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BIROULUI  PERMANENT  

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
              
 
                 Vă înaintăm alăturat RAPORTUL asupra proiectului de Lege privind unele 
măsuri pentru organizarea alegerilor  pentru Senat și Camera Deputaților, ca urmare 
a încetării mandatului Parlamentului ales în anul 2016, trimis spre dezbatere în fond, 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu adresa  nr. PL-x 450 din 27 iulie 2020.  
                  În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 
 
 

 
PREŞEDINTE 

 
Nicuşor HALICI  
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     RAPORT  

asupra proiectului de Lege privind unele măsuri pentru organizarea alegerilor  
pentru Senat și Camera Deputaților, ca urmare a încetării mandatului Parlamentului 

ales în anul 2016 
 

În temeiul dispoziţiilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond, 
cu proiectul de Lege privind unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat și 
Camera Deputaților, ca urmare a încetării mandatului Parlamentului ales în anul 2016, 
trimis cu adresa nr. PL-x 450 din 27 iulie 2020 şi înregistrat cu nr.4c-13/679 din 27 iulie 
2020.  

Senatul în calitate de primă cameră sesizată a adoptat iniţiativa legislativă în  
ședința din 27 iulie 2020.  

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 
alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă prin avizul nr.719 
din 24 iulie 2020. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare organizarea alegerilor pentru 
Senat și Camera Deputaților, ca urmare a încetării mandatului aflat în curs de exercitare la 
data intrării în vigoare a prezentei legi, măsurile fiind instituite prin derogare de la unele  
prevederi ale Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și Camerei Deputaților, precum 
și pentru buna organizare și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările 
și completările ulterioare. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei juridice au examinat această iniţiativă legislativă prin 
mijloace electronice în ziua de 27 iulie 2020. La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au fost prezenţi deputaţii conform listei de prezenţă.  
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În urma examinării iniţiativei legislative şi a documentelor anexate, membrii 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună 
plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege privind unele măsuri pentru 
organizarea alegerilor  pentru Senat și Camera Deputaților, ca urmare a încetării 
mandatului Parlamentului ales în anul 2016, în forma adoptată de Senat. Amendamentele 
respinse sunt redate în Anexa la prezentul raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor organice.  

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Nicuşor HALICI 

          SECRETAR, 
 

Aida – Cristina CĂRUCERU 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier, 
Roxana David 
 
 



Anexă: amendamente respinse  
 
 
Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Amendamente Motivare 

1. Art.1. - (1) Prin derogare de la prevederile 
art. 6 alin. (2) din Legea nr.208/2015 privind 
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările 
şi completările ulterioare, data alegerilor pentru 
Senat şi Camera Deputaţilor ce vor fi organizate 
ca urmare a expirării mandatului Parlamentului, 
aflat în curs de exercitare la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, se stabileşte prin lege 
organică, cu cel puţin 60 de zile înaintea datei 
alegerilor. 

Art. 1. - (1) Prin derogare de la prevederile art.6 
alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind 
alegerea Senatului și a Camerei Deputatilor, 
precum și pentru organizarea și functionarea 
Autorității Electorale Permanente, cu 
modificările și completările ulterioare, data 
alegerilor pentru Senat și  Camera Deputatilor 
ce vor fi organizate ca urmare a expirärii 
mandatului Parlamentului, aflat în curs de 
exercitare la data intrării în vigoare a prezentei 
legi, se stabilește prin hotărârea Guvernului, 
cu cel puțin 60 de zile înaintea datei alegerilor. 
Autor: Grup PNL 
 

 

2.  (11) Prin derogare de la prevederile art. 6 
alin (1) din Legea 208/2015 privind alegerea 
Senatului și a Camerei Deputatilor, precum 
și pentru organizarea și funcționarea 
Autorității Electorate Permanente, cu 
modificările si completările ulterioare, 
alegerile pentru Senat si Camera Deputaților 
ce vor fi organizate ca urmare a expirarii 
mandatului Parlamentului, aflat in curs de 
exercitare la data intrarii in vigoare a 
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Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Amendamente Motivare 

prezentei legi, se desfășoara pe durata a 
doua zile consecutive, care pot fi numai zilele 
de sambata duminica. 
Autor: Grupul USR 
 

