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AVIZ 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea unor prevederi 

ale Legii privind alegerile locale nr. 70/1991, republicată 

 
 
 
 
  Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a transmis, cu adresa 

nr. 70 din 13 aprilie 1999, Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale, în vederea avizării, propunerea legislativă 

pentru modificarea şi completarea unor prevederi ale Legii privind alegerile 

locale nr. 70/1991, republicată. 

  În şedinţa din 12 mai 1999, comisia a analizat propunerea 

legislativă şi a hotărât, cu unanimitate de voturi, să îi acorde aviz favorabil, cu 

următoarele amendamente: 
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  Amendamente admise: 
 
Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
1.     “10. Art. 78 alin. (2) va 

avea următorul cuprins: 
    Varianta II: «.... 
renunţă, va fi declarat 
primar ales candidatul 
rămas în cursa electorală». 

    Domnul deputat 
Wittstock Eberhard-
Wolfgang a propus 
eliminarea  “Variantei  
a II-a” a alin. (2) al art. 78 
de la punctul 10. 
    Amendamentul a fost 
admis de membrii comisiei 
cu unanimitate de voturi. 

    Propunerea din  
Varianta II introduce o 
excepţie care derogă de la 
cerinţele instituite prin 
lege pentru alegerea 
primarilor. 

 
  Amendamente respinse: 
 
Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
1.     Punctele 2 şi 3 din 

articolul unic:  
    “2. Articolul 11 alin. (3) 
se abrogă. 
    3. Articolul 14 alin. (8) 
se aborgă”. 

    Domnul deputat Petre 
Ţurlea a propus eliminarea 
punctelor 2 şi 3 din 
articolul unic al proiectului 
de lege. 
    Amendamentul a fost 
respins de membrii 
comisiei cu majoritate de 
voturi. 

    Autorul a considerat că 
excluderea  de la vot a 
militarilor în termen care 
nu au domiciliul 
permanent în localitatea în 
care se desfăşoară 
alegerile pentru organele 
administraţiei publice 
locale nu se justifică dat 
fiind faptul că deciziile 
consiliilor locale se 
resfrâng şi asupra 
condiţiilor în care ei 
trăiesc în respectiva 
localitate. Ca urmare, ei 
trebuie să se poată 
pronunţa în cadrul 
alegerilor locale. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

Marţian Dan 


