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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 
Comisia juridică, de  disciplină  

şi imunităţi 
 

Nr. 31/501 din 17 mai 2011 
 

Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului 

şi echilibru ecologic 
 Nr. 26/229 din 17 mai 2011 

                                                                     
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

              
            Vă înaintăm alăturat RAPORTUL COMUN asupra proiectului 

de Lege privind examinarea psihologică şi psihiatrică a celor ce 

candidează pentru obţinerea de funcţii de demnitate publică, în 

administraţia locală sau care ocupă funcţii de înalt funcţionar public sau 

îndeplinesc calitatea de secretar general, secretar de stat sau ministru în 

cadrul ministerelor, trimis spre dezbatere în fond, Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi şi Comisiei  pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic cu adresa nr. PL x - 345 din 

16 mai 2011, înregistrat sub nr.31/501 din 17 mai 2011, respectiv, sub 

nr.26/229 din 17 mai 2011. 

             În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă 

face parte din categoria legilor organice. 

 
 
 

       PREŞEDINTE                                   PREŞEDINTE                                
                  Daniel BUDA                                   Sulfina BARBU 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia juridică, de  disciplină  
şi imunităţi 

 
Nr. 31/501 din 17 mai 2011 
 

Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului 

şi echilibru ecologic 
 Nr.26/229 din 17 mai 2011 

                
PL - x 345/2011 

 
RAPORT  COMUN 

 
asupra proiectului de Lege privind examinarea psihologică şi 

psihiatrică a celor ce candidează pentru obţinerea de funcţii de 
demnitate publică, în administraţia locală sau care ocupă funcţii 
de înalt funcţionar public sau îndeplinesc calitatea de secretar 

general, secretar de stat sau ministru în cadrul ministerelor 
 

 
  În conformitate cu prevederile art. 95  din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi  şi Comisia pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic  au fost sesizate spre 

dezbatere, în fond, cu proiectul de Lege privind examinarea psihologică şi 

psihiatrică a celor ce candidează pentru obţinerea de funcţii de demnitate 

publică, în administraţia locală sau care ocupă funcţii de înalt funcţionar 

public sau îndeplinesc calitatea de secretar general, secretar de stat sau 

ministru în cadrul ministerelor, trimis cu adresa nr. PL-x 345 din 16 mai 

2011 şi înregistrat cu nr.31/501 din 17 mai 2011 şi, respectiv, sub 

nr.26/229 din 17 mai 2011.  

     Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată 

şi ale art. 92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Camera Deputaţilor este  Cameră decizională. 

     Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat 

proiectul de lege, ca urmare a depăşirii termenului de adoptare, potrivit 
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art. 75 alin. (2) teza a III-a din Constituţia României, republicată, în 

şedinţa din 9 mai 2011. 

     Comisia pentru sănătate şi familie a transmis un aviz 

negativ, cu nr. 28/122 din 26 mai 2011. 

     Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale a transmis un aviz negativ, cu nr. 25/246 din 

9 iunie 2011. 

     Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 18 din 10 ianuarie 2011, a 

avizat favorabil  iniţiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri.   

Guvernul a transmis un punct de vedere  cu nr. 143 din 21 

ianuarie 2011, prin care nu susţine adoptarea iniţiativei legislative.  

      Proiectul de lege are ca obiect de reglementare  instituirea 

examinării psihologice şi psihiatrice a persoanelor care candidează pentru 

ocuparea de funcţii de demnitate publică alese sau numite, funcţii de 

înalţi funcţionari publici ori de personal contractual cu funcţie de 

conducere. 

  La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, conform 

prevederilor art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, domnul Marian Muhuleţ – vicepreşedinte Autoritatea Electorală 

Permanentă şi domnul Dorin Ciomac – director Ministerul Administraţiei şi 

Internelor. 

   În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au examinat proiectul 

de lege mai sus menţionat în şedinţa din 31 mai 2011, iar membrii 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa 

legislativă în şedinţa din 15 iunie 2011. 

În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii, au 

constatat următoarele: 

- introducerea obligativităţii depunerii unei adeverinţe 

medicale de către persoanele care candidează la alegerile locale, generale 

sau prezidenţiale pentru ocuparea unor funcţii alese, încalcă prevederile 

art. 37 din Constituţia României, care prevede condiţiile în care poate fi 

exercitat dreptul de a fi ales, acestea nu includ prevederi referitoare la 

starea de sănătate a persoanei care candidează pentru ocuparea unei 

funcţii alese. 
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- trebuie avut în vedere faptul că aducerea la cunoştinţă 

publică a adeverinţei medicale, ca parte integrantă a dosarului de 

candidatură, ar reprezenta o încălcare a caracterului confidenţial al 

informaţiilor privind sănătatea persoanei, aducând astfel atingere 

dreptului constituţional la viaţă intimă, familială şi privată, ocrotit de art. 

26 din Constituţia României. 

Textul propus de iniţiatori prin proiectul de lege nu prezintă 

într-o manieră clară şi coerentă categoriile de personal din sectorul public 

care ocupă funcţii de demnitate publică alese sau numite la nivel central, 

respectiv local, personalul contractual cu funcţii de conducere ori înalţi 

funcţionari publici de conducere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul 

public. 

  Având în vedere cele constatate, membrii celor două comisii 

au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea proiectului de Lege 

privind examinarea psihologică şi psihiatrică a celor ce candidează pentru 

obţinerea de funcţii de demnitate publică, în administraţia locală sau care 

ocupă funcţii de înalt funcţionar public sau îndeplinesc calitatea de 

secretar general, secretar de stat sau ministru în cadrul ministerelor. 

     La dezbateri au fost prezenţi, din totalul de 25 membri ai 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, 18 deputaţi, iar din totalul 

celor 30 de membri ai Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic au fost prezenţi 29 deputaţi. 

     În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea 

legislativă face parte din categoria legilor organice. 

 
 

PREŞEDINTE ,         PREŞEDINTE, 
Daniel BUDA         Sulfina BARBU  

 
 
 

  SECRETAR,                        SECRETAR, 
    Gabriel ANDRONACHE               Gheorghe CIOCAN 

 
 
 
 
Consilier parlamentar,                                               Consultant parlamentar,     
     Paul Şerban                                                                       Nicoleta Toma       
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