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PLx. 374/2015 

 
  
  Către, 

 
    BIROUL PERMANENT AL 
    CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
      
 Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege privind buletinul 

de vot şi procedura de vot în vederea prevenirii şi combaterii fraudei electorale, transmis 

Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisiei juridice, de 

disciplină și imunități pentru dezbatere în fond cu adresa nr. PL. x 374/2015 din 9 februarie 

2021. 

 

 

PREȘEDINTE 

Simona BUCURA-OPRESCU 

PREȘEDINTE 

Mihai-Alexandru BADEA  
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 R A P O R T    C O M U N 
asupra proiectului de privind buletinul de vot şi procedura de vot în vederea prevenirii 

şi combaterii fraudei electorale 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia 

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

Lege privind buletinul de vot şi procedura de vot în vederea prevenirii şi combaterii 

fraudei electorale, transmis cu adresa nr. PLx. 374/2015, retransmis Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisiei juridice, de disciplină și 

imunități  cu adresa nr.154/9.02.2021. 

În conformitate cu prevederile art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, și ale  art.75 din Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor este 

Cameră decizională. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege în 

şedinţa din 22 aprilie 2015, ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.75 

alin.(2) teza a III-a din Constituția României republicată. 
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 Consiliul Legislativ a avizat favorabil cu observații și propuneri, conform avizului 

nr.1099/3.10.2014. 

 Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative, conform punctelor de 

vedere nr.3164/DRP/25.03.2016, nr.479/DRP/3.02.2017 și nr.472/DRP/21.01.2020.  

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare unor măsuri în vederea combaterii 

fraudei electorale. 

 Potrivit prevederilor art.62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisiile şi-au desfăşurat lucrările în ședințe separate.  

 Comisia juridică, de disciplină și imunități a examinat inițiativa legislativă în 

ședința din 16 septembrie 2021. La lucrările comisiei deputații au fost prezenți conform 

listei de prezență. 

 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a examinat 

inițiativa legislativă în ședința din 12 octombrie 2021. La lucrările comisiei deputații au 

fost prezenți conform listei de prezență.  

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

republicat, la lucrările Comisiei a participat în calitate de invitat: domnul Vajda Zsombor 

- vicepreședinte, Autoritatea Electorală Permanentă. 

Cu ocazia dezbaterilor s-au constatat următoarele: faptele prevăzute drept 

infracțiuni în cuprinsul propunerii legislative sunt incriminate deja în Codul penal, astfel 

încât prevederea lor într-o lege specială ar avea ca efect apariția unui concurs de calificări 

care, în lipsa unor dispoziții exprese de abrogare sau de modificare, ar trebui rezolvat prin 

aplicarea principiilor generale privind aplicarea în timp a legii penale. Astfel, soluția 

legislativă nu întrunește condițiile de claritate și previzibilitate necesare în cadrul unor 

norme de incriminare și nu poate fi acceptată. 

 În urma examinării şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, 

cu majoritate de voturi, respingerea proiectului de Lege privind buletinul de vot şi 

procedura de vot în vederea prevenirii şi combaterii fraudei electorale. 
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În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor organice. 

 
 
 
 

             PREȘEDINTE, 

Simona BUCURA-OPRESCU 

PREȘEDINTE, 

Mihai-Alexandru BADEA  

 

 

 

SECRETAR, 

Dumitru FLUCUŞ  

 

 

 

SECRETAR, 

László-Zsolt LADÁNYI  

 

           
 
 
 
 

Șef serviciu, Nicoleta Toma      Consilier parlamentar, Dragoș Bucur 
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