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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 Bucureşti, 9.12.2003 

Nr. 577/2002 
 
 

R A P O R T 
asupra propunerii legislative pentru completarea   

Legii nr.70/1991  privind alegerile locale. 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost  sesizată spre 
dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă pentru completarea  Legii 
nr.70/1991  privind alegerile locale, trimisă cu adresa nr.577 din 12 decembrie 
2002 şi înregistrată sub nr.31/1111  din  12 decembrie 2002. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1554 din 6 decembrie 2002, a 
avizat favorabil  iniţiativa legislativă cu unele observaţii şi propuneri. 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic, cu avizul nr.26/1039 din 5 februarie 2003, a avizat favorabil 
iniţiativa legislativă. 
  Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale, a avizat favorabil propunerea legislativă, cu avizul nr25/713 din 17  
decembrie 2002. 
  Guvernul României, cu adresa nr.4794/D.R.P. din 14.07.2003, a 
transmis punctul său de vedere prin care a precizat că având în vedere Hotărârea 
Parlamentului nr.18/2003, conform căreia s-a constituit Comisia comună a 
Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative 
privind legile electorale,  propune ca iniţiativa legislativă să  fie  trimisă spre 
examinare acestei comisii. 
  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 
Legii nr.70/1991 privind alegerile locale, în sensul  atribuirii unui mandat de 
consilier local, care să reprezinte populaţia  de naţionalitate română în unităţile  
administrativ-teritoriale unde aceasta are o pondere de minimum 2% din 
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numărul locuitorilor şi nici un candidat de  naţionalitate română de pe lista unui 
partid sau alianţă politică nu a realizat pragul electoral.  Această soluţie este 
aplicabilă, în mod corespunzător, şi pentru minorităţile naţionale în raport cu 
populaţia majoritară. 
  În conformitate cu prevederile art.60 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia a examinat propunerea legislativă menţionată mai sus, în 
şedinţa din 9 decembrie 2003. La lucrările  comisiei a luat parte, în calitate de 
invitat, domnul Ionel Fleşariu, consilier, din partea Ministerului Administraţiei 
şi Internelor. 
  Cu ocazia dezbaterii propunerii legislative, membrii comisiei au 
constat că în şedinţa din 9 septembrie 2003 s-a luat în discuţie această 
propunere legislativă, precum şi punctul de vedere al Guvernului, menţionat 
mai sus,  în prezenţa reprezentanţilor iniţiativei legislative. 
  Ca urmare a solicitării Guvernului României şi cu acordul 
iniţiatorilor, Comisia a transmis cu adresa nr.31/920 din 11.09.2003, în copie, 
Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului, propunerea legislativă 
precizată mai sus, spre a fi avută în vedere la elaborarea noilor  legi electorale. 
  Faţă de considerentele menţionate mai sus, membrii comisiei, au 
hotărât, în unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, 
respingerea propunerii legislative pentru completarea  Legii nr.70/1991  
privind alegerile locale . 
  Din numărul total de 24 membri ai Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi, la şedinţă au participat 23 de deputaţi. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor organice. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ.dr. Ion NEAGU 

 
 
 
 
 
 

 
 

consilier 
Diaconu Dumitra 
 


