Situaţia inițiativelor legislative aflate în procedură parlamentară la Camera Deputaților și Senat

Nr. Camera
Crt.
1.

Nr. proiect

Titlu/ Inițiatori

Camera
Proiect
de
Lege
pentru
PL-x
Deputaților 240/26.06.2017 modificarea şi completarea art.6
din Legea nr.3/2000 privind
organizarea
şi
desfăşurarea
referendumului

Obiect

Punctul de vedere al
AEP

Stadiu

Prezenta inițiativă legislativă are ca
obiect de reglementare o serie de
aspecte
organizatorice
privind
organizarea referendumului național
pentru revizuirea Constituției.

Adoptarea propunerii la comisii
legislative reprezintă o
decizie
aflată
la 26.06.2017
latitudinea
forului
legislativ.

Inițiatorii propun completarea art. 12
din legea sus-menționată cu un nou
alineat, respectiv alin. (5), potrivit
căruia pot ocupa o funcție publică
parlamentară,
cu
îndeplinirea
condițiilor prevăzute de art. 12 alin.
(1), persoanele care ocupă funcția de
consilier contractual, dacă îndeplinesc
condițiile de vechime în respectiva
funcție de minim 5 ani.

Adoptarea propunerii la comisii
legislative
pentru 01.02.2017
completarea Legii nr.
7/2006 privind statutul
funcționarului public
parlamentar,
republicată, reprezintă
o decizie aflată la
latitudinea
Parlamentului.

Inițiatorii propun completarea art. 731
alin. (12) astfel încât prevederile alin.
(11) al art. 731 să se aplice şi
persoanelor al căror raport de serviciu
încetează în condițiile art. 68 lit. h) din
lege.

Adoptarea Proiectului pe ordinea
de
Lege
pentru de zi
modificarea art.731 din
Legea
nr.7/2006 10.04.2017
privind
statutul
funcţionarului public
parlamentar, reprezintă
o decizie aflată la

Inițiatori: senatori
2.

Camera
PL-x
Deputaților 76/01.02.2017

Proiect
de
Lege
pentru
completarea art. 12 din Legea
nr.7/2006
privind
statutul
funcţionarului
public
parlamentar
Inițiatori: deputați

3.

Camera
Pl-x 35/2017
Deputaților

Proiect
de
Lege
modificarea art.731 din
nr.7/2006
privind
funcţionarului
parlamentar
Inițiatori: senatori

pentru
Legea
statutul
public

latitudinea
Parlamentului.
4.

Camera
Proiect de lege pentru aprobarea
PL-x
Deputaților 453/17.10.2016 Ordonanţei de urgenţã a
Guvernului nr.47/2016 privind
unele măsuri pentru buna
organizare şi desfăşurare a
alegerilor pentru Senat şi
Camera Deputaţilor din anul
2016 şi pentru modificarea Legii
nr.208/2015 privind alegerea
Senatului
şi
a
Camerei
Deputaţilor, precum şi pentru
organizarea
şi
funcţionarea
Autorităţii
Electorale
Permanente
şi
a
Legii
nr.288/2015 privind votul prin
corespondenţă,
precum
şi
modificarea şi completarea Legii
nr.208/2015 privind alegerea
Senatului
şi
a
Camerei
Deputaţilor, precum şi pentru
organizarea
şi
funcţionarea
Autorităţii
Electorale
Permanente

-

-

la comisii
17.10.2016

Inițiator: Guvernul

2

5.

Camera
Propunere legislativă pentru
Pl-x
Deputaților 359/20.09.2016 modificarea Legii nr.334/2006
republicată în Monitorul Oficial
al României nr.446/23.06.2015
Inițiatori: Amet Varol – deputat
UDTTMR (minorități); Firczak
Gheorghe – deputat UCRR
(minorități); Ganţ Ovidiu Victor
– deputat FDGR (minorități);
Gvozdenovici
Slavomir
–
deputat
USR
(minorități);
Manolescu Oana – deputat
ALAR
(minorități);
Merka
Adrian-Miroslav
–
deputat
UDSCR
(minorități);
Pambuccian Varujan – deputat
UAR
(minorități);
Zisopol
Dragoş Gabriel – deputat UER
(minorități)

6.

Camera
Propunere legislativă pentru
PL-x
Deputaților 329/13.09.2016 modificarea şi completarea Legii
115/2015
pentru
alegerea
administraţiei publice locale,
pentru
modificarea
Legii
administraţiei publice locale
nr.215/2001, precum şi pentru
modificarea şi completarea Legii
nr.393/2004 privind Statutul

Inițiatorii propun abrogarea art. 59
alin. (2) din Legea nr. 334/2006,
republicată, întrucât reglementările
conținute de acesta s-ar regăsi în
cadrul art. 50 alin. 4) din aceeași lege.

Adoptarea propunerii retrimis
legislative reprezintă o la comisii
decizie
aflată
la 15.05.2017
latitudinea
forului
legislativ.

Inițiativa
legislativă
vizează
modificarea prevederilor art. 7 din
Legea nr. 115/2015, în vederea
reglementării
obligației
fiecărui
competitor electoral care participă la
alegeri de a depune liste de candidați
pentru alegerea consiliilor locale şi a
consiliilor județene în cadrul cărora
fiecare
dintre
genuri
să
fie

Autoritatea Electorală La comisii
Permanentă
susține 13.09.2016
adoptarea
propunerii
legislative.
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aleşilor locali
Inițiatori: senatori și deputați

7.

Camera
Propunere legislativă pentru
Pl-x
Deputaților 328/13.09.2016 modificarea Art.94, alin.(2), lit.
a) şi b) din Legea nr. 208 din 20
iulie 2015 privind alegerea
Senatului
şi
a
Camerei
Deputaţilor, precum şi pentru
organizarea
şi
funcţionarea
Autorităţii
Electorale
Permanente
Inițiator:
Cernea RemusFlorinel – deputat Independent

8.

