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BIROULUI  PERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

              
 
                 Vă înaintăm alăturat RAPORTUL asupra proiectului de Lege privind 
stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 
2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora, 
trimis spre dezbatere în fond, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu adresa            
nr. PL-x 428 din 7 iulie 2020.  
                  În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 
 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Nicuşor HALICI  
 
 

 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=136&cam=2&leg=2016�
florica.manole
Conf cu originalul
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P.L.x 428/2020 
                                                     

 
     RAPORT  

 
asupra proiectului de Lege privind stabilirea datei alegerilor 

 pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, 
 precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora 

 
 

În temeiul dispoziţiilor art. 94 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond, 
în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind stabilirea datei alegerilor pentru 
autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru 
buna organizare şi desfăşurare a acestora, trimis cu adresa nr. PL-x 428 din 7 iulie 2020 şi 
înregistrat cu nr.4c-13/617 din 7 iulie 2020.  

Senatul în calitate de primă cameră sesizată a respins iniţiativa legislativă în  
ședința din 7 iulie 2020.  

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 
alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă prin avizul nr.627 
din 29 iunie 2020. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare organizarea alegerilor pentru 
autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru 
buna organizare și desfășurare a acestora. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei juridice au examinat această iniţiativă legislativă prin 
mijloace electronice în ziua de 8 iulie 2020. La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au fost prezenţi deputaţii conform listei de prezenţă.  
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În urma examinării iniţiativei legislative şi a documentelor anexate, membrii 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună 
plenului Camerei Deputaților  respingerea proiectului de Lege privind stabilirea datei 
alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor 
măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora. Amendamentele respinse sunt 
redate în anexă. 

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

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Nicuşor HALICI 

          SECRETAR, 
 

Aida – Cristina CĂRUCERU 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier, 
Roxana David 
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Anexă: amendamente respinse 
 

Nr. 
crt. 

Text inițiator Amendamente Motivare 

1.  Art. 1. Art.1. – Data desfășurării alegerilor 
pentru autorități le administrației 
publice locale din anul 2020 se 
stabilește în zilele de vineri, 25 
septembrie 2020, sâmbătă, 26 
septembrie 2020 și duminică, 27 
septembrie 2020, pentru: 

- Data desfăşurării alegerilor pentru 
autorităţile administraţiei publice locale din anul 
2020 se stabileşte în ziua de duminică, 27 
septembrie 2020, pentru: 

Autor: deputat Marian Gheorghe 
Cucșa 
 

Modificările propuse de prezentul 
amendament în privința desfășurării 
alegerilor pentru autoritățile 
administrației publice locale vin în 
contextul actualei stări determinate de 
pandemia de coronavirus și au în vedere 
în primul rând siguranța și sănătatea 
cetățenilor. 
Prelungirea programului de votare pe o 
perioadă de trei zile va permite tuturor 
cetățenilor să-și exprime dreptul de vot, 
având în vedere că măsurile de siguranță 
care vor fi luate, precum igenizarea, 
aplicarea regulilor de distanțare fizică, 
dar și alte măsuri suplimentare, vor 
determina o îngreunare a procesului 
electoral. 
 

2.  Art. 4. Art 4 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: “La alegerile pentru 
autoritățile administrației publice 
locale din anul 2020, prin derogare 
de la prevederile art. 30 alin (1) din 
Legea nr.115/2015  pentru alegerea 
autorităților administrației publice 
locale, pentru modificarea Legii 
administrației publice locale nr. 
215/2001, precum și pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.393/2004 privind Statutul 
aleșilor locali, cu modificările si 
completările ulterioare, birourile 
electorale ale secțiilor de votare sunt 

- (1) La alegerile pentru autorităţile 
administraţiei publice locale din anul 2020, sediile 
secţiilor de votare pot fi amplasate şi în construcţii 
uşoare şi containere de locuit, în condiţiile 
stabilite prin hotărârea Guvernului privind 
măsurile tehnice necesare bunei organizări şi 
desfăşurări a alegerilor locale, prevăzută la art. 2 
alin. (2) din Legea nr. 84/2020. 
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Nr. 
crt. 

Text inițiator Amendamente Motivare 

constituite dintr-un președinte, un 
locțiitor și 9 membri în cazul secțiilor 
de votare din comune și orașe, 
respectiv președinte, un locțiitor și 
11 membri în cazul secțiilor de votare 
din municipii și sectoarele 
Municipiului București. 
Autor: deputat Victor Ponta, Grupul 
Pro Europa, deputat Mihai Popa, 
Grupul Pro Europa 
 

3.  Art. 7. - (1) La alegerile pentru autorităţile 
administraţiei publice locale din anul 2020, 
prevederile art. 1-3, 5 şi 6 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 38/2020 privind 
utilizarea înscrisurilor în formă electronică la 
nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice se 
aplică în mod corespunzător Biroului Electoral 
Central şi birourilor electorale de circumscripţie. 

La art 3) din din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 38/2020 
privind utilizarea înscrisurilor sub 
formă electronică la nivelul 
autorităților și instituțiilor publice, 
se adaugă un nou alineat 4) cu 
următorul cuprins: 
Conducătorii și personalul din 
conducerea autorităților și 
instituțiilor publice vor deține 
certificate digitale calificate. 

 
Autor: deputat Andi Gabriel Grosaru 

 

 
 


