
                                                              

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru drepturile omului, culte                                     Bucureşti, 25 octombrie  2016                   
şi problemele minorităţilor naţionale                                         PL-x 453 din 17 octombrie 2016  
             

                  
Domnului deputat Bogdan Liviu CIUCĂ      
Preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
         
Domnului deputat Victor Paul  DOBRE     
Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

    
          AVIZ 

asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a guvernului 
nr.47/2016 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor 

pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 şi pentru modificarea Legii 
nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente şi a Legii nr.288/2015 
privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 
208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor precum şi pentru 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente 
 

 
            În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Biroul Permanent a trimis Comisiei pentru drepturile omului,  culte  şi  problemele 
minorităţilor naţionale, cu adresa nr. PL-x 453 din 17 octombrie 2016, spre dezbatere şi avizare, 
în procedură de urgenţă, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a guvernului 
nr.47/2016 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Senat şi 
Camera Deputaţilor din anul 2016 şi pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea 
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Electorale Permanente şi a Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi 
modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 
Deputaţilor precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, 
înregistrat cu nr. 4c-5/829/18 octombrie 2016. 
           Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
           În şedinţa din 25 octombrie 2016, membrii comisiei au examinat iniţiativa legislativă, în 
conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor şi, în urma 
dezbaterilor, au hotărât, cu majoritate de voturi, să îi acorde aviz favorabil.  
                                                                                                                                           

                              
 

                                PREŞEDINTE, 
 

                                                                                 Deputat 
                                                                                      Iusein   IBRAM 

 
Întocmit: Consilier parlamentar dr. Marcela Monica STOICA         
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