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BIROULUI  PERMANENT  

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
              
 
                 Vă înaintăm alăturat RAPORTUL COMUN asupra Propunerii 
legislative pentru modificarea Art.94, alin.(2), lit.a) şi b) din Legea nr.208 din 20 
iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, trimisă spre 
dezbatere în fond, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi �i Comisiei pentru 
administra�ie publică �i amenajarea teritoriului, cu adresa nr. Pl-x 328 din                  
13 septembrie 2016.  
                  În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 
 
 

 
PRE�EDINTE 

Eugen NICOLICEA 

 

VICEPREŞEDINTE 
Ion CĂLIN 
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     RAPORT  COMUN 

asupra Propunerii legislative pentru modificarea Art.94, alin.(2), lit.a) şi b) din 
Legea nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 
Permanente 

 
În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi �i Comisia pentru 
administra�ie publică �i amenajarea teritoriului au fost sesizate spre dezbatere în 
fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea Art.94, alin.(2), lit.a) şi b) din 
Legea nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, 
trimisă cu adresa nr. Pl-x 328 din 13 septembrie 2016. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 5 septembrie 2016. 

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 a avizat favorabil  iniţiativa legislativă prin avizul 
nr.175 din 3 martie 2016. 

Guvernul României, prin punctele de vedere nr. 562/DPSG din 5.04.2016 
�i nr.479/DRP/03.02.2017, apreciază că Parlamentul este singurul în măsură să se 
pronun�e cu privire la oportunitatea modificării legii în sensul urmărit prin 
propunerea legislativă. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.94 
alin.(2) lit.a) şi b) din Legea nr.208/2015, în sensul reducerii pragului electoral de la 
5% din totalul voturilor valabil exprimate la nivel naţional, la 3%. 
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În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru administraţie publică �i amenajarea 
teritoriului au examinat propunerea legislativă în şedinţa din 28 februarie 2017. 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi din totalul de               
25 membri. 

La dezbaterile care au avut loc a participat în calitate de invitat, în 
conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
domnul Cristian Leahu - şef departament în cadrul Autorită�ii Electorale Permanente 
. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (2 împotrivă �i o ab�inere), respingerea propunerii legislative  pentru 
modificarea Art.94, alin.(2), lit.a) şi b) din Legea nr.208 din 20 iulie 2015 privind 
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice au examinat această iniţiativă 
legislativă în şedinţa din 2 mai 2017. La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au fost prezenţi deputaţii conform listei de prezenţă. Membrii Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât să-şi însuşească raportul preliminar de 
respingere transmis de către Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului. 

În urma examinării iniţiativei legislative, a expunerii de motive, a 
avizului Consiliului Legislativ, a punctelor de vedere transmise de Guvern, membrii 
celor două Comisii au hotărât respingerea propunerii legislative pentru 
modificarea Art.94, alin.(2), lit.a) şi b) din Legea nr.208 din 20 iulie 2015 privind 
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente. 

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

 
 
 
PRE�EDINTE 

Eugen NICOLICEA 

 

VICEPREŞEDINTE 
Ion CĂLIN 

         
 
 
              SECRETAR, 

Costel Neculai DUNAVA  
          SECRETAR, 

Simona BUCURA-OPRESCU  
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Consilier, Roxana David                                                                           Şef serviciu, Sofia Chelaru  
                                                                                                                                Consilier,Nicoleta Toma    


		2017-05-10T13:40:42+0300
	Florica Manole