Camera
Propunere legislativă privind
PL-x
Deputaţilor 297/27.06.2016 modificarea şi completarea Legii
115/2015
pentru
alegerea
autorităţilor
administraţiei
publice
locale,
pentru

reprezentant în procent de minimum
30%, cu excepția listelor care conțin
un singur candidat. Procentul de 30%
urmează a se aplica pentru fiecare listă
de candidați în parte. Sancțiunea
încălcării acestor prevederi este
respingerea respectivelor liste de
candidați de către biroul electoral de
circumscripție.
Inițiatorul
propune
modificarea
prevederilor art. 94 alin. (2) lit. a) din
Legea nr. 208/2015, cu modificările şi
completările ulterioare, în vederea
reducerii procentului cerut de lege
pentru pragul electoral, de la 5% din
totalul voturilor valabil exprimate la
nivel național, la 3%. De asemenea,
propune modificarea
procentelor
stabilite în cadrul art. 94 alin. (2) lit. b)
astfel încât pragul electoral cerut
alianțelor politice şi electorale să nu
poată depăși 6% din totalul voturilor
valabil exprimate la nivel național.

Adoptarea propunerii pe ordinea
legislative reprezintă o de
zi
decizie
aflată
la 15.05.2017
latitudinea
forului
legislativ.

Inițiatorii propun modificarea art. 101
al Legii nr. 115/2015 astfel încât să fie
declarat primar candidatul care a
întrunit în primul tur de scrutin
majoritatea
voturilor
valabil

Adoptarea propunerii pe ordinea
legislative reprezintă o de zi
decizie
aflată
la 02.05.2017
latitudinea
forului
legislativ.
4

modificarea Legii administraţiei
publice locale nr.215/2001,
precum şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr.393/2004
privind Statutul aleşilor locali

exprimate. În cazul în care niciunul
dintre candidați nu a obținut
majoritatea cerută, se organizează al
doilea tur de scrutin.

Inițiatori: senatori și deputați
9.

Camera
Propunere legislativă pentru
PL-x
Deputaților 288/21.06.2016 modificarea art.101 din Legea
115/2015
pentru
alegerea
autorităţilor
administraţiei
publice
locale,
pentru
modificarea Legii administraţiei
publice locale nr.215/2001,
precum şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr.393/2004
privind statutul aleşilor locali

Inițiatorul propune modificarea art.
101 al Legii nr. 115/2015 astfel încât
să fie declarat primar candidatul care a
întrunit în primul tur de scrutin
majoritatea
voturilor
valabil
exprimate. În cazul în care niciunul
dintre candidați nu a obținut
majoritatea cerută, se organizează al
doilea tur de scrutin.

Autoritatea Electorală La comisii
Permanentă nu susține
adoptarea
propunerii 21.06.2016
legislative.

Inițiatori: Ioniţă Dan Aurel –
senator Independent; Burlacu
Ştefan – deputat PP-DD; Gurzău
Adrian – deputat Independent;
Marian Ion Cristinel – deputat
PP-DD; Movilă Petru – deputat
Independent; Negruţ Clement –
deputat Independent; Stoica
Mihaela – deputat Independent;
Tomac
Eugen
–
deputat
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Independent
10.

Camera
Propunere legislativă pentru
Pl-x
Deputaților 282/15.06.2016 modificarea art.94 alin.(1) din
Legea nr.7/2006 privind statutul
funcţionarului
public
parlamentar
Inițiatori: 6 deputați – PSD:
Iordache Florin, Neacşu Marian,
Pâslaru Florin-Costin, Solomon
Adrian, Tîlvăr Angel, Vlase
Petru Gabriel

11.

Camera
Proiect
de
Lege
pentru
PL-x
Deputaților 275/15.06.2016 modificarea
şi
completarea
art.52 din Legea nr.208/2015
privind alegerea Senatului şi a
Camerei Deputaţilor, precum şi

Inițiatorii propun modificarea art. 94
alin. (1) din Legea nr. 7/2006,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, astfel încât
prevederile art. 44, art. 73 şi art. 731
din lege să se aplice în mod
corespunzător şi personalului de
specialitate din cadrul Autorității
Electorale Permanente având același
statut ca personalul din aparatul
Parlamentului.
Inițiatorii propun, de asemenea,
modificarea corelativă a Ordinului nr.
965-XXXV/3.598-274 din 25 august
2015 pentru aprobarea Normelor cu
privire la stabilirea pensiei de serviciu
prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind
statutul
funcționarului
public
parlamentar, aprobat de secretarul
general al Camerei Deputaților,
secretarul general al Senatului şi
președintele Casei Naționale de Pensii.
Inițiativa
legislativă
vizează
modificarea prevederilor art. 52 din
Legea nr. 208/2015 cu modificările şi
completările ulterioare, în vederea
reglementării
obligației
fiecărui

Adoptarea propunerii Pe ordinea
legislative reprezintă o de zi
decizie
aflată
la 13.09.2016
latitudinea
forului
legislativ.

Autoritatea Electorală pe ordinea
Permanentă
susține de zi
adoptarea
propunerii 22.05.2017
legislative, sub rezerva
operării modificărilor
6

pentru
organizarea
şi
funcţionarea
Autorităţii
Electorale Permanente
Inițiatori: senatori și deputați

12.

Camera
Propunere legislativă pentru
Pl-x
Deputaţilor 237/03.05.2016 modificarea şi completarea Legii
nr. 208 din 20 iulie 2015 privind
alegerea Senatului şi a Camerei
Deputaţilor, precum şi pentru
organizarea
şi
funcţionarea
Autorităţii
Electorale
Permanente, şi a Legii nr. 115
din 19 mai 2015 pentru alegerea
autorităţilor
administraţiei
publice
locale,
pentru
modificarea Legii administraţiei
publice locale nr.215/2001,
precum şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr.393/2004

competitor electoral care participă la
alegeri de a depune liste de candidați
în cadrul cărora fiecare dintre genuri
să fie reprezentant în procent de
minimum 30%, cu excepția listelor
care conțin un singur candidat şi a
listelor depuse de organizațiile
cetățenilor aparținând minorităților
naționale care depun candidaturi în
conformitate cu prevederile art. 54
alin. (4). Sancțiunea încălcării acestor
prevederi
este
respingerea
respectivelor liste de candidați de către
biroul electoral de circumscripție.
Inițiatorul propune reglementarea
obligației candidaților la alegerile
parlamentare și alegerile pentru
autoritățile administrației publice
locale, de a depune o declarație pe
propria răspundere privind plata
taxelor și impozitelor către stat. Sunt
avute în vedere atât datoriile
candidaților ca persoane fizice, cât și
cele ale societăților reglementate de
Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
în care aceștia au calitatea de asociat
sau membru în consiliul de
administrație.
Scopul
soluției

menționate în punctul
de vedere al AEP.

