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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

Nr.4c-19/31/22.04.2020 
 

PLx nr.72/2020 

 

AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.26/2020 privind modificarea şi completarea unor acte normative 

în materia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, precum şi unele 

măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor parlamentare 

anticipate 

 

 În conformitate cu prevederile art.94 și 114 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor, spre dezbatere și avizare, proiectul de Lege pentru respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2020 privind modificarea şi 

completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a 

alegerilor parlamentare anticipate (PLx nr.72/2020). 

 Consiliul Legislativ a avizat negativ proiectul de ordonanță de urgență, 

conform avizului nr.106/10.02.2020. 

 Senatul a adoptat proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.26/2020 privind modificarea şi completarea unor acte normative în 

materia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, precum şi unele măsuri pentru 

buna organizare şi desfăşurare a alegerilor parlamentare anticipate în ședința din 

19.02.2020. 

În data de 21 februarie 2020 Avocatul Poporului a sesizat Curtea 

Constituțională a României cu excepția de neconstituționalitate referitoare la 

prevederile OUG nr.26/2020 privind modificarea legislației alegerilor parlamentare și 

unele măsuri pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate. 

În data de 12 martie 2020 Curtea Constituțională a României a declarat 

neconstituțională OUG nr.26/2020 în ansamblul său. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unor 

acte normative în materia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, precum şi unele 

măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor parlamentare anticipate. 

Modificările vizează, în principal: asigurarea unei mai bune reprezentări a cetăţenilor 

români cu domiciliul în străinătate, prin dublarea numărului de mandate de parlamentar 

aferente circumscripţiei electorale nr.43, perioada electorală aferentă alegerilor 

anticipate se reduce la 50 de zile, pentru a fi corelată cu urgenţa specifică acestora, de 

asemenea, pentru a mări aria de selecţie a preşedinţilor birourilor electorale, ale secţiilor 

de votare şi a locţiitorilor acestora, se propune actualizarea derogării de la regimul 

incompatibilităţilor aferente statutului funcționarilor publici. 
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 Prin conținutul său normativ, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

organice, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera 

Deputaților este Cameră decizională. 

 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au dezbătut 

proiectul de lege şi au hotărât, cu unanimitate de voturi (13 voturi pentru) a 

membrilor prezenți, avizarea negativă a acestuia.                                                      

  
 

PREŞEDINTE,   
 

Cornel Zainea 


