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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 organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, trimisă cu adresa nr. Pl.x.365 
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. 
99/12.01.2007, nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative.  

Consiliul Legislativ  a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri, 
iniţiativa legislativă, conform avizului nr. 1608/28.11.2006. 

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare  
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, autoritate publică 
autonomă care asigură condiţiile logistice necesare aplicării întocmai a 
dispoziţiilor legale referitoare la exercitarea dreptului la vot, buna desfăşurare a 
operaţiunilor electorale şi controlului finanţării politice şi a campaniilor 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 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 acesta a fost trimis 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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