
   

 

                                                                                         Bucureşti, 27 noiembrie 2019  
                                                                                                                  Nr.4c-21/734 

 
AV IZ 

asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonan ţei de urgen ţã 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 Se natului şi a 
Camerei Deputa ţilor, precum şi pentru organizarea şi func ţionarea Autorit ăţii Electorale 
Permanente, precum şi unele m ăsuri pentru buna organizare şi desf ăşurare a alegerilor 

pentru Pre şedintele României din anul 2019  
 

 În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru comunit ățile de români din afara grani țelor țării a fost sesizată, spre dezbatere în 
avizare în procedură de urgență cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonan ţei de 
urgen ţã a Guvernului nr.64/2019 privind modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 
pentru alegerea Pre şedintelui României şi modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea 
Senatului şi a Camerei Deputa ţilor, precum şi pentru organizarea şi func ţionarea 
Autorit ăţii Electorale Permanente, precum şi unele m ăsuri pentru buna organizare şi 
desf ăşurare a alegerilor pentru Pre şedintele României din anul 2019, trimis prin adresa PLx 
471/2019 din 21 octombrie 2019 și înregistrat cu nr. 4c-21/ 734 din 22 octombrie 2019. 

 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, adopt ă inițiativa legislativă în şedinţa din 

14 octombrie 2019 .   

 
Potrivit prevederilor art.75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, republicată, 

Camera Deputa ţilor  este Cameră decizional ă. 

 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării a dezbătut Proiectul de lege mai sus  menționat, în şedinţa din 27 noiembrie 

2019.  

 

 

 

 
 

Parlamentul României 
Camera Deputa ţilor 

 
Comisia pentru comunit ăţile de români 

 din afara grani ţelor ţării 
  

mona.alesandru
Comisii



 Proiectul de lege are obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.370/2004  pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare,  modificarea Legii nr.208/2015  privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, 

precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările 

și completările ulterioare, precum și stabilirea unor m ăsuri privind organizarea și 

desf ășurarea alegerilor pentru Pre ședintele României din anul 2019.  

 

  Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive, 

avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, transmis prin adresa cu 

nr.805/12.09.2019, precum şi Ordonanța de Urgență 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 urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații prezenți la 

lucrări au hotărât cu unanimitate  de voturi, avizarea favorabil ă a proiectului de lege. 

 
 

       PREȘEDINTE, 

                 Constantin CODREANU 

 

 

 

 

SECRETAR, SECRETAR, 

Sebastian Valentin RADU  Dumitru LUPESCU  

 
 
 

Consilier parlamentar, 
    Mona-Valentina ALESANDRU



 


