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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE 
DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 

COMISIA PENTRU 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI  
 

Nr.4c-13/912/2019 
Bucureşti, 03.02.2021 

      Nr.4c-7/512/2019 
                          

                            
 
 

   
   Către,  

  BIROUL PERMANENT AL  

CAMEREI DEPUTAȚILOR  

 
    

 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege privind 
unele măsuri pentru asigurarea exercitării dreptului de vot în afara teritoriului 
României, trimis Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului  pentru examinare în fond, cu adresa 
nr. PLx 508/2019 din 28 octombrie 2019. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

PREŞEDINTE, 
 

   Mihai-Alexandru Badea 
 

Simona Bucura-Oprescu 
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Conf cu originalul
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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ  

ȘI IMUNITĂȚI 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI  
 

Bucureşti, 03.02.2021  
  

R A P O R T    C O M U N 
asupra proiectului de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea exercitării dreptului de vot în afara teritoriului României 

  
În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 

juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  au fost sesizate, prin adresa nr. PLx 508/2019 din 28 
octombrie 2019, cu dezbaterea în fond, a proiectului de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea exercitării dreptului de vot în afara teritoriului 
României , înregistrat la Comisia juridică, de disciplină și imunități cu nr. 4c-13/912/2019 și la Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului cu nr.4c-7/512/2019. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 21 octombrie 2019 ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) 
teza a III-a din Constituția României, republicată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.91 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

La întocmirea prezentului raport comun Comisiile au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.588/10.07.2019); 
Guvernul, prin punctul de vedere nr.354/09.03.2020, a transmis că Parlamentul va decide asupra oportunității adoptării acestei  inițiative 

legislative. 
Consiliul Economic și Social a avizat nefavorabil inițiativa legislativă, conform avizului nr. 3255 din 25 iunie 2019. 
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat nefavorabil inițiativa legislativă, conform avizului 

nr.4c-6/659 din 11 noiembrie 2019. 
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Comisia pentru politică externă a avizat nefavorabil inițiativa legislativă, conform avizului nr.4c-16/659 din 4 decembrie 2019. 
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării a avizat nefavorabil inițiativa legislativă, conform avizului nr.4c-21/748 din 
27 noiembrie 2019. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor reguli de organizare a procesului electoral pentru alegerea Preşedintelui României, 

a membrilor din România în Parlamentul European şi pentru referendumul naţional, în scopul înlesnirii exercitării dreptului de vot de către cetăţenii 
români care au domiciliul sau reşedinţa în străinătate. 
 Potrivit prevederilor art.61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, comisiile au 
examinat proiectul de lege în şedinţe separate. Membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au examinat pro iectul de lege  în 
data de 10 februarie 2020. La lucrările Comisiei au fost prezenţi deputații conform listei de prezență.  

La dezbaterile care au avut loc au participat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, în calitate de invitați, 
domnul Vajda Zsombor - vicepreședinte Autoritatea Electorală Permanentă și Iulian Ivan - director general Ministerul Afacerilor Externe. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au examinat proiectul de lege în ședinta online din data de 3 februarie 2021. 
La dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au fost prezenți conform listei de prezență.  
În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate de către membrii celor două Comisii sesizate în fond, s-a hotărât cu unanimitate 

de voturi, întocmirea unui raport comun de respingere a proiectului de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea exercitării dreptului de vot în afara 
teritoriului României. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 
 

PREŞEDINTE, 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai-Alexandru Badea Simona Bucura-Oprescu  
 

 
SECRETAR, 

 
SECRETAR, 

 
Cristian-Tudor Băcanu 

 
Dumitru Flucuș 
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Consilier parlamentar, Alexandra Mușat Consilier parlamentar, Nicoleta Toma 
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