
Anexa nr.13 

 

INIȚIATIVE LEGISLATIVE CU CARE A FOST SESIZATĂ PENTRU 
DEZBATERE ÎN FOND COMISIA COMUNĂ A CAMEREI DEPUTAŢILOR 
ŞI SENATULUI PENTRU ELABORAREA PROPUNERILOR LEGISLATIVE 

PRIVIND LEGILE ELECTORALE, PROPUNERILOR LEGISLATIVE 
PRIVIND MODIFICAREA LEGII PARTIDELOR POLITICE ŞI A LEGII 

PRIVIND FINANŢAREA PARTIDELOR POLITICE ŞI A CAMPANIILOR 
ELECTORALE, a cărei activitate a încetatla data de 31 decembrie 2015, 

potrivit Hotărârii Parlamentului nr.36/2015 
 

 
I. PROIECTELE DE LEGI șI PROPUNERILE LEGISLATIVE CARE AU 

ÎNCHEIAT PROCEDURA LEGISLATIVĂ LA SENAT AFLATE LA COMISIA 
COMUNĂ A CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI PENTRU ELABORAREA 
PROPUNERILOR LEGISLATIVE PRIVIND LEGILE ELECTORALE, 
PROPUNERILOR LEGISLATIVE PRIVIND MODIFICAREA LEGII PARTIDELOR 
POLITICE ŞI A LEGII PRIVIND FINANŢAREA PARTIDELOR POLITICE ŞI A 
CAMPANIILOR ELECTORALE 

 
A. Inițiative legislative repartizate inițial, spre dezbatere în fond, comisiilor 
permanente ale Camerei Deputaților cu care Comisia electorală a fost sesizată spre 
dezbatere în fond, ca urmare a hotărârii Biroului permanent și Comitetului liderilor 
grupurilor parlamentare luate în ședința din 2.02. 2015  

Nr. 
crt. 

Număr/ 
data 

Titlu proiect 
Comisia  

sesizată în 
 fond 

1. 
PL-x           

571/2010 

Proiect de Lege pentru completarea alineatului (17) al art.48 
din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor 
şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, a Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali 

Legi electorale 
pt. raport 

2. 
PL-x   

334/2011 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.48 
din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor 
şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, a Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali 

Legi electorale 
pt. raport 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=11354
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=11354
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=12040
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=12040
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3. 
PL-x   

339/2011 

Proiect de Lege pentru modificarea art.48 din Legea 
nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, a Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali 

Legi electorale 
pt. raport 

4. 
Pl-x   

531/2013 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali 

Legi electorale 
pt. raport 

5. 
PL-x   

183/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.4/2014 privind operaţionalizarea Registrului 
electoral şi pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul 
European, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi 
desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul European din 
anul 2014 

Legi electorale 
pt. raport 

6. 
Pl-x   

423/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, a Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali 

Legi electorale 
pt. raport 

7. 
Pl-x   

424/2014 

Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri pentru 
buna desfăşurare a alegerilor şi a referendumului din 
România 

Legi electorale 
pt. raport 

8. 
PL-x   

577/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.45/2014 privind modificarea şi completarea 
Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României 

Legi electorale 
pt. raport 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=12038
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=12038
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=13275
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=13275
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=14123
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=14123
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=14344
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=14344
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=13964
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=13964
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=14532
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=14532
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B. Inițiative repartizate direct spre dezbatere în fond Comisiei electorale 
 

Nr. 
crt. 

Număr/data Titlu proiect 
Comisia  

sesizată în 
 fond 

1. 
PL-x   

372/2015 

Proiect de Lege privind juramântul de credinţă faţă de ţară şi 
popor al Preşedintelui României, al Primului-ministru, al 
miniştrilor şi al celorlalţi membri ai Guvernului 

Legi electorale 
pt. raport 

2. 
PL-x   

373/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului şi pentru modificarea si completarea Legii 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 
locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a 
Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 

Legi electorale 
pt. raport 

3. 
PL-x   

374/2015 
Proiect de Lege privind buletinul de vot şi procedura de vot 
în vederea prevenirii şi combaterii fraudei electorale 

Legi electorale 
pt. raport 

4. 
PL-x   

375/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea art.29 din Legea 
nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei pubice 
locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a 
Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 

Legi electorale 
pt. raport 

5. 
PL-x   

376/2015 
Proiect de Lege pentru modificarea art.27 din Legea 
nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României 

Legi electorale 
pt. raport 

6. 
PL-x   

379/2015 

Proiectul Legii de modificare a Legii nr.33/2007 privind 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul 
European 

Legi electorale 
pt. raport 

7. 
PL-x   

380/2015 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
partidelor politice nr.14/2003 

Legi electorale 
pt. raport 

8. 
PL-x   

383/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.29 
alin.(11) din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi a art.45 
alin.(4) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale 

Legi electorale 
pt. raport 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=14890
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=14890
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=14231
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=14231
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=14893
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=14893
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=14895
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=14895
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=14896
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=14896
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=14891
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=14891
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=14892
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=14892
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=14894
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=14894
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9. Pl-x 387/2015 
Propunere legislativă privind completarea Art.3 din Legea 
partidelor politice nr.14/2003 

Legi electorale 
pt. raport 

10. 
Pl-x 

389/02015 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
art.46 din Legea 14/2003, Legea partidelor politice, 
republicată 

Legi electorale 
pt. raport 

11. 
PL-x 

397/2015 

Proiect de Lege pentru completarea Legii 334/2006 privind 
finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor 
electorale 

Legi electorale 
pt. raport 

12. Pl-x 400/2015 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.14/2003, Legea partidelor politice, republicată 

Legi electorale 
pt. raport 

13. Pl-x 446/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
articolului 5 al Legii nr.35 din 13 martie 2008 pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi Senatului şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice 
locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali 

Legi electorale 
pt. raport 

14. Pl-x 846/2015 
Propunere legislativă privind exercitarea prin corespondenţă 
a dreptului de vot de către alegătorii români cu domiciliul sau 
reşedinţa în străinătate 

Legi electorale 
pt. raport 

15. Pl-x 847/2015 
Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea 
votului electronic 

Legi electorale 
pt. raport 

16. Pl-x 848/2015 
Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea 
votului prin corespondenţă al cetăţenilor români cu 
domiciliul sau reşedinţa în străinătate 

Legi electorale 
pt. raport 

17. Pl-x 849/2015 
Propunere legislativă privind organizarea, desfăşurarea şi 
exercitarea votului prin corespondenţă de către cetăţenii 
români din străinătate 

Legi electorale 
pt. raport 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=14910
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=14442
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=14442
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=14420
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=14420
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=14525
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=14972
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=15365
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=15366
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=15368
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=15370
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II. PROPUNERI LEGISLATIVE DEPUSE LA CAMERA DEPUTAțILOR, 
AFLATE LA COMISIA ELECTORALĂ PENTRU RAPORT (neadezbătute de 
Senat) 
 

Nr. 
crt. 

Număr/data Titlu proiect 
Comisia 

sesizată în 
fond 

1.  
Pl-x    

63/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor 
politice şi a campaniilor electorale, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.510 din 22 
iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare 

Legi electorale 
pt. raport 

2.  
Pl-x   

64/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi 
a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, a Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind statutul 
aleşilor locali publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.196 din 13 martie 2008, cu 
modificările şi completările ulterioare 

Legi electorale 
pt. raport 

3.  
Pl-x   

 90/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.334 din 17 iulie 2006 privind finanţarea 
activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale 

Legi electorale 
pt. raport 

 

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=14624
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=14624
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=14622
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=14622
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=14698
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=14698

