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              În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică,amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii Nr.373/2004 privind alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului, 
trimisă cu adresa nr.Pl-x 564 din 24 septembrie 2008 şi  înregistrată cu nr.31/910, 
respectiv 2948 din 26 septembrie 2008. 
               Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă 
în şedinţa din 17 septembrie  2008. 
             Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 
alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor  
este  Cameră decizională.  
             Consiliul Legislativ, prin avizul nr.332 din 18.03.2008, a avizat negativ  
propunerea legislativă. 
             Guvernul, prin punctul de vedere  transmis cu adresa nr.1067 din 
09.05.2008, nu  susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 
              Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) şi 
abrogarea alin.(3) ale art.23 din Legea nr. 373/2004 privind alegerea Camerei 
Deputaţilor şi Senatului,  propunând o nouă organizare a secţiilor de vot şi 
introducerea votului prin corespondenţă. 
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              În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă, 
expunerea de motive şi documentele care o însoţesc, în şedinţe separate din data de 
27 ianuarie, respectiv, 3 februarie 2009.  
              La lucrările Comisiei au fost prezenţi, în calitate de invitaţi, din partea 
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, domnul Radu Stancu – secretar de 
stat şi domnul Pătuleanu Marin – consilier.  
              La dezbateri au fost prezenţi 15 deputaţi, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi 22 deputaţi, din totalul de 30 membri ai 
Comisia pentru administraţie publică,amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.  
 
              În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Raportul de  
respingere a propunerii legislative legislativă pentru modificarea Legii Nr.373/2004 
privind alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului, rămasă fără obiect, întrucât 
Legea nr. 373/2004 privind alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului a fost abrogată 
prin 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. 
 
                 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor organice. 
 
 
 
 
                           PREŞEDINTE,                                      PREŞEDINTE, 

           Daniel BUDA                                       Sulfina BARBU 
 
 
 
                          SECRETAR,                                         SECRETAR, 
                  Gabriel ANDRONACHE                              Attila KORODI 
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