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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte                        Bucureşti, 3 martie 2020                    
şi problemele minorităţilor naţionale                              PL-x 72/2020               

             
Domnului deputat  

Nicușor HALICI, 
Preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități 

 
           AVIZ 

asupra proiectului  de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.26/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative în materia alegerilor 
pentru Senat și Camera Deputaților, precum și unele măsuri pentru buna organizare și 

desfășurare a alegerilor parlamentare anticipate 
 
     În conformitate cu prevederile art.94 și 114 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Biroul Permanent a trimis Comisiei pentru drepturile omului,  culte  şi  problemele minorităţilor 
naţionale, cu adresa nr. PL-x 72/2020 din 24 februarie  2020, spre dezbatere şi avizare, în procedură de 
urgență, proiectul  de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2020 
privind modificarea și completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat și 
Camera Deputaților, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor 
parlamentare anticipate,  înregistrat cu nr. 4c-6/96/26 februarie 2020. 
           Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
           În şedinţa din 3 martie 2020, membrii comisiei au examinat iniţiativa legislativă, în conformitate 
cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor şi, în urma dezbaterilor, au hotărât, cu 
majoritate  de voturi, să îi acorde aviz nefavorabil.  

Totodată, membrii Comisiei, la propunerea domnului deputat Daniel Vasile au votat, în 
unanimitate, completarea art.VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.26/2020 privind 
modificarea și completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat și Camera 
Deputaților, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor parlamentare 
anticipate cu un alineat nou, alineatul (11), cu următorul cuprins: ” (11) Procedura prevăzută la art.VII 
alin (1) rămâne în vigoare până la data finalizării acumulării stocului de hârtie, prin recepționarea și plata 
produsului.”. 

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

     VICEPREŞEDINTE, 
 

        Deputat  Daniel VASILE 
 
 
 
 
Întocmit: Consilier parlamentar dr. Marcela Monica STOICA        
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