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RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale  
 

                    În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată spre dezbatere, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, trimis cu adresa nr. PL x 275 din 5 mai 2008, 
înregistrat cu nr. 31/327 din 10 martie 2009. 

Senatul, în calitate de primă Cameră  sesizată, a adoptat proiectul de   
lege în şedinţa din data de 29 aprilie 2008, ca urmare a depăşirii termenului 
de adoptare, potrivit art. 75 alin. (2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată. 

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.  

Guvernul, prin avizul transmis, cu nr. 4551/DRP din 24 august 2009, 
nu susţine adoptarea acestui proiect de lege. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare  
modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, prin introducerea unor reglementări de natura 
celor prevăzute de Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor 
şi a Senatului, pentru a se asigura reprezentativitatea minorităţilor naţionale 
şi la nivelul autorităţilor locale. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege  mai sus 
menţionat în şedinţa din 3 noiembrie 2009. 
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Din numărul total de 25 de  membri ai Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi au participat la şedinţă  15  deputaţi. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, domnul Marian 
Muhuleţ, vicepreşedinte al Autorităţii Electorale Permanente, domnul 
Cristian Leahu, director la Direcţia legislaţie din Autoritatea Electorală 
Permanentă şi doamna Adriana Vizitiu, director adjunct în Ministerul 
Administraţiei şi Internelor. 

Cu ocazia dezbaterilor s-a constatat că proiectele de acte normative, 
iniţiate în perioada 2006-2008 nu mai sunt de actualitate, iar reprezentanţii 
Ministerului Administraţiei şi Internelor şi cei ai Autorităţii Electorale 
Permanente nu susţin adoptarea acestui proiect de lege.  

 În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (un vot împotrivă), să propună plenului Camerei Deputaţilor 
respingerea  proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege  face parte din 
categoria legilor organice. 
 

PREŞEDINTE,                                              SECRETAR, 
           Daniel BUDA                                   Gabriel ANDRONACHE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier  
Paul Şerban 
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