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              În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru 
alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, trimis cu adresa nr.PL-x 889 /2007 
şi  înregistrat cu nr. 31/327din 10 martie 2009. 
               Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat acest  proiect  
de lege în şedinţa din 12  decembrie  2007,  în temeiul art.75 alin.(2) teza III – a   
din Constituţia României, republicată. 
             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.  
             Consiliul Legislativ, prin avizul nr.1013 din 27 iulie 2007, a avizat 
favorabil  propunerea legislativă.  
             Guvernul, prin punctul de vedere  transmis, nu  susţine adoptarea 
acestei iniţiative legislative. 
              Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului  
juridic general pentru organizarea şi  desfăşurarea alegerii Camerei  Deputaţilor şi  
a Senatului, fiind propus sistemul de vot uninominal mixt cu  compensare, pentru  
ambele Camere, în scopul reformării clasei politice din România, al  stabilităţii 
acesteia şi  al diminuării numărului de parlamentari, astfel cum rezultă din 
expunerea de motive. Proiectul propune spre abrogare reglementarea reprezentată 
de Legea nr.373/2004. 
              În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege,  în 
şedinţa din 27 aprilie 2009.  
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              La dezbateri au fost prezenţi 15 deputaţi, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi .  
               În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să  propună plenului Camerei  Deputaţilor, spre  dezbatere  şi  adoptare, 
Raportul  de respingere, a proiectului de Lege pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului, ca fiind rămas  fără  obiect, întrucât Parlamentul  
României, a adoptat deja 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. 
                 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face 
parte din categoria legilor organice. 
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