Adoptarea propunerii La comisii
legislative reprezintă o 03.05.2016
decizie
aflată
la
latitudinea
forului
legislativ,
în
eventualitatea adoptării
fiind
necesare
modificarea
și
completarea
textului
acesteia,
conform
observațiilor
menționate în punctul
de vedere al AEP.
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privind Statutul aleşilor locali
Inițiatori: senatori și deputați

13.

Camera
Propunere legislativă pentru
Pl-x
Deputaţilor 196/20.04.2016 modificarea art. 17 alin (1) din
Legea
nr.33/2007
privind
organizarea
şi
desfăşurarea
alegerilor pentru Parlamentul
European
Inițiator: Ciuhodaru Tudor –
deputat UNPR

legislative, conform expunerii de
motive care o însoțește, este
informarea alegătorilor, de către
candidați, în legătură cu plata
obligațiilor lor fiscale, furnizându-se
astfel “date despre onestitatea și
corectitudinea candidaților”.
Propunerea
legislativă
vizează
modificarea art. 17 alin. (1) din Legea
nr. 33/2007, în sensul reducerii
numărului de susținători solicitat unui
candidat independent, de la cel puțin
100.000, așa cum prevede textul actual
al legii, la “cel puțin 6250”.

Adoptarea propunerii La comisii
legislative reprezintă o 20.04.2016
decizie
aflată
la
latitudinea
forului
legislativ.
Apreciem
că, în condițiile actuale,
forul legislativ poate
avea
în
vedere
reducerea numărului de
semnături. Însă o astfel
de măsură trebuie
însoțită,
în
mod
obligatoriu, de „niște
reguli clar definite” de
verificare
a
corectitudinii datelor
înscrise în listele de
susținători,
în
caz
contrar
depunerea
semnăturilor
reducându-se
la
o
8

14.

Camera
Propunere legislativă privind
Pl-x
Deputaților 849/25.11.2015 organizarea, desfăşurarea şi
exercitarea
votului
prin
corespondenţă de către cetăţenii
români din străinătate
Inițiator: Anghel
senator PSD

Adrian

Propunerea legislativă are ca obiect
crearea cadrului normativ pentru
exercitarea prin corespondență a
dreptului de vot de către cetățenii
români cu domiciliul sau reședința în
străinătate, la alegerile pentru Camera
– Deputaților
și
Senat,
pentru
Președintele
României,
pentru
Parlamentul European, precum și la
referendumurile naționale. Inițiatorii
propun exercitarea dreptului de vot
prin corespondență ca o modalitate
alternativă la exercitarea dreptului de
vot în secțiile de votare din străinătate.

simplă formalitate, fără
a avea certitudinea unei
susțineri
reale
a
candidatului de către
electorat.
Precizăm faptul că a La comisii
fost adoptată Legea nr. 25.11.2015
288/2015.
Aceasta
reglementează modul
de organizare şi de
exercitare a dreptului
de
vot
prin
corespondenţă
la
alegerile parlamentare.
Autoritatea Electorală
Permanentă
susţine
extinderea
acestei
modalități alternative
de vot şi la alte tipuri
de consultări electorale
decât
cele
parlamentare,
cu
mențiunea că soluţiile
legale adoptate trebuie
să fie similare celor
adoptate prin Legea nr.
288/2015 privind votul
prin
corespondenţă,
precum şi modificarea
9

şi completarea Legii nr.
208/2015
privind
alegerea Senatului şi a
Camerei Deputaţilor,
precum
și
pentru
organizarea
şi
funcţionarea Autorităţii
Electorale Permanente.
În acest sens, pentru
unitate
legislativă,
apreciem că ar fi mai
potrivită modificarea şi
completarea Legii nr.
208/2015
şi
nu
adoptarea unui act
normativ distinct.
15.

Camera
Propunere legislativă privind
Pl-x
Deputaților 848/25.11.2015 organizarea
şi
desfăşurarea
votului prin corespondenţă al
cetăţenilor români cu domiciliul
sau reşedinţa în străinătate
Inițiatori: senatori și deputați

Propunerea legislativă are ca obiect
crearea cadrului normativ pentru
exercitarea prin corespondență a
dreptului de vot de către cetățenii
români cu domiciliul sau reședința în
străinătate, ca o alternativă la
exercitarea dreptului de vot în secțiile
de votare. Pentru a putea vota prin
corespondență, cetățenii români cu
domiciliul sau reședința în străinătate
trebuie să adreseze o cerere Autorității
Electorale Permanente pentru a fi

Precizăm faptul că a La comisii
fost adoptată Legea nr. 25.11.2015
288/2015.
Aceasta
reglementează modul
de organizare şi de
exercitare a dreptului
de
vot
prin
corespondenţă
la
alegerile parlamentare.
Autoritatea Electorală
Permanentă
susţine
extinderea
acestei
10

înscriși într-un registru electoral al
cetățenilor
care
votează
prin
corespondență, fiind radiați din listele
electorale permanente.

modalități alternative
de vot şi la alte tipuri
de consultări electorale
decât
cele
parlamentare,
cu
mențiunea că soluţiile
legale adoptate trebuie
să fie similare celor
adoptate prin Legea nr.
288/2015 privind votul
prin
corespondenţă,
precum şi modificarea
şi completarea Legii nr.
208/2015
privind
alegerea Senatului şi a
Camerei Deputaţilor,
precum
și
pentru
organizarea
şi
funcţionarea Autorităţii
Electorale Permanente.
În acest sens, pentru
unitate
legislativă,
apreciem că ar fi mai
potrivită modificarea şi
completarea Legii nr.
208/2015
şi
nu
adoptarea unui act
normativ distinct.
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16.

Camera
Propunere legislativă privind Propunerea legislativă are ca obiect de
Pl-x
Deputaților 847/25.11.2015 organizarea
şi
desfăşurarea reglementare stabilirea cadrului legal
votului electronic
referitor la exprimarea opțiunii de vot
prin intermediul internetului, ca
Inițiatori: Badea Viorel-Riceard modalitate alternativă de exercitare a
– senator PNL; Fenechiu dreptului de vot, pe lângă cea constând
Cătălin-Daniel – deputat PP-DD; în votarea în cadrul secțiilor de votare,
Lubanovici Mircea – deputat în scopul înlesnirii posibilității de
PNL; Mihai Aurelian – deputat participare la alegeri a cetățenilor.
Independent; Movilă Petru –
deputat Independent; Negruţ
Clement – deputat Independent;
Tomac
Eugen
–
deputat
Independent

Autoritatea Electorală La comisii
Permanentă nu susține 25.11.2015
adoptarea
propunerii
legislative.

