
Comisia pentru administratie publica 

XXKlW~.l2m

Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunita^i §i validari 
Nr. XIX/206/2019

RAPORT COMUN

asupra Propunerii legislative pentru completarea unor legi electorate

In conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile ulterioare, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunita^i §i validari §i Comisia 
pentru administratie publica, prin adresa nr. L426/2019, au fost sesizate de Biroul permanent 
al Senatului in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului comun asupra Propunerii legislative 
pentru completarea unor legi electorate, inifiata de: Covaciu Severica-Rodica - senator 
PMP; Simionca loan - senator ALDE; Bichinet Comeliu - deputat PMP; Codreanu Constantin 
- deputat PMP; Coliu Doru-Petri§or - deputat PMP; Cristache Catalin - deputat PMP; Movila 
Petru - deputat PMP; Pa^can Emil-Marius - deputat PMP; Todoran Adrian-Mihaila - deputat 
PMP; Tomac Eugen - deputat PMP; Turcescu Robert-Nicolae - deputat PMP.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislative, cu observatii §i
propuneri.

Guvernul, in Punctul de vedere transmis, apreciaza ca Parlamentul va decide asupra 
oportunita|ii adoptarii acestei inifiative legislative, avand in vedere ca, in ceea ce prive§te 
Legea nr. 370/2004 privind alegerea Pre^edintelui Romaniei, o masura similara cu cea 
propusa prin prezenta initiative legislative a fost deja adoptata de Parlament prin Legea nr. 
148/2019 pentru modificarea §i completarea unor acte normative in materie electorale.

Comisia pentru politica exteme §i Comisia pentru comunitalile de romani din afara tarii 
au transmis avize negative.

Propunerea legislative are ca obiect de reglementare completarea art. 10 din Legea nr. 
33/2007 privind organizarea §i desfa§urarea alegerilor pentru Parlamentul European, 
republicate, cu modificerile ulterioare, a art. 5 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea 
Presedintelui Romaniei, republicate, cu modificerile §i completerile ulterioare, precum §i a art. 
6 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului §i a Camerei Deputaplor, precum §i 
pentru organizarea §i functionarea Autoritalii Electorale Permanente, cu modificerile §i 
completerile ulterioare, in sensul extinderii programului de votare pentru alegetorii care 
voteaze la sectiile de votare din streinatate, votarea urmand sa se desfasoare pe parcursul a 
doua zile, sambeta si duminica.



Comisia juridica §i Comisisa pentru administratie au analizat propunerea legislative, pe 
parcursul a mai muilte §edinte, si au hotarat sa adopte, cu majoritate de voturi ale membrilor 
prezenp, un raport comun de respingere.

Prin continutul sau normativ, propunerea legislative face parte din categoria legilor 
organice, fiind incidente dispozi^iile art. 73 alin. (3) lit. a) din Constitulia Romaniei, 
republicate. Raportul comun de respingere urmeaza sa fie supus votului plenului Senatului, 
cu respectarea prevederilor art.76 alin.(l) din Legea fundamentaie.

Senatul, in aplicarea dispozitiilor art. 75 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicate, 
§i ale art. 92 alin. (7) pet. 2 din Regulamentul Senatului in vigoare, este prima Camere 
sesizata.

Pre^dinte,Predfedinte,
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