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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

   

 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

Bucureşti,18.06.2018  
Nr. 4c-11/402/2018                                                  

 COMISIA PENTRU  
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI 

AMENAJAREA TERITORIULUI 
Nr. 4c-/6/202 

                                                                                                               PL-x 262/2018 
 
 

BIROULPERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTATILOR 
 

 
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra propunerii 

legislative pentru modificarea şi  completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea 
Senatului şi a Camere Deputaţilor şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Electorale Permanente, trimis cu adresa nr. Pl-x 262 din 25 aprilie 2018, sub       
nr.4c-11/402 din 26 aprilie 2018, respectiv sub nr.4c-6/202/2018. 

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

  
PREŞEDINTE, 

Eugen NICOLICEA 

 

 

 

VICEPPREŞEDINTE, 
 ION CĂLIN 
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Camera Deputaţilor  

 
  

 

 

 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
Bucureşti, 18.06.2018  
Nr. 4c-11/402/2018                                        

 COMISIA PENTRU  
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI 

AMENAJAREA TERITORIULUI 
Nr. 4c-/6/202 

                                   
                                                                       PLx 262/2018 

 
 

RAPORT  COMUN 
asupra Propunerii legislative  pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor 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 proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor şi pentru 
organizarea şi  funcţionarea Autorităţii Electorale  Permanente , transmis cu adresa 
nr. PLx 262 din 25 aprilie 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 iniţiativa 
legislativă, în şedinţa din data de 23 aprilie 2018. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă prin avizul 
nr.1142 din 20 decembrie 2017. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale a transmis un aviz negativ. 
  Guvernul nu a  comunicat un punct de  vedere. 
  Propunerea legislativă  are  ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.208/2015, în sensul creării posibilităţii pentru cetăţenii 
români, care sunt în număr minoritar în judeţele Covasna şi Harghita, de a fi 
reprezentaţi în Parlamentul României, alături de reprezentanţii etniei majoritare 
din aceste judeţe 

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  5 iunie 2018.  
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La lucrările Comisiei pentru  administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului au fost prezenţi 21 deputaţi, din totalul de 23 membri ai comisiei. 

Comisia  juridică, de disciplină şi imunităţi a examinat iniţiativa 
legislativă în şedinţa din  data de 18 iunie 2018. 

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

La lucrările Comisiei a participat, în baza prevederilor art.55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi  completările 
ulterioare, domnul Vajda Zsombor - vicepreşedinte în cadrul Autorităţii Electorale 
Permanente. 

În urma dezbaterilor, membrii celor  două  comisii au  hotărât, cu 
unanimitate de voturi,  să se supună plenului Camerei Deputaţilor raportul de 
respingere a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor şi pentru 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, întrucât soluţiile pe 
care le cuprins noile reglementări nu  sunt temeinic fundamentate, neluându-se în 
considerare finalitatea reglementării propuse. 

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

PREŞEDINTE, 

Eugen NICOLICEA 

 

 

 

 

VICEPPREŞEDINTE, 
 ION CĂLIN 

 
 
 

SECRETAR, 
Aida-Cristina CĂRUCERU 

 

SECRETAR, 
ANGELICA FĂDOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Consilier  parlamentar                                                                                      Consilier parlamentar 
      Florica Manole                                                                                                 Nicoleta Toma                                                         
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