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R A P O R T  

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului nr. 373/2004 

(B694/2005), propunerii legislative privind votul uninominal (B207/2006), 
propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.373/2004 privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 
(B232/2006), propunerii legislative pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi 

Senatului (L564/2007), propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 

Senatului (L571/2007), propunerii legislative pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului (L641/2007) şi propunerii legislative pentru 

alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului (L642/2007) 
  
 
Potrivit art. 68 din Regulamentul Senatului, Comisia comună a Camerei 

Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a Preşedintelui României, alegerile 
autorităţilor administraţiei publice locale, finanţarea campaniilor electorale şi 
alegerea europarlamentarilor, constituită prin Hotărârea Parlamentului României 
nr. 7/2006, cu modificările ulterioare, a fost sesizată spre dezbatere în fond cu : 

- propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 
nr.373/2004 (B694/2005), 

- propunerea legislativă privind votul uninominal (B207/2006), 
- propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.373/2004 privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului (B232/2006), 

- propunerea legislativă pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi 
Senatului (L564/2007), 

- propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului (L571/2007), 

- propunerea legislativă pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi 
a Senatului (L641/2007) şi 

- propunerea legislativă pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi 
a Senatului (L642/2007). 

 
 



Propunerile legislative menţionate au ca obiect de reglementare 
stabilirea cadrului juridic pentru organizarea şi desfăşurarea alegerii Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului prin reglementarea normei de reprezentare la nivelul 
celor două Camere ale Parlamentului, a perioadei electorale, a modului de 
constituire atât a circumscripţiilor electorale, cât şi colegiilor uninominale, a 
stabilirii competenţelor şi a responsabilităţilor autorităţilor şi instituţiilor publice 
implicate, a procedurilor efective pe baza cărora se va desfăşura procesul 
electoral, precum şi a regimului contravenţional şi infracţional aplicabil.  

 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerile legislative, cu unele 

observaţii şi propuneri. 
Guvernul a trimis punctul de vedere favorabil la propunerile legislative 

nr.L564/2007 şi L642/2007 şi negativ la propunerile legislative nr.B207, 
L571/2007 şi L641/2007. 

Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a avizat favorabil propunerile legislative nr.L571/2007 şi 
L642/2007 şi negativ propunerea legislativă nr.L641/2007. 

 
Potrivit dispoziţiilor art. 71 din Regulamentul Senatului, Comisia comună 

a examinat propunerile legislative în şedinţele din 25 şi 26 septembrie şi 16 
octombrie 2007. 

 
La dezbaterea propunerilor legislative, din numărul total de 19 membri ai 

Comisiei, au fost prezenţi 10 membri. 
 
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 9 voturi pentru şi 

o abţinere, să supună plenului Senatului, spre dezbatere şi adoptare 
propunerea legislativă pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului 
nr.L564/2007, cu amendamentele admise prevăzute în Anexa nr. 1. 

Amendamentele respinse sunt redate în Anexa nr. 2. 
 
Totodată, în temeiul art. 72 alin. (4) şi (5) din Regulamentul Senatului, 

având în vedere că propunerile legislative nr. B694/2005, B207/2006, 
B232/2006, L571/2007, L641/2007, L642/2007 au acelaşi obiect de 
reglementare cu propunerea legislativă pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi Senatului nr.L564/2007, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să supună plenului Senatului respingerea acestora. 

 
În raport cu obiectul şi conţinutul lor, propunerile legislative menţionate 

fac parte din categoria legilor organice, în conformitate cu dispoziţiile art. 73 
alin. (3) lit. a) din Constituţia României, republicată. 

 
Potrivit art. 75 alin. (1) din Constituţia României, proiectele de legi şi 

propunerile legislative menţionate urmează să fie dezbătute de Senat în calitate 
de primă Cameră sesizată, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 
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