aprilie 2021, respectiv cu nr. 4c-13/179 din 11 

februarie 2021. 

 Camera Deputaţilor este Cameră Decizională potrivit prevederilor art.75 alin. (1) şi (3) din 

Constituţia României, republicată şi ale art.91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările si completarile ulterioare. 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=9&leg=2016&cam=2&pag=comp20190311�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=9&leg=2016&cam=2&pag=comp20190311�
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 Senatul, în calitate de Primă Cameră Sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 22 

aprilie 2015, ca urmare a depăşirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din 

Constituţia României, republicată. 

 Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege (nr.1194/21.10.2014); 

 Guvernul României nu susţine adoptarea proiectului de lege, conform punctelor de vedere 

transmise prin adresele cu nr.1537/30.09.2015, nr.1704/25.02.2016, nr.479/DRP/03.02.2017, 

nr.33/DPSG/17.01.2020. 

 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare introducerea obligativităţii candidaţilor la 

alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat, precum şi a candidaţilor la alegerile pentru autorităţile 

administraţiei publice locale, de a depune, odată cu candidatura, „dovada, de la autorităţile fiscale vizând 

datoriile restante privind taxele şi impozitele”. 

          Potrivit prevederilor art.61 și art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările si completarile ulterioare, membrii celor două comisii sesizate în fond au examinat 

proiectul de lege în ședințe separate. 

 Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a examinat proiectul de lege în 

şedinţa din 20 aprilie 2021. 

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi membri ai Comisiei, conform listei de prezență. 

 Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa legislativă în şedinţa 

desfășurată în sistem mixt, din ziua de 25 martie 2021.  

 La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi deputaţii au fost prezenţi conform listei de 

prezenţă. 

 La dezbaterile Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, care au avut 

loc, a participat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de invitat: domnul Constantin-Florin 

MITULEŢU- BUICĂ, Președinte Autoritatea Electorală Permanentă. 

 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, respingerea proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.29 

alin.(11) 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 

nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi a art.45 alin.(4) din Legea 

nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, întrucât Legea nr.35/2008 a fost 

abrogată prin Legea nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, 

http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=3#t3c1s3a75�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2020&cam=2&pag=comp20210208�
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precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente , și, în conseci nță, 

prezenta inițiativă legislativă a rămas fără obiect. 

  În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

organice. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 

Simona BUCURA-OPRESCU 

 
 

Mihai-Alexandru BADEA 

 

SECRETAR, SECRETAR, 

Dumitru FLUCUŞ Cristian-Tudor BĂCANU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar, Alina Veisa                                                                                Consilier parlamentar, Andreea Sârbu 
 

 
 
 
 


