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  Către 

     BIROUL PERMANENT AL 
     CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 

 Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului 
de Lege pentru completarea Legii 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, a 
Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor locali, trimis 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 
428 din 1 septembrie 2010. 

  

 

  PREŞEDINTE,    PREŞEDINTE, 
 

         Sulfina BARBU    Daniel BUDA 
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RAPORT COMUN 
asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii 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, a Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 

 
În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi au fost sesizate, spre dezbatere, în fond, în procedură de 
urgenţă, cu proiectul de Lege pentru completarea Legii 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, a 
Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali, trimis cu adresa nr. PL.x 428 din 1 septembrie 2010 şi 
înregistrată cu nr. 26/1538  din 2 septembrie 2010 respectiv, nr.31/708 din 2 
septembrie 2010.  

Conform dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 
92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională.  

Propunerea legislativă se consideră adoptată de Senat în forma iniţială, în 
condiţiile articolului 73 alineatul (2) teza III-a din Constituţia României, 
republicată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil intervenţia legislativă, cu  observaţii 
şi propuneri, conform avizului nr.161 din 1.03.2010. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.29 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, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a 
Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 
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ulterioare, în sensul ca propunerile de candidaţi să fie însoţite de certificatul de 
cazier şi de adeverinţă medicală. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi art.63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au 
examinat proiectul de lege sus menţionat, în şedinţe separate. Membrii 
Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
au examinat proiectul de lege sus menţionat, în şedinţa din 28 septembrie 
2010. Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul 
de lege sus menţionat, în şedinţa din 20 septembrie 2010. 
 Din numărul total de 32 membri ai Comisiei pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic  au participat la dezbateri 24 
deputaţi. Din numărul total de 27 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au participat la dezbateri 21 deputaţi. 
 La dezbateri a participat, în calitate de invitat, conform prevederilor art.54 
şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Marian Muhuleţ – 
vicepreşedintele Autorităţii Electorale Permanente. 
 Cu ocazia dezbaterilor s-a constatat că, modificarea prevederilor legale în 
sensul solicitării unei adeverinţe medicale în momentul depunerii candidaturii, 
reprezintă o încălcare gravă a drepturilor fundamentale ale cetăţenilor prevăzute 
de Constituţia României. În cazul în care adeverinţa medicală a unui candidat 
care suferă de anumite boli devine un document public, se aduce atingere 
imaginii şi reputaţiei persoanei respective şi poate reprezenta o discriminare, 
deoarece persoana în cauză poate fi descalificată ca urmare a dezvăluirilor 
privind starea sănătăţii sale. 
 În urma examinării intervenţiei legislative şi a opiniilor exprimate de către 
membrii celor două Comisii, s-a hotărât, cu majoritate de voturi (2 abţineri), 
să se supună plenului Camerei Deputaţilor, respingerea  proiectului de Lege 
pentru completarea Legii 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, a Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali. 
 În raport de obiectul şi conţinutul reglementării,  proiectul de lege  face 
parte din categoria legilor organice. 
  

           PREŞEDINTE,                           PREŞEDINTE,       
                                                                              

                  Sulfina BARBU           Daniel BUDA 

      SECRETAR,        SECRETAR,     

         Gheorghe CIOCAN                   Gabriel ANDRONACHE 

 Consilier, Sofia Chelaru       
     Consilier, Paul Şerban 
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