3. (2) Prin derogare de la prevederile art.114 
alin.(1) din Legea nr.208/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, în cazul prevăzut la alin. 
(1), în termen de 5 zile de la data intrării în 
vigoare a legii prevăzute la alin. (1), Guvernul 
stabileşte, prin hotărâre, la propunerea Autorităţii 
Electorale Permanente, calendarul acţiunilor din 
cuprinsul perioadei electorale, cheltuielile 
necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii 
a alegerilor şi măsurile tehnice necesare bunei 
organizări şi desfăşurări a alegerilor. Hotărârea 
privind cheltuielile necesare pregătirii şi 
desfăşurării în bune condiţii a alegerilor, 
hotărârea privind măsurile tehnice necesare bunei 
organizări şi desfăşurări a alegerilor şi hotărârea 
pentru aprobarea programului calendaristic pentru 
realizarea acţiunilor necesare organizării şi 
desfăşurării în bune condiţii a alegerilor se 
publică împreună în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 

(2) Guvernul stabilește, prin hotărâre, la 
propunerea Autorității Electorale Permanente, 
calendarul acțiunilor din cuprinsul perioadei 
electorale, cheltuielile necesare pregătirii 
desfășurării în bune condiții a alegerilor și 
măsurile tehnice necesare bunei organizări si 
desfășurări a alegerilor. Hotărârea privind 
cheltuielile necesare pregătirii și desfășurării în 
bune conditii a alegerilor, hotărârea privind 
măsurile tehnice necesare bunei organizări și 
desfășurări a alegerilor și hotărârea pentru 
aprobarea programului calendaristic pentru 
realizarea actiunilor necesare organizării 
desfășurării în bune condiții a alegerilor se 
publică împreună în Monitorul Oficial al 
României, Partea I.  
Autor: Grup PNL 
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Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Amendamente Motivare 

4.  „Art. 4.- (1) Prin derogare de la prevederile 
art. 82 alin (1) din Legea 208/2015 privind 
alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, 
precum și pentru organizarea și 
funcționarea Autorității Electorate 
Permanente, cu modificările și completările 
ulterioare, în ziua de sâmbătă a votării, la 
încheierea programului de votare, 
președintele biroului electoral al 
secției de votare, în prezența celorlalți 
membri ai biroului electoral, dispune 
măsurile necesare pentru ca urnele de vot, 
ștampilele, listele electorate, buletinele de vot 
nefolosite și toate celelalte documente ale 
biroului electoral al secției de votare să 
rămână sub paza permanentă a personalului 
structurilor Ministerului Afacerilor Interne. 
(2) După încheierea votării în ziua de 
sâmbătă, urnele de vot vor fi sigilate de 
președintele biroului electoral al secției de 
votare prin lipirea de benzi de hârtie pe 
fantele acestora, pe care le semnează după ce 
aplică în prealabil ștampila de control, în 
prezența celorlalți membri; Președintele 
biroului electoral al secției de votare 
introduce stampilele cu mențiunea 
„VOTAT” într-un plic pe care îl sigilează și 
pe care aplică ștampila de control. 
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Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Amendamente Motivare 

(3) După încheierea votării în ziua de 
sâmbătă, președintele biroului electoral al 
secției de votare va încheia un proces-verbal, 
în care va preciza numărul ștampilelor cu 
mențiunea „VOTAT” la încheierea votării, 
numărul buletinelor nefolosite, precum și 
numărul persoanelor care au participat la 
vot în prima zi de votare. Procesul-verbal se 
semnează de membrii biroului electoral al 
secției de votare. 
(4) La plecare, după operațiunile prevăzute 
la alin (2) și (3), președintele biroului 
electoral al secției de votare sigilează toate 
căile de acces in localul de vot cu benzi de 
hârtie, pe care le semnează după ce aplică în 
prealabil ștampila de control; Este interzisă 
părăsirea localului de vot cu ștampila de 
control, ștampile cu mențiunea „VOTAT'’, 
buletine de vot sau liste electorale. 
(5) Posturile de pază ale personalului 
structurilor Ministerului Afacerilor Interne 
vor fi stabilite astfel încât să asigure 
securitatea tuturor căilor de acces în localul 
de vot. 
(6) În ziua de duminica, ridicarea sigiliilor se 
va face la ora 6.00, de către președintele 
biroului electoral al secției de votare, în 
prezența celorlalți membri ai biroului 
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Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Amendamente Motivare 

electoral al secției de votare, numai după ce 
s-a verificat integritatea acestora, a listelor 
electorale și a buletinelor de vot nefolosite. 
Autor: Grupul USR 
 

 
 


