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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

   

 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

Bucureşti, 25.06.2018  
Nr. 4c-11/551                                                           

 COMISIA PENTRU  
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI 

AMENAJAREA TERITORIULUI 
Nr. 4c-/6/295 

                                                                                                                      Pl-x 366 
 
 

BIROULPERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTATILOR 
 

 
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN privind  propunerea  

legislativă pentru modificarea şi  completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind 
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi  
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, trimis cu adresa nr. Pl-x 366 din  6 
iunie 2018, sub nr.4c-11/551 din 7 iunie 2018, respectiv sub nr.4c-6/295/2018. 

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

  
PREŞEDINTE, 

Eugen NICOLICEA 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
Florin Claudiu ROMAN 
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COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
Bucureşti, 25.06.2018  
Nr. 4c-11/551                                               

 COMISIA PENTRU  
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI 

AMENAJAREA TERITORIULUI 
Nr. 4c-/6/295 

                                                                                                         Plx 366 
RAPORT  COMUN    

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi  completarea Legii 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. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 
administraţie publică amenajarea teritoriului,  au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu 
propunerea legislativă pentru modificarea şi  completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 
privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi  
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, transmis cu adresa nr. Plx 366 din 6 iunie 
2018. 
  Conform dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin.(9) pct.2, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă, în şedinţa din data de 4 iunie 2018. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă prin avizul nr.144 
din 2 martie 2018. 
  Guvernului,  prin punctul de  vedere transmis cu adresa  nr.799/27.04.2018  
lasa la  altitudinea Parlamentului să decidă asupra oportunităţii adoptării acestei iniţiative  
legislative. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare  completarea art.53 alin.(1) 
din Legea nr.208/2015, în  sensul instituirii obligaţiei partidelor politice, a alianţelor 
politice, a alianţelor electorale, precum şi a organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor  naţionale de a depune la  dosarul de candidatură a avizului psihologic al 
candidaţilor. 
 

În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cele două Comisii au dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţe 
separate.  

Membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au 
examinat iniţiativa legislativă în şedinţa din  19 iunie 2018.  
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La lucrările Comisiei pentru  administraţie publică şi amenajarea teritoriului 
au fost prezenţi 22 deputaţi, din totalul de 23 membri ai comisiei. 

Comisia  juridică, de disciplină şi imunităţi a examinat iniţiativa  legislativă 
în şedinţa din  data de 25 iunie 2018. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au  fost  prezenţi la 
şedinţă  conform listei de  prezenţă.  

În urma dezbaterilor, membrii celor  două  comisii au  hotărât, cu majoritate 
de voturi,  să se supună plenului Camerei Deputaţilor raportul de respingere  a propunerii 
legislative pentru modificarea şi  completarea Legii 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.  
   
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

Eugen NICOLICEA 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
Florin Claudiu ROMAN 

 
 
 

SECRETAR, 
Aida-Cristina CĂRUCERU 

SECRETAR, 
Simona BUCURA OPRESCU 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Consilier  parlamentar                                                                                                                                              Consilier parlamentar 
              Florica Manole                                                                                                                                                           Nicoleta Toma                                                         
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