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AL 

CAMEREI DEPUTATILOR 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL  COMUN  asupra propunerii 

legislative  pentru modificarea şi completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 

privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, trimisă spre 

dezbatere în fond Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și  Comisiei 

pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului  cu adresa nr. Plx. 

366/2018 din 6 iunie 2018. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina 

 

PREŞEDINTE, 
Bucura-Oprescu Simona 
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    RAPORT  COMUN 
asupra propunerii legislative  pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 
Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Electorale Permanente 
 
   În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare,  Comisia pentru 
administraţie publică și amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu  propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea 
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Electorale Permanente, trimisă cu adresa nr. Plx. 366 din 6 iunie 2018,  
înregistrată sub nr.4c-6/295 din 12 iunie 2018. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 
92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în ședința din 4 iunie 2018. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă cu observații 
și propuneri, conform avizului nr. 144 din 2 martie 2018. 

Guvernul, prin punctul de vedere nr.799 din 27.04.2018, lasă la latitudinea 
Parlamentului să decidă asupra oportunității adoptării acestei inițiative 
legislative.  
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.53 
alin.(1) din Legea nr.208/2015, în sensul instituirii obligației partidelor politice, a 
alianțelor politice, a alianțelor electorale, precum și a organizațiilor cetățenilor 
aparținând minorităților naționale de a depune la dosarul de candidatură și avizul 
psihologic al candidaților. 



  În conformitate cu prevederile art. 62 şi 64, din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare,  membrii celor 
două Comisii au examinat iniţiativa legislativă în ședințe separate. 
Membrii Comisiei pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului au 
examinat propunerea legislativă în şedinţa din  19 iunie 2018. 
  La lucrările Comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 23 membri. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au examinat inițiativa 
legislativă în sistem mixt (fizic/online) în şedinţa din 3 februarie 2022. 

La dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunit ăți au fost 
prezenți conform listei de prezență.  

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate de către 
membrii celor două Comisii sesizate în fond, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, 
să supună plenului Camerei Deputaților respingerea propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea 
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Electorale Permanente. 

  În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, inițiativa legislativă face 
parte din categoria legilor organice. 
 
 

PREŞEDINTE, 
Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina 

 

SECRETAR, 
         Ladanyi Laszlo-Zsolt 

 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Bucura-Oprescu Simona 

SECRETAR, 
Radu-Marcel Tuhuţ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Florica Manole 
Consilier parlamentar, Nicoleta Toma        