17.

Camera
Propunere legislativă privind
Pl-x
Deputaților 846/25.11.2015 exercitarea prin corespondenţă a
dreptului de vot de către
alegătorii români cu domiciliul
sau reşedinţa în străinătate

Autoritatea Electorală La comisii
Permanentă
susține 25.11.2015
adoptarea
propunerii
legislative, sub condiția
preluării observațiilor
și
propunerilor
formulate în punctul de
vedere al AEP.

Inițiatori: Badea Viorel-Riceard
– senator PNL; Fenechiu
Cătălin-Daniel – deputat PP-DD;
Lubanovici Mircea – deputat
PNL; Mihai Aurelian – deputat
Independent; Movilă Petru –
deputat Independent; Negruţ
Clement – deputat Independent;
Tomac
Eugen
–
deputat

Propunerea legislativă are ca obiect
crearea cadrului normativ pentru
exercitarea prin corespondență a
dreptului de vot de către cetățenii
români cu domiciliul sau reședința în
străinătate, la alegerile pentru Camera
Deputaților
și
Senat,
pentru
Președintele României și la alegerile
pentru
Parlamentul
European.
Inițiatorii propun exercitarea dreptului
de vot prin corespondență ca o
modalitate alternativă la exercitarea
dreptului de vot în secțiile de votare
din străinătate.
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Independent
18.

19.

Camera
Propunere legislativă pentru
Pl-x
Deputaților 446/08.06.2015 modificarea
şi
completarea
articolului 5 al Legii nr.35 din 13
martie 2008 pentru alegerea
Camerei Deputaţilor şi Senatului
şi
pentru
modificarea
şi
completarea Legii nr.67/2004
pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, a
Legii administraţiei publice
locale nr.215/2001 şi a Legii
nr.393/2004 privind Statutul
aleşilor locali
Inițiatori:
Inițiator:
Donţu
Ovidiu-Liviu – senator PSD

Potrivit expunerii de motive, prezenta
propunere legislativă are ca obiect
modificarea normei de reprezentare
prevăzută de art. 5 din Legea nr.
35/2008,
în
vederea
reducerii
numărului actual de mandate de
senator şi deputat. Astfel, se propune
majorarea normei de reprezentare
pentru deputaţi la 80.000 de locuitori
şi pentru senatori la 190.000 de
locuitori.
Totodată,
iniţiatorul
propune
introducerea unui nou alineat în cadrul
art. 5, prin care se stabileşte că
numărul colegiilor de deputat dintr-o
circumscripţie electorală nu trebuie să
fie mai mic de 4, iar cel de senator,
mai mic de 2.
Camera
Propunere legislativă pentru
Pl-x
Deputaților 400/06.05.2015 modificarea şi completarea Legii
nr.14/2003, Legea partidelor
politice, republicată
Inițiatori: Babuş Radu – deputat
PSD; Buicu Corneliu-Florin –
deputat PSD; Dobre MirceaTitus – deputat PSD; Florea

Autoritatea Electorală La comisii
Permanentă nu susține 08.06.2015
adoptarea
propunerii
legislative.

Adoptarea propunerii la comisii
legislative reprezintă o 06.05.2015
decizie
aflată
la
latitudinea
forului
legislativ.
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Daniel – deputat PSD; Iane
Ovidiu-Cristian – deputat PSD;
Intotero Natalia-Elena – deputat
PSD; Podaşcă Gabriela-Maria –
deputat PSD; Sturzu MihaiRăzvan – deputat PSD; Suciu
Vasile-Daniel – deputat PSD;
Tiuch Cătălin – deputat PSD
20.

Camera
Propunere legislativă pentru
PL-x
Deputaților 397/06.05.2015 completarea Legii 334/2006
privind finanţarea activităţii
partidelor
politice
şi
a
campaniilor electorale

Propunerea
legislativă
vizează
completarea art. 15 al legii cu patru
noi alineate, conform cărora subvenția
care se acordă proporțional fiecărui
partid politic din bugetul anual acordat
partidelor politice, se va recalcula la
începutul
fiecărei
sesiuni
parlamentare, în funcție de numărul de
parlamentari pe care acesta îl are la
începutul sesiunii. Textele propuse
descriu și modalitatea de calcul a
numărului de parlamentari ai fiecărui
partid politic.

Autoritatea Electorală la comisii
Permanentă nu susține 06.05.2015
adoptarea
propunerii
legislative.

Propunerea
legislativă
vizează
completarea art. 46 alin. (1) al Legii
nr.
14/2003,
republicată,
cu
modificările şi completările ulterioare,
cu un nou caz de dizolvare a unui
Mihai- partid politic pe cale judecătorească.

Nu se înscrie în sfera la comisii
de
competență
a 04.05.2015
Autorității Electorale
Permanente

Inițiatori: senatori și deputați

21.

Camera
Propunere legislativă pentru
Pl-x
Deputaților 389/04.05.2015 modificarea
şi
completarea
art.46 din Legea 14/2003, Legea
partidelor politice, republicată
Inițiatori:

Diaconu
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Bogdan - deputat PSD
22.

Camera
Propunere legislativă privind Propunerea
legislativă
vizează
Pl-x
Deputaților 387/04.05.2015 completarea Art.3 din Legea completarea art. 3 din Legea nr.
partidelor politice nr.14/2003
14/2003, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, cu un nou
Inițiatori:
Cernea
Remus- alineat, respectiv alin. 5, prin care se
Florinel - deputat Independent
reglementează interdicţia partidelor
politice de a folosi simbolurile unui
cult religios şi mesaje electorale cu
caracter religios în campaniile
electorale
ori
în
materialele
promoţionale ale acestora.

Autoritatea Electorală la comisii
Permanentă nu susține 04.05.2015
adoptarea
propunerii
legislative.

23.

Camera
Propunere legislativă pentru
PL-x
Deputaţilor 383/29.04.2015 modificarea
şi
completarea
art.29 alin.(11) din Legea
nr.35/2008
pentru
alegerea
Camerei Deputaţilor şi a
Senatului şi pentru modificarea
şi completarea Legii nr.67/2004
pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, a
Legii administraţiei publice
locale nr.215/2001 şi a Legii
nr.393/2004 privind Statutul
aleşilor locali, precum şi a art.45
alin.(4) din Legea nr.67/2004
pentru alegerea autorităţilor

Autoritatea Electorală la comisii
Permanentă nu susține 29.04.2015
adoptarea
propunerii
legislative.

