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 Către, 

 

       Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Doamnei Președinte Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ  

 

 
 Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra Propunerii legislative 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui 

României, retransmisă spre dezbatere în fond Comisiei pentru administrație publică 
și amenajarea teritoriului și Comisiei juridice, de disciplină și imunități prin adresa 
BP nr. 154 din 9 februarie 2021, având la bază Anexa nr. 2, poz. 26 - Plx 513/2018- 

din Nota privind situația inițiativelor legislative cu care au fost sesizate pentru 

dezbatere în fond Comisiile speciale comune ale Camerei Deputaților și Senatului 

privind legile electorale, a căror activitate a încetat.  
 

 
 

PREŞEDINTE 

Simona BUCURA-OPRESCU 
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RAPORT PRELIMINAR 

asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României  

 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost 
sesizate spre dezbatere în fond cu PL-x 513/2018 -Propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui 

României. 
Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 

alin.(9) 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 3 octombrie 2018. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă cu observații și 
propuneri, conform avizului nr. 406 din 2 mai 2018. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale a avizat negativ propunerea legislativă, conform avizului nr. 4c-6/4787 din 
17 octombrie 2018. 



 
 

Comisia pentru politică externă a avizat negativ propunerea legislativă, 
conform avizului nr. 4c-16/44 din 17 octombrie 2018.  

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării a avizat 
favorabil propunerea legislativă, conform avizului nr. 4c-21/344 din 23 octombrie 
2018. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a avizat 
favorabil propunerea legislativă, conform avizului nr. 510 din 30 octombrie 2018. 

Guvernul, prin punctul de vedere nr.33/DPSG/ din 17 ianuarie 2020 nu 

susține adoptarea propunerii legislative. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. Conform Expunerii de motive, demersul 
legislativ „introduce posibilitatea votării prin corespondenţă ca alternativă la 

exercitarea dreptului de vot la secţia de votare, pentru acei cetăţeni români cu 

domiciliul sau reşedinţa în străinătate."  
La dezbaterile care au avut loc a participat în calitate de invitat, în conformitate 

cu prevederile art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, domnul Zsombor Vajda - Vicepreședinte în 
cadrul Autorității Electorale Permanente. 

În conformitate cu prevederile art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei 
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au examinat propunerea 
legislativă în ședința cu prezență fizică și on-line din data de 29 martie 2022. La 
lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, deputaţii și-
au înregistrat prezența conform listei de prezență. 

  În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului au hotărât, cu majoritate de voturi  
respingerea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României. 
În raport de obiectul şi conţinutul său,  proiectul de lege face parte din 

categoria legilor organice. 

 

  PREŞEDINTE                 SECRETAR, 

         Simona BUCURA-OPRESCU      Christine THELLMANN 

                

 

 
Sef serviciu, Cristian BITEA 
Consilier parlamentar: Elena HRINCESCU 
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