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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti,  19.06.2007 
Nr.  PLx. 426 

  
 
 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2007 privind 

stabilirea  unor măsuri pentru organizarea referendumului naţional  din data de 19 mai 2007 pentru 
demiterea Preşedintelui  României  

  
                     
 
                  În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi  a fost sesizată spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de 
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2007 privind stabilirea unor măsuri 
pentru organizarea referendumului naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Preşedintelui 
României, trimis cu adresa nr. PLx. 426 din 4 iunie 2007,  înregistrat cu nr. 31/ 676  din 5 iunie 2007. 
                    Senatul, în calitate de primă Cameră  sesizată, în şedinţa din 30 mai 2007, a adoptat proiectul de 
lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2007 privind stabilirea unor măsuri 
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pentru organizarea referendumului naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Preşedintelui 
României . 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct.2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera  Deputaţilor este  Cameră decizională.  

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, a avizat 
favorabil proiectul de lege, în şedinţa din 30 mai 2007, cu avizul nr.26/1726 din 13 iunie 2007. 

Consiliul Legislativ  a avizat favorabil ordonanţa de urgenţă, cu observaţii şi propuneri, conform 
avizului nr.527/25.04.2007. 

 Proiectul de Lege  supus dezbaterii are ca obiect de reglementare respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.27/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea referendumului 
naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Preşedintelui României .  

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei  au 
examinat proiectul de lege mai sus menţionat în  şedinţa din  19 iunie 2007. La lucrările Comisiei a participat, în 
calitate de invitat, domnul Marin Pătuleanu, secretar de stat la Ministerul de Interne şi Reforma Administrativă. 

Din numărul total de 28 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat la şedinţă 17 
deputaţi. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului 
Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.27/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea referendumului naţional din data de 19 mai 2007 
pentru demiterea Preşedintelui României, cu amendamente admise redate în anexa la prezentul Raport..  

 În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
organice. 
 
 
 
                                                   PREŞEDINTE,                                              SECRETAR, 
                                                   Sergiu ANDON                                            George BĂEŞU 
 
 
Consilier  
Dr. Corneliu Manda 
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  ANEXA                                               AMENDAMENTE ADMISE : 
 
 

 Nr. 
crt. 

             Text  iniţial                Text 
        adoptat de Senat 

  Text propus de Comisie 
( autorul amendamentului)

 Motivare 

1.  Titlul   
proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.27/2007 privind stabilirea 
unor măsuri pentru organizarea 
referendumului naţional din 
data de 19 mai 2007 pentru 
demiterea Preşedintelui 
României. 

 Titlul   
proiect de Lege pentru 
respingerea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului 
nr.27/2007 privind 
stabilirea unor măsuri 
pentru organizarea 
referendumului naţional 
din data de 19 mai 2007 
pentru demiterea 
Preşedintelui României.  

Lege  
pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.27/2007 
privind stabilirea unor 
măsuri pentru organizarea 
referendumului naţional 
din data de 19 mai 2007 
pentru demiterea 
Preşedintelui României. 
 Autor: Comisia juridică  

Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 

2.  ARTICOL UNIC. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.27/2007 privind 
stabilirea unor măsuri pentru 
organizarea referendumului 
naţional din data de 19 mai 
2007 pentru demiterea 
Preşedintelui României. 

ARTICOL UNIC. – Se 
respinge Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr.27/2007 privind 
stabilirea unor măsuri 
pentru organizarea 
referendumului naţional 
din data de 19 mai 2007 
pentru demiterea 
Preşedintelui României. 

ARTICOL UNIC. – Se 
aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr.27/2007 privind 
stabilirea unor măsuri 
pentru organizarea 
referendumului naţional 
din data de 19 mai 2007 
pentru demiterea 
Preşedintelui României, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr.278 din 25 
aprilie 2007. 
Autor: Comisia juridică 

 Prin vot s-a 
adoptat proiectul 
de lege pentru 
aprobarea 
OUG.nr.27/2007. 
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