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      Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL 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, trimisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, cu adresa nr. PL- x 480 
din 20 noiembrie 2017 şi înregistrată cu nr. 4c-11/1125 din 21 noiembrie 2017, respectiv 
cu nr. 4c-6/440/2017. 

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

 

                  PREŞEDINTE,                                            PREŞEDINTE,                                        

              Eugen NICOLICEA                               Florin Claudiu ROMAN 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ                                                                         COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE,  
                   ŞI IMUNITĂŢI                                                                                                   PUBLICĂ ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 
Nr.4C-11/1125                                                                                                              Nr. 4C-6/440 
Bucureşti, 13 februarie 2018 

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 

(PLx.480/2017) 
 
  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, prin adresa nr. PLx.495 din 27 noiembrie 
2017, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică şi 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. 

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 510 din 05.07.2017, a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri. 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă, în şedinţa din 13 noiembrie 2017. 
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat favorabil propunerea legislativă. 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.52 alin.(14) din Legea nr.208/2015, în sensul stabilirii 
interdicţiei de a candida la alegerile parlamentare pentru persoanele care la data depunerii candidaturii au suferit condamnări penale 
definitive. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au 
examinat propunerea legislativă în şedinţe separate.  
  Membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 5 decembrie 
2017. Din numărul total de 25 membri ai Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au participat la dezbateri 22 
deputaţi. La dezbaterile care au avut loc a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, domnul Constantin Florin Mituleţu-Buică – Vicepreşedinte în cadrul Autorităţii Electorale Permanente. 
  Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din 13 februarie 2018.  
 La dezbateri au fost prezenţi deputaţi, membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, conform listei de prezenţă.  

În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea 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, deoarece redactarea actuală a art.52 alin.(14) prevede că nu pot candida 
persoanele care, la data depunerii candidaturii, nu îndeplinesc condiţiile prevăzute pentru a fi alese, iar art.2 alin.(6) din actul normativ de 
bază enumeră situaţiile în care o persoană nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi aleasă. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. 

                                    PREŞEDINTE                                                   

                              Eugen NICOLICEA                                 

                                            

                                    SECRETAR     

                        Neculai Costel DUNAVA 

 

 

           PREŞEDINTE 

     Florin Claudiu ROMAN 

 

             SECRETAR 

    Simona Bucura OPRESCU 

    Consilier parlamentar, 
      Muşat Alexandra 

                                                                     Consilier parlamentar, 
                                                                         Nicoleta Toma 

 


