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RAPORT 
 

cu  privire la reexaminarea, ca urmare a cererii Preşedintelui României, 
a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 

  
                    În conformitate cu prevederile art. 135 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată 
spre dezbatere, cu cererea de reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, formulată de preşedintele 
României în temeiul art. 77 alin. (2) din Constituţia României, republicată, trimisă 
cu adresa nr. PLx 248/2007/2008 din 6 mai 2009, înregistrată cu nr. 31/492 din 7 
mai 2009. 
                     Această lege a fost adoptată de Senat şi Camera Deputaţilor, cu 
respectarea prevederilor art. 75 şi 76 alin. (1) din Constituţia României, 
republicată, trimisă spre promulgare Preşedintelui României la data de 19.10.2007. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 77 alin.(2) din Constituţia României, 
republicată, Preşedintele României a formulat o cerere de reexaminare al Legii 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2007 privind unele 
măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, 
pentru următoarele considerente: prevederea nou introdusă la pct. 4 din lege este 
excesivă şi neconstituţională şi creează diferenţiere de tratament juridic între 
procesul electoral pentru alegerile naţionale sau locale şi alegerile pentru 
Parlamentul European. De asemenea, prevederile punctului 4 al legii de aprobare a 
ordonanţei încalcă dreptul la informaţie. 

La data de 4 mai 2009 Senatul a reexaminat proiectul de lege şi a adoptat 
proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei de urgenţă. 
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În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, membrii Comisiei  au examinat cererea de reexaminare a Legii 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2007 privind 
unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 
Parlamentul European,  formulată de preşedintele României, precum şi legea 
adoptată de Senat, în şedinţa din 10 iunie 2009. 

Din numărul total de 24 de  membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au participat la şedinţă 22 deputaţi. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, domnul Marin Pătuleanu, 
consilier al secretarului de stat din Ministerul Administraţiei şi Internelor şi 
domnul Cristian Leahu, director Direcţia Legislaţie din Autoritatea Electorală 
Permanentă. 

Cu ocazia dezbaterilor s-a constatat că, între data adoptării de către Senat a 
proiectului de lege şi momentul în care aceasta a fost trimis pentru întocmirea 
raportului la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au trecut 2 ani, timp în 
care au intrat în vigoare o serie de acte normative care reglementează materia 
supusă dezbaterii. În această situaţie membrii Comisiei, reprezentanţii Autorităţii 
Electorale Permanente şi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor au constatat 
că domeniul supus discuţiei în şedinţa Comisiei este acoperit, reglementările 
propuse prin iniţiativa legislativă au produs efectele legate de măsurile care au 
vizat organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European. 

 În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
să propună plenului Camerei Deputaţilor Raportul de adoptare a Legii pentru 
respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele 
măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul 
European. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 
 

PREŞEDINTE,                                              SECRETAR, 
           Daniel BUDA                                   Gabriel ANDRONACHE 
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