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În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a fost sesizată 
spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă privind Autoritatea 
Electorală, trimisă cu adresa nr. Pl.x.364 din 7 mai 2007,  înregistrată cu nr. 
31/327 din 10 martie 2009.  

Senatul, în calitate de primă Cameră  sesizată, a respins  propunerea  
legislativă în şedinţa din data de 2 mai 2007. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 
92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera  
Deputaţilor este  Cameră decizională.  

Guvernul României, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 
21/04.12.2007, susţine adoptarea acestei iniţiative legislative, sub rezerva unor 
observaţii şi propuneri de la pct. II. 

Consiliul Legislativ  a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri, 
iniţiativa legislativă, conform avizului nr. 1607/28.11.2006. 

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare  
crearea unui cadru legal complet pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Electorale, instituţie publică autonomă, cu caracter permanent, de interes naţional, 
cu personalitate juridică, a cărei atribuţie principală o constituie asigurarea 
exercitării drepturilor electorale, precum şi buna desfăşurare a operaţiunilor 
electorale. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, membrii Comisiei  au examinat iniţiativa legislativă mai sus 
menţionată, punctul de vedere al Guvernului şi avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ în şedinţa din 10 iunie 2009. 
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Din numărul total de 24 de  membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au participat la şedinţă 22 deputaţi. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, domnul Marin Pătuleanu, 
consilier al secretarului de stat din Ministerul Administraţiei şi Internelor şi 
domnul Cristian Leahu, director la Direcţia Legislaţie din Autoritatea Electorală 
Permanentă. 

Cu ocazia dezbaterilor s-a constatat că, între data adoptării de către Senat a 
acestei iniţiative legislative şi momentul în care aceasta a fost trimisă pentru 
dezbateri şi pentru întocmirea raportului la Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi au trecut 2 ani. 

 În acest timp s-a constatat faptul că a intrat în vigoare Legea nr. 35/2008 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 
locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 
privind Statutul aleşilor locali. Prevederile legate de organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Electorale Permanente sunt cuprinse în Legea nr. 35/2008, la cap. XIV 
art. 62-65 şi, prin urmare, domeniul de reglementare este acoperit iar propunerea 
legislativă a rămas fără obiect. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
să propună plenului Camerei Deputaţilor  respingerea propunerii legislative.                     

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 
 

PREŞEDINTE,                                              SECRETAR, 
           Daniel BUDA                                   Gabriel ANDRONACHE 
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Paul Şerban 


		2009-06-15T11:19:23+0300
	Florica D. Manole




