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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
    

 
Bucureşti, 04.06.2018                                  
Nr. 4c-11/315                                                       

 Plx 197/2018 

                                                                             
 

BIROULPERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTATILOR 
 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra propunerii legislative 

pentru  modificarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, 

transmis cu adresa  nr. Pl-x 197 din  10 aprilie 2018 şi înregistrată cu nr.4c-

11/317 din 11 aprilie 2018. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său,  propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor organice.  

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Eugen NICOLICEA 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ,                  

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
                 

 Bucureşti, 04.06.2018 
Pl-x 197 

 
RAPORT  

asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.370/2004 pentru   
alegerea Preşedintelui României  

  
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificări şi completări, Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi, a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu propunerea 

legislativă pentru modificarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui 

României, transmis cu adresa nr. Pl-x 197 din 10 aprilie 2018, înregistrată sub 

nr. 4c-11/317 din 11 aprilie 2018. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, 

şi ale art.92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificări şi completări, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a  respins iniţiativa 

legislativă  în şedinţa din 3 aprilie 2018. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, 

conform avizului nr.1090 din 13 decembrie 2017. 

Guvernul României a transmis un punct de vedere prin care 

precizează că Parlamentul va decide asupra adoptării acestei iniţiative 

legislative. 
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Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale a transmis aviz negativ.  

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a 

transmis aviz negativ. 

  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, în scopul scăderii 

numărului de semnături necesare pentru înscrierea unei candidaturi la alegerile 

prezidenţiale, de la 200.000, reprezentând aproximativ 1,1% din totalul 

alegătorilor înscrişi pe listele electorale, la echivalentul a 0,5% din numărul 

total de voturi valabil exprimate la alegerile prezidenţiale precedente, respectiv 

57.765, pentru a oferi mai multor persoane posibilitatea să se înscrie în 

competiţia electorală 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă, 

în şedinţa din 4 iunie 2018.  

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au  fost  

prezenţi la şedinţă  conform listei de  prezenţă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi au hotărât, cu majoritate de  voturi să propună plenului Camerei 

Deputaţilor, respingerea, propunerii legislativă pentru modificarea Legii 

nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său,  propunerii legislative  face 

parte din categoria legilor organice.  

   
 
               PREŞEDINTE,                                                 SECRETAR,                                    
            Eugen NICOLICEA                                Aida–Cristina CĂRUCERU    
 
 
 
Consilier  parlamentar 
Florica Manole 
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