Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru comunităţile de români
din afara graniţelor ţării

Bucureşti, 27 noiembrie 2019
Nr.4c-21/746

AVIZ
asupra Proiectului de Lege privind organizarea și desfășurarea votului electronic
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia
pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a fost sesizată, spre dezbatere în
avizare cu Proiectul de Lege privind organizarea și desfășurarea votului electronic, trimis
prin adresa PLx 571/2019 din 28 octombrie 2019 și înregistrat cu nr.4c-21/746 din 29 octombrie
2019.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, adoptă inițiativa legislativă în şedinţa din
21 octombrie 2019, în condițiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituția României.
Potrivit prevederilor art.75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, republicată,
Camera Deputaţilor este Cameră decizională.

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru comunităţile de români din afara
graniţelor ţării a dezbătut Proiectul de lege mai sus menționat, în şedinţa din 27 noiembrie
2019.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal referitor la
exprimarea opţiunii de vot prin intermediul internetului, ca modalitate alternativă de exercitare a

dreptului la vot, pe lângă cea constând în votarea în cadrul secţiilor de votare şi cea a votului
prin corespondenţă, în scopul înlesnirii posibilităţii de participare la alegeri a cetăţenilor.

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive,
avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, transmis prin adresa cu
nr.593/10.07.2019, precum şi avizul nefavorabil al Consiliului Economic și Social.

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații prezenți la
lucrări au hotărât cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din
categoria legilor organice.
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