Inițiatorul propune reglementarea
obligației candidaților la alegerile
parlamentare și la alegerile pentru
autoritățile administrației publice, de a
prezenta o dovadă care să ateste că
aceștia nu au datorii restante privind
taxele și impozitele. Sunt avute în
vedere atât datoriile candidaților ca
persoane fizice cât și cele ale
societăților comerciale în care aceștia
au calitatea de asociat, acționar unic
sau majoritar, administrator, membru
în consiliul de administrație sau
manager. Efectul direct al soluției
legislative propuse de inițiator este
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administraţiei publice locale
excluderea din procesul electoral a
Inițiatori: Todiraşcu Valeriu - candidatului care are datorii restante
senator Independent
privind taxele și impozitele.
24.

Camera
Propunere legislativă pentru
PL-x
Deputaţilor 380/29.04.2015 modificarea şi completarea Legii
partidelor politice nr.14/2003
Inițiatori: Todiraşcu Valeriu senator Independent

Inițiatorul
prezentei
inițiative
legislative propune o reglementare
mai strictă a regulilor de organizare
internă a partidelor politice prin:
- limitarea duratei mandatului
conducerii organizațiilor teritoriale ale
partidului la un an;
- alegerea organelor executive de către
adunările generale ale membrilor;
-instituirea unui organ de conducere
deliberativ, suplimentar față de cele
deja existente;
- instituirea obligației adunării
generale de a se întruni cel puțin o
dată pe an, față de o dată la 4 ani, cum
prevede legea actuală;
- completarea atribuțiilor comisiei de
arbitraj cu atribuții de verificare a
integrității persoanelor propuse a fi
desemnate ca și candidați din partea
partidului, în alegeri;
- stabilirea unei condiții de vechime în
partid pentru persoanele care sunt
desemnate drept candidați la alegeri;
- modificarea procedurii și a

-

la comisii
29.04.2015
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25.

Camera
Propunere
legislativă
de
PL-x
Deputaţilor 379/29.04.2015 modificare a Legii nr.33/2007
privind
organizarea
şi
desfăşurarea alegerilor pentru
Parlamentul European
Inițiatori: Todiraşcu Valeriu –
senator Independent

26.

Camera
Propunere legislativă pentru
PL-x
Deputaţilor 376/29.04.2015 modificarea Art.27 din Legea
nr.370/2004 pentru alegerea
Preşedintelui României
Inițiatori:
Cernea
RemusFlorinel – deputat Independent

condițiilor de constituire a partidului
politic;
- actualizarea anuală a listei de
membri.
Modificarea perioadei electorale, prin
extinderea acesteia de la 90 de zile la
150 de zile, ar presupune, în mod
automat,
modificarea
întregului
calendar de desfăşurare a operaţiunilor
şi procedurilor prevăzute de Legea nr.
33/2007. Totodată, ar presupune o
creştere semnificativă şi nejustificată a
costurilor
aferente
funcţionării
birourilor electorale, pe parcursul
acestei perioade extinse. Apreciem că
argumentul prelungirii perioadei în
care candidaţii pot strânge semnăturile
susţinătorilor, invocat de iniţiator în
cadrul expunerii de motive, nu
justifică suficient necesitatea acestei
măsuri.
Referitor la reducerea numărului de
semnături necesare pentru susţinerea
unui candidat de la 200.000 la 40.000,
respectiv modificarea art. 27 alin. (2)
pct. C) din Legea nr. 370/2004 pentru
alegerea Președintelui României,
precizăm că Autoritatea Electorală

Autoritatea Electorală La comisii
Permanentă nu susține 29.04.2015
adoptarea
propunerii
legislative.

Autoritatea Electorală La comisii
Permanentă nu susține 29.04.2015
adoptarea
propunerii
legislative.
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Permanentă s-a mai pronunțat anterior
în sensul că o astfel de măsură nu este
recomandabilă în condiţiile în care
reglementările legale actuale nu oferă
suficiente garanţii referitoare la
autenticitatea
semnăturilor
de
susţinere.
27.

28.

Camera
Propunere legislativă pentru
PL-x
Deputaţilor 375/29.04.2015 modificarea Art.29 din Legea
nr.35 din 13 martie 2008 pentru
alegerea Camerei Deputaţilor şi
a Senatului şi pentru modificarea
şi completarea Legii nr.67/2004
pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, a
Legii administraţiei publice
locale nr.215/2001 şi a Legii
nr.393/2004 privind Statutul
aleşilor locali, cu modificările şi
completările ulterioare
Inițiatori:
Cernea
RemusFlorinel – deputat Independent
Camera
Propunere legislativă privind
PL-x
Deputaţilor 374/29.04.2015 buletinul de vot şi procedura de
vot în vederea prevenirii şi
combaterii fraudei electorale
Inițiatori: Ghişe Ioan – senator
PNL

Prezenta propunere legislativă are ca
obiect modificarea prevederilor art. 29
alin. (5) din Legea nr. 35/2008, cu
modificările și completările ulterioare,
în sensul reducerii cuntumului
depozitului pe care fiecare candidat
trebuie să îl constituie în contul
Autorităţii Electorale Permanente, de
la 5 salarii minime brute pe ţară pentru
fiecare candidat, cum prevede textul
legal în vigoare, la „jumătate din
cuantumul unui salariu minim brut pe
țară pentru fiecare candidat”

Autoritatea Electorală La comisii
Permanentă nu susține 29.04.2015
adoptarea
propunerii
legislative.

Prezenta propunere legislativă are ca
obiect
reglementarea
formatului
buletinului de vot, a procedurii de
utilizare a acestuia în cadrul
procesului de votare şi a procedurii de
numărare şi centralizare a voturilor.

Autoritatea Electorală La comisii
Permanentă nu susține 29.04.2015
adoptarea
propunerii
legislative.
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De asemenea, reglementează anumite
elemente privind modul de organizare
a secţiilor de votare din ţară şi din
străinătate, listele electorale şi accesul
observatorilor în cadrul secţiilor de
votare. În cadrul art. 3 al proiectului
de lege sunt prevăzute o serie de
sancţiuni.
29.

