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                         PARLAMENTUL  ROMÂNIEI                   
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

  COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                                                                Bucureşti, 5 martie 2019 
Nr. 4c-11/1154

Plx. 499/2017 
 

   Către, 
 

BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTATILOR  

 
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui 

României, trimisă, spre dezbatere în fond, Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi, cu adresa nr. Plx. 499/2017 din 27 noiembrie 2017. 

 

 

PREŞEDINTE 

Nicuşor HALICI 
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                                                          PARLAMENTUL ROMÂNIEI                           

                                                                              CAMERA DEPUTAŢILOR 

   
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

Nr.4C-11/1154                                                                                                                            
Bucureşti, 5 martie 2019 

RAPORT  
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui 

României 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, trimisă cu adresa nr. Plx. 499/2017 din 
27 noiembrie 2017 şi înregistrată cu nr. 4c-11/1154 din 28 noiembrie 2017. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, conform avizului nr. 457 din 13.06.2017. 
Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din data de 20.11.2017. 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat negativ propunerea legislativă. 
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat favorabil iniţiativa legislativă. 
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Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea art.28 din Legea nr.370/2004, în 
sensul instituirii interdicţiei de a candida pentru funcţia supremă în stat pentru persoanele care la data depunerii candidaturii au 
suferit condamnări penale definitive. 
 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
comisia a examinat propunerea legislativă în şedinţa din data de 5 martie 2019. 

Din numărul total de 25 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat la dezbateri conform listei de 
prezenţă. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi respingerea propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României. 

În raport de obiectul şi conţinutul său,  propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. 
 

     PREŞEDINTE,                                                                 SECRETAR, 

              Nicuşor HALICI                                                                Aida Cristina CĂRUCERU 

 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Alexandra Muşat 
 


