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    Către 
 
     BIROUL PERMANENT AL 
     CAMEREI DEPUTATILOR 
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.131/2007 pentru 
stabilirea orei de începere şi de închidere a votării la referendumul naţional din 
data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal pentru 
alegerea membrilor Parlamentului României, 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 11 din 4 
februarie 2008. 
 
 
   
  VICEPREŞEDINTE,        PREŞEDINTE, 
 
              MIRCEA DUŞA               SERGIU ANDON  
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RAPORT  COMUN 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.131/2007 pentru stabilirea orei de începere şi de închidere a 
votării la referendumul naţional din data de 25 noiembrie 2007 privind 

introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului 
României 

 
  1. Potrivit prevederilor art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia juridică de disciplină şi imunităţi au 
fost sesizate în vederea dezbaterii în fond, cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.131/2007 pentru stabilirea orei de 
începere şi de închidere a votării la referendumul naţional din data de 25 
noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal pentru alegerea 
membrilor Parlamentului României, trimis cu adresa nr. PL - x 11 din 4 februarie 
2008, înregistrat cu nr.26/2173, respectiv cu nr.31/39 din 6 februarie 2008.  
  Proiectul de Lege a fost dezbătut şi avizat în fond, în procedură de 
urgenţă, în şedinţa din 12 februarie 2008. 
  La întocmirea Raportului s-a avut în vedere:  
  - avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.1574 din 15.11.2007; 
  Proiectul de Lege are ca obiect  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.131/2007 pentru stabilirea orei de începere şi de închidere a votării 
la referendumul naţional din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea 
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votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi Comisia juridică de disciplină şi imunităţi propun Plenului 
Camerei Deputaţilor aprobarea proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat 
  2. Proiectul de Lege face parte din categoria legilor organice. 
  3. La lucrările Comisiilor au fost prezenţi  un număr de 26 de 
deputaţi, din totalul de 28 membri ai Comisiei pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi un număr de 19 deputaţi din totalul 
de 28 membri ai Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi. 
  Raportul Comisiilor a fost adoptat cu unanimitate de voturi.  
  4. Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 17 
decembrie 2007. 
  5. Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi a art.92 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, proiectul de Lege este de competenţa 
decizională a Camerei Deputaţilor.  
  În urma finalizării dezbaterilor, Comisiile propun Plenului Camerei 
Deputaţilor aprobarea proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat. 
 
 
 

         VICEPREŞEDINTE,        PREŞEDINTE, 
 
               MIRCEA DUŞA               SERGIU ANDON  
 
          
 
 
 
                  SECRETAR,                                 SECRETAR,  
 

      SERES DENES                  GEORGE BĂEŞU 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier: Sofia Chelaru  
Expert : Flori Manole             
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