Camera
Proiect
de
Lege
pentru
PL-x
Deputaţilor 373/29.04.2015 modificarea şi completarea Legii
nr.35/2008
pentru
alegerea
Camerei Deputaţilor şi a
Senatului şi pentru modificarea
si completarea Legii nr.67/2004
pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, a
Legii administraţiei publice
locale nr.215/2001 şi a Legii
nr.393/2004 privind Statutul
aleşilor locali
Inițiatori: 12 deputați și senatori,
din care: deputați – PSD: Bălan
Ion, Dima Toader, Dîrzu Ioan,
Ghiveciu Marian, Harbuz Liviu,
Melinte Ion, Mîrza Gavril,
Munteanu Ioan, Stanciu Zisu,
Stan Ioan, Steriu Valeriu-Andrei
senatori – PSD:
Bumbu

Această inițiativă legislativă are ca
obiect de reglementare modificarea și
completarea Legii nr. 35/2008,
propunându-se,
în
principal,
introducerea votului obligatoriu pentru
toți cetățenii, cu excepția celor în
vârstă de peste 80 de ani și a
cetățenilor români cu boli cronice,
instituindu-se sancțiuni în cazul
nerespectării acestei obligații.
Totodată, prin proiectul de lege se
propune introducerea, pe paginile
buletinului de vot, a unui patrulater alb
în interiorul căruia va fi imprimată
sintagma “niciunul dintre candidați nu
corespunde”,
denumit,
potrivit
Expunerii de motive, “vot alb”

Autoritatea Electorală La comisii
Permanentă nu susține 29.04.2015
adoptarea
propunerii
legislative.
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Octavian-Liviu
30.

31.

Camera
Proiect de Lege pentru aprobarea
PL-x
Deputaţilor 577/15.12.2014 Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.45/2014 privind
modificarea şi completarea Legii
nr.370/2004 pentru alegerea
Preşedintelui României
Inițiator: Guvern
Camera
Propunere legislativă privind
Pl-x
Deputaţilor 424/16.09.2014 stabilirea unor măsuri pentru
buna desfăşurare a alegerilor şi a
referendumului din România
Inițiatori: 40 deputati+senatori,
din care: deputati – neafiliaţi,
deputati – PNL, deputati – PDL,
deputati – PP-DD, deputati –
Mino., senatori – neafiliaţi,
senatori – PNL, senatori – PDL,
senatori – UDMR.

-

Inițiativa legislativă reglementează
unele măsuri în vederea instalării de
camere video în secțiile de votare, în
vederea monitorizării desfășurării
alegerilor din România. De asemenea,
se propune ca Birourile electorale
județene, respectiv Biroul Electoral al
Municipiului București să aibă
obligația de a verifica funcționarea
suporturilor optice și de a le încredința
spre arhivare Autorității Electorale
Permanente.

-

la comisii
02.02.2015

Legea nr. 208 /2015 şi La comisii
Legea nr. 115/2015, au 02.02.2015
implementat Sistemul
informatic
de
monitorizare
a
prezenţei la vot şi de
prevenire a votului
ilegal.
Totodată, prin art. 31
din
Hotărârea
Guvernului 765/2016
pentru modificarea şi
completarea Hotărârii
Guvernului
nr.
636/2016, s-a 20ee
ace20v că operatorul de
calculator al biroului
electoral al secţiei de
vot
asigură
înregistrarea
video20

32.

Camera
Propunere legislativă pentru
Pl-x
Deputaţilor 423/16.09.2014 modificarea şi completarea Legii
nr.35/2008
pentru
alegerea
Camerei Deputaţilor şi a
Senatului şi pentru modificarea
şi completarea Legii nr.67/2004
pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, a
Legii administraţiei publice

Propunerea legislativă are ca obiect de
reglementare
modificarea
și
completarea Legii nr. 35/2008, în
scopul clarificării anumitor aspecte
legate de organizarea alegerilor în
cazul vacantării unui mandat de
deputat ales din partea organizațiilor
minorităților naționale.

audio neîntreruptă a
procedurilor realizate
de la încheierea votării
şi până la părăsirea
localului secţiei de vot
de
către
membrii
biroului electoral al
secţiei de votare, în
scopul
asigurării
posibilităţii
organismelor electorale
de
a
verifica
respectarea dispozițiilor
art. 92 şi 93 din Legea
nr. 208/2015. Apreciem
că această prevedere
trebuie implementată în
textul tuturor legilor
privind alegerile și
referendumul.
Autoritatea Electorală La comisii
Permanentă nu susține 02.02.2015
adoptarea
propunerii
legislative.
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locale nr.215/2001 şi a Legii
nr.393/2004 privind Statutul
aleşilor locali

33.

Inițiator: 1 senator PNL: Nicoară
Marius Petre
Camera
Proiect de Lege pentru aprobarea
PL-x
Deputaţilor 183/14.04.2014 Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.4/2014 privind
operaționalizarea
Registrului
electoral și pentru modificarea
Legii
nr.33/2007
privind
organizarea
și
desfășurarea
alegerilor pentru Parlamentul
European, precum și unele
măsuri pentru buna organizare și
desfășurare a alegerilor pentru
Parlamentul European din anul
2014.
Inițiator: Guvernul României.

Proiectul de lege are ca obiect de
reglementare
modificarea
și
completarea legilor electorale, 22ee
ace22ve a Legii nr. 35/2008 în sensul
operaționalizării Registrului Electoral.
Prin proiect se preconizează instituirea
unor măsuri pentru buna organizare și
desfășurare a alegerilor pentru
Parlamentul European din anul 2014,
având în vedere data începerii
perioadei electorale, 22ee ace22ve 24
februarie, precum și transpunerea în
legislația
internă
a
Directivei
2013/1/UE a Consiliului din 20
decembrie 2012 de modificare a
Directivei 93/109/CE în 22ee ace
privește anumite norme de exercitare a
dreptului de a fi ales pentru
Parlamentul European pentru cetățenii
Uniunii care au reședința într-un stat
membru în care nu sunt resortisanți,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria L, nr. 26 din 26

-

la comisii
02.02.2015
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ianuarie 2013.
34.

