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Parlamentul României    
Camera Deputaţilor  

 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  

ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI  
 

Bucureşti, 22 februarie 2022 

Nr. 4c-7/50 

PL-x 471/2019 

 

 

   Către, 

 

Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Doamnei Președinte Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ 

 

 
 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL PRELIMINAR asupra proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2019 privind 

modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui 

României şi modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 

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

alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019, trimis spre dezbatere în fond 

Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei juridice, 

de disciplină și imunități, cu adresa nr. PL-x 471/2019 din 8 februarie 2022. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Simona BUCURA-OPRESCU 

 

nicoleta.toma
Original
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Parlamentul României    
Camera Deputaţilor  

 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  

ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI  
 

Bucureşti, 22 februarie 2022 

Nr. 4c-7/50 

PL-x 471/2019 

 

 

RAPORT PRELIMINAR 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.64/2019 privind modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 

pentru alegerea Preşedintelui României şi modificarea Legii nr.208/2015 privind 

alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, precum şi unele măsuri pentru 

buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din 

anul 2019 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 și art.117 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 

pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de 

disciplină și imunități au fost sesizate, spre dezbatere în fond cu proiectul de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2019 privind 

modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui 

României şi modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 

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

alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019, trimis cu adresa nr. PL-x 

471/2019 din 2 februarie 2021 și înregistrată cu nr. 4c-7/50  din 11 februarie 2021. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat ca urmare a depășirii 

termenului de adoptare, potrivit art.115 alin.(5) din Constituția României, republicată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță, cu observații și 

propuneri, conform avizului nr. 805 din 12 septembrie 2019. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 4c-6/624 din 12 

noiembrie 2019. 

Comisia pentru politică externă a avizat favorabil proiectul de lege, conform 

avizului nr. 4c-16/33 din 12 noiembrie 2019. 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării a avizat 

favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 4c-21/734 din 27 noiembrie 2019. 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a avizat favorabil 

proiectul de lege, conform avizului din 10 decembrie 2019. 

Guvernul susținea adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de 

Guvern, conform punctelor de vedere nr.32/DPSG/17.01.2020 și 

nr.6487/NS/01.07.2021. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr.370/2004, modificarea Legii nr.208/2015, precum şi stabilirea unor măsuri 

privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 

2019. Între soluţiile propuse menţionăm: eliminarea titlului de călătorie din categoria 

actelor de identitate în baza cărora se exercită dreptul de vot, desemnarea 

preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate şi a 

locţiitorilor acestora să fie făcută de către şefii misiunilor diplomatice şi consulare, 

preşedintele biroului electoral al secţiei de votare din străinătate şi locţiitorul acestuia 

care îndeplinesc atribuţiile ce revin operatorilor de calculator trebuie să urmeze o 

sesiune de instruire în acest sens, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare 

din străinătate şi locţiitorul acestuia pot lipsi, în cazuri justificate, de la activitatea 

biroului electoral al secţiei de votare din străinătate, sub condiţia să nu lipsească 

amândoi în acelaşi timp, în cel mult 5 zile de la data desemnării preşedintelui biroului 

electoral al unei secţii de votare din străinătate şi a locţiitorului acestuia, formaţiunile 

politice care au propus candidaturi ce au rămas definitive, să transmită biroului 
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electoral pentru secţiile de votare din străinătate, prin mijloace electronice, listele 

reprezentanţilor lor în secţia de votare, cuprinzând numele, prenumele, telefoanele, e-

mailurile şi codurile numerice personale ale titularului şi supleanţilor, însoţite de 

declaraţiile lor de acceptare. 

La dezbaterile care au avut loc a participat în calitate de invitat, în conformitate 

cu prevederile art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, domnul Zsombor Vajda - vicepreședinte în 

cadrul Autorității Electorale Permanente. 

În conformitate cu prevederile art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei 

pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au examinat proiectul de lege 

și documentele aferente în ședința din 22 martie 2022. 

La lucrările Comisiei deputații au fost prezenţi conform listei de prezență. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi 

adoptarea  proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.64/2019 privind modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru 

alegerea Preşedintelui României şi modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea 

Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Electorale Permanente, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi 

desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019, în forma 

adoptată de Senat. 

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

legilor organice. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Simona BUCURA-OPRESCU 

SECRETAR, 

Oana-Alexandra CAMBERA 

 

 

 

 

 

 

Sef serviciu, Cristian BITEA 

Consilier parlamentar, Nicoleta TOMA 


