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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 anexei nr.1 la Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi 

a Camerei Deputaţilor, precum şi organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Electorale Permanente, 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. 
27 - PLx 620/2018- 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 anexei nr.1 la Legea 

nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente  

 

 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 PLx.620/2018- Propunere legislativă pentru 

modificarea anexei nr.1 la Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a 

Camerei Deputaţilor, precum şi organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 

Permanente. 
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 22 octombrie 2018. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă cu observații și 
propuneri, conform avizului nr. 569 din 14 iunie 2018. 



 
 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale a avizat negativ propunerea legislativă, conform avizului nr. 4c-6/561 din 
7 noiembrie 2018. 

Guvernul, prin punctul de vedere transmis prin adresa nr.1219 din 25 iunie 
2018, apreciază că "Parlamentul va decide asupra oportunității adoptării" acestei 
propuneri legislative. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea anexei nr.1 la 
Legea nr.208/2015, în sensul creşterii numărului de mandate alocate circumscripţiei 
nr.43, de la 2 mandate de senatori şi 4 mandate de deputaţi, la 4 mandate de senatori 
şi 10 de deputaţi. 

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 anexei nr.1 la Legea 

nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.  
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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