Camera
Propunere legislativă pentru
Pl-x
Deputaţilor 531/27.11.2013 modificarea și completarea Legii
nr.35/2008
pentru
alegerea
Camerei Deputaților și a
Senatului și pentru modificarea
și completarea Legii nr.67/2004
pentru alegerea autorităților
administrației publice locale
nr.215/2001
și
a
Legii
nr.393/2004 privind Statutul
aleșilor locali
3 deputați PP-DD: Ciuhodaru
Tudor, Fenechiu Cătălin-Daniel,
Popa Radu Mihai

Propunerea legislativă are ca obiect
modificarea și completarea art. 34 și
art. 45 din Legea nr. 35/2008.
Inițiatorii propun introducerea în
buletinul de vot a unei rubrici cu
titulatura de vot alb, care să le permită
alegătorilor să nu opteze pentru
niciunul dintre candidații înscriși,
exprimând astfel un vot de blam. Se
propune, de asemenea, ca voturile albe
să fie incluse în formula de calcul ca
fiind voturi valabil exprimate.

Scopul principal al la comisii
alegerilor parlamentare 02.02.2015
nu este acela de a
consemna opiniile și
resentimentele
alegătorilor, ci de a
desemna,
printr-o
procedură democratică,
reprezentanții
cetățenilor în cadrul
forului legislativ. În
același timp, voturile
albe
reprezintă
o
opțiune a alegătorilor
care
nu
trebuie
ignorată.
Dar
asimilarea unui vot de
tipul
niciunul
cu
voturile
valabil
exprimate, prin care s-a
optat
pentru
un
candidat anume, este de
natură să modifice în
mod artificial și, în
opinia
noastră,
nenecesar formulele de
calcul reglementate de
23

35.

Camera
Proiect
de
Lege
privind
PL-x
Deputaţilor 739/05.12.2011 reglementarea activităţilor de
lobby în România
1 deputat PD-L: Voinescu-Cotoi
Sever
1 deputat PSD: Moldovan
Carmen Ileana
1 deputat PNL: Săftoiu Ana
Adriana

Proiectul de lege are ca obiect de
reglementare activitățile de lobby
pentru care, în prezent, nu există cadru
normativ. Prevederile cuprinse în
textul propus de inițiatori, care au
legătură cu domeniul de activitate al
AEP sunt:
 niciun partid politic nu poate
desfășura sau contracta servicii
de lobby;
 societățile de lobby nu pot face
donații partidelor, alianțelor și
alianțelor
politice
sau
candidaților independenți;
 constatarea contravențiilor și
aplicarea
sancțiunilor
se
realizează de către Autoritatea
Electorală Permanentă.

Legea nr. 35/2008, care
în prezent, reflectă cu
acuratețe,
opțiunea
politică a alegătorilor
AEP formulează o serie la comisii
de observații referitoare 05.12.2011
la
prevederile
aplicabile domeniului
electoral prezente în
textul proiectului de
lege:






este
interzisă
desfășurarea unei
activități de lobby
în scop electoral;
ar trebui să preia
soluția Legii nr.
334/2006 și să
dispună
confiscarea
sumelor primite
cu
încălcarea
dispozițiilor
legale;
AEP constată și
aplică sancțiuni,
în conformitate cu
dispozițiile Legii
24

nr. 334/2006.
36.

Camera
Proiect
de
Lege
pentru
PL-x
Deputaţilor 339/16.05.2011 modificarea art.48 din Legea
nr.35/2008
pentru
alegerea
Camerei Deputaţilor şi a
Senatului şi pentru modificarea
şi completarea Legii nr.67/2004
pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, a
Legii administraţiei publice
locale nr.215/2001 şi a Legii
nr.393/2004 privind Statutul
aleşilor locali

Propunerea
legislativă
vizează
introducerea scrutinului uninominal
majoritar într-o singură etapă pentru
creșterea responsabilității față de
electorat.

Scrutinul uninominal la comisii
majoritar
într-un 02.02.2015
singur tur are atât
avantaje
cât
și
dezavantaje. Pentru o
reglementare
corespunzătoare
intenției
inițiatorilor
este
necesară
modificarea mai multor
dispoziții din actul de
bază care pot genera
contradicții
și
disfuncționalități.

Propunerea legislativă prevede ca
mandatul de parlamentar să se atribuie
candidaților care au obținut numărul
cel mai mare de voturi valabil

Asemănător cu PL-x
339/16.05.2011

1 deputat fără grup: Cherecheș
Cătălin
1 deputat PD-L: Oajdea Daniel
Vasile
1 deputat PNL: Ciuhodaru Tudor
3 deputați Minorități: Amet
Aledin, Ibram Iusein, Zisopol
Dragoș Gabriel
37.

Camera
Proiect
de
Lege
pentru
PL-x
Deputaţilor 334/16.05.2011 modificarea
şi
completarea
art.48 din Legea nr.35/2008
pentru
alegerea
Camerei

la comisii
02.02.2015
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Deputaţilor şi a Senatului şi
pentru
modificarea
şi
completarea Legii nr.67/2004
pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, a
Legii administraţiei publice
locale nr.215/2001 şi a Legii
nr.393/2004 privind Statutul
aleşilor locali

exprimate în colegiul uninominal în
care a candidat, cu respectarea
prevederilor art. 47 alin. (2) din Legea
nr. 35/2008

66 de deputați și senatori (fără
grup, PD-L, PSD, PNL,
Minorități, Independenți)
38.

Propunerea
legislativă
vizează
modificarea textului actual al Legii nr.
3/2000 prin formularea “Demiterea
Președintelui României este aprobată,
dacă a întrunit majoritatea voturilor
3 deputați PD-L: Andronache cetățenilor
înscriși
în
listele
Gabriel, Buda Daniel, Toader electorale”.
Mircea-Nicu

Camera
Proiect
de
Lege
pentru
PL-x
Deputaţilor 332/16.05.2011 modificarea art.10 din Legea
nr.3/2000 privind organizarea şi
desfăşurarea referendumului

AEP formulează mai
multe observații și
propuneri referitoare la
Proiectul de Lege,
menționând prevederile
Legii
3/2000,
prevederile Codului de
bune practici în materie
de
referendum
al
Comisiei de la Veneția
și jurisprudența Curții
Constituționale.
De
asemenea,
sunt
realizate și
câteva
observații referitoare la
normele de tehnică

în
reexaminar
e
la
Senat
25.07.2012
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legislativă
elaborarea
normative.
39.

