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Parlamentul României    
Camera Deputaţilor  

 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  

ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI  
 

Bucureşti, 29 martie 2022 

Nr. 4c-7/527 

PL-x 575/2019 

 

 

   Către, 

 

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

 

 
 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL PRELIMINAR asupra proiectului de 

Lege pentru completarea unor legi electorale, trimis spre dezbatere în fond Comisiei 

pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei juridice, de 

disciplină și imunități, cu adresa nr. PL-x 575/2019 din 28 octombrie 2019. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Simona BUCURA-OPRESCU 

 

nicoleta.toma
Original
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Parlamentul României    
Camera Deputaţilor  

 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  

ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI  
 

Bucureşti, 29 martie 2022 

Nr. 4c-7/527 

PL-x 575/2019 

 

 

 

RAPORT PRELIMINAR 

asupra proiectului de Lege pentru completarea unor legi electorale 

 

 

 
 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 proiectul de Lege pentru completarea unor legi 

electorale, trimis cu adresa nr. PL-x 575/2019 din 28 octombrie 2019 și înregistrat cu 

nr. 4c-7/527  din 29 octombrie 2019. 

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 adoptat proiectul de lege în 

ședința din 21 octombrie 2019 ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit 

prevederilor articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituția României, 

republicată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observații și 

propuneri, conform avizului nr. 605 din 17 iulie 2019. 
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Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege, conform 

avizului nr. 3437 din 2 iulie 2019. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale a avizat negativ proiectul de lege, conform avizului nr. 4c-6/693 din 28 

noiembrie 2019. 

Comisia pentru politică externă a avizat negativ proiectul de lege, conform 

avizului nr. 4c-16/38 din 4 decembrie 2019. 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării a avizat 

favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 4c-21/748 din 27 noiembrie 2019. 

Guvernul susține adoptarea inițiativei legislative cu observații (în Legea 

nr.370/2004 a fost reglementată deja extinderea programului de votare în străinătate 

pe parcursul a trei zile), conform punctului de vedere nr.33/DPSG/17.01.2020. 

Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative, conform punctului de 

vedere nr.10163/01.11.2021. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.10 din Legea 

nr.33/2007, a art.5 din Legea nr.370/2004, precum şi a Legii nr.208/2015, în sensul 

extinderii programului de votare pentru alegătorii care votează la secţiile de votare 

din străinătate, votarea urmând să se desfăşoare pe parcursul a două zile, sâmbăta şi 

duminica. 

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 proiectul de lege 

și documentele aferente în ședința din 29 martie 2022. 

La lucrările Comisiei deputații au fost prezenţi conform listei de prezență. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi  (5 

voturi împotrivă) respingerea proiectului de Lege pentru completarea unor legi 

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

legilor organice. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Simona BUCURA-OPRESCU 

SECRETAR, 

Christine THELLMANN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sef serviciu, Cristian BITEA 

Consilier parlamentar, Nicoleta TOMA 