Camera
Proiect
de
Lege
pentru
PL-x
Deputaţilor 571/18.10.2010 completarea alin. (17) al art. 48
din Legea nr.35/2008 pentru
alegerea Camerei Deputaţilor şi
a Senatului şi pentru modificarea
şi completarea Legii nr.67/2004
pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, a
Legii administraţiei publice
locale nr.215/2001 şi a Legii
nr.393/2004 privind Statutul
aleşilor locali

pentru
actelor

Completarea alin. (17) al art. 48 din
Legea nr. 35/2008, în sensul acordării
posibilității candidaților independenți
de a participa la alegerile parțiale
parlamentare.

Textul
propus
de la comisii
iniţiatori este în acord 02.02.2015
cu deciziile Curţii
Constituţionale şi AEP
susţine
adoptarea
acestuia

Inițiatorii propun modificarea art. 101
al Legii nr. 115/2015 astfel încât să fie
declarat primar candidatul care a
întrunit în primul tur de scrutin
majoritatea
voturilor
valabil
exprimate. În cazul în care niciunul
dintre candidați nu a obținut
majoritatea cerută, se organizează al

Adoptarea propunerii în lucru, la
legislative reprezintă o comisiile
decizie
aflată
la permanente
latitudinea
forului ale
legislativ.
Senatului

1 senator PD-L: Andrei Florin
Mircea
1 senator PSD: Greblă Toni
40.

Senat

L139/2017

Propunere legislativă privind
modificarea şi completarea Legii
115/2015
pentru
alegerea
autorităţilor
administraţiei
publice
locale,
pentru
modificarea Legii administraţiei
publice locale nr.215/2001,
precum şi pentru modificarea şi
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completarea Legii nr.393/2004 doilea tur de scrutin, în urma căruia
privind Statutul aleşilor locali
este declarat primar candidatul care a
obținut cel mai mare număr de voturi
Inițiatori: senatori și deputați
valabil exprimate.
41.

Senat

B171/2017

Propunere legislativă pentru
modificarea art.18 alin.(2) din
Legea nr.334/2006, privind
finanţarea activităţii partidelor
politice şi a campaniilor
electorale, republicată

Inițiatorul propune modificarea art. 18
alin. (2) din Legea nr. 334/2006,
republicată, cu modificările și
completările ulterioare, astfel încât să
fie stabilită o limită minimă a sumei
alocate anual partidelor politice cu
titlul de subvenție de la bugetul de
Inițiator:
Drăghici
Mircea- stat, respectiv 0,02 % din veniturile
Gheorghe - deputat PSD
prevăzute în bugetul de stat.

Adoptarea propunerii înregistrat
legislative reprezintă o la Senat pt.
decizie
aflată
la dezbatere
latitudinea
forului
legislativ.

42.

Senat

B187/2017

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

Fără a critica pe fond înregistrat
soluția
instituirii la Senat pt.
interdicției de a candida dezbatere
în cazul persoanelor
care
au
fost
condamnate definitiv,
AEP
nu
susține
adoptarea
propunerii
legislative, în forma
propusă de inițiatori.

Prezenta inițiativă legislativă are ca
obiect completarea art. 28 din Legea
nr.
370/2004,
republicată,
cu
modificările și completările ulterioare,
cu un nou alineat, care prevede faptul
Inițiatori:
Alexandrescu
că “nu pot candida persoanele care, la
Vlad-Tudor - senator USR; data depunerii candidaturii, au suferit
Dănăilă Leon - senator PNL; condamnări penale definitive”.
Dircă George-Edward - senator
USR; Fălcoi Nicu - senator
USR; Fenechiu Cătălin-Daniel senator PNL; Gorghiu AlinaȘtefania - senator PNL; Hărău
Eleonora-Carmen - senator PNL;
Lungu Dan - senator USR;
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Marussi
George-Nicolae
senator USR; Mirea Siminica senator PNL; Oprea MarioOvidiu - senator PNL; Pereş
Alexandru - senator PNL;
Pîrvulescu Eugen - senator PNL;
Popa Cornel - senator PNL;
Popa Ion - senator PNL; Scântei
Laura-Iuliana - senator PNL;
Stângă George-Cătălin - senator
PNL; Toma Cătălin Dumitru senator
PNL;
Andronache
Gabriel - deputat PNL; Calista
Mara-Daniela - deputat PNL;
Nicolăescu Gheorghe-Eugen deputat PNL; Săftoiu Ana
Adriana - deputat PNL; Schelean
Valeria-Diana - deputat PNL;
Turcan Raluca - deputat PNL
43.

Senat

B217/2017

Propunere legislativă pentru
modificarea şi completarea Legii
nr.208 din 20 iulie 2015 privind
alegerea Senatului şi a Camerei
Deputaţilor, precum şi pentru
organizarea
şi
funcţionarea
Autorităţii
Electorale
Permanente

Propunerea
legislativă
vizează
modificarea textului art. 52 alin. (14)
din Legea nr. 208/2015, cu următoarea
formulare: “Nu pot candida persoanele
care, la data depunerii candidaturii, nu
îndeplinesc condițiile prevăzute de
lege, condițiile prevăzute la art. 37 din
Constituția României, republicată,
pentru a fi alese și persoanele care la

Autoritatea Electorală înregistrat
Permanentă nu susține la Senat pt.
adoptarea
propunerii dezbatere
legislative, în forma
propusă de inițiatori.

29

44.

Senat

B227/2017

Inițiatori: senatori și deputați

data depunerii candidaturii, au suferit
condamnări penale definitive”

Propunere legislativă pentru
modificarea şi completarea Legii
nr.115 din 19 mai 2015 pentru
alegerea
autorităţilor
administraţiei publice locale,
pentru
modificarea
Legii
administraţiei publice locale
nr.215/2001, precum şi pentru
modificarea şi completarea Legii
nr.393/2004 privind Statutul
aleşilor locali

Propunerea
legislativă
vizează
completarea textului art. 18 din Legea
nr. 115/2015, cu un nou alineat, cu
următorul conținut: “Pot solicita
primarului înscrierea în Registrul
electoral cu adresa de reședință în
condițiile prevăzute la alin. (1),
cetățenii care și-au stabilit reședința în
circumscripția electorală în care se
organizează scrutinul electoral, cu cel
puțin 30 de zile înainte de data
scrutinului pentru care se face
înscrierea în Registrul electoral”

Inițiatori: deputați

Autoritatea Electorală înregistrat
Permanentă nu susține la Senat pt.
adoptarea
propunerii dezbatere
legislative.
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