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    Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra Proiectului de Lege pentru 
modificarea art.27 din Legea nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, trimis 
cu adresa nr. PL- x 376/2015, înregistrat cu nr. 4c-13/247/2021. 

     În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 

 
 

 

                                                       PREŞEDINTE, 
 

                                                         Mihai  Alexandru Badea 
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RAPORT 

 
asupra Proiectului de Lege pentru modificarea art.27 din Legea nr.370/2004 pentru 
alegerea Preşedintelui României 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, 
cu Proiectul  de Lege pentru modificarea art.27 din Legea nr.370/2004 pentru alegerea 
Preşedintelui României, trimis cu adresa nr. PL-x 376/2015, înregistrat cu nr. 4c-
13/247/2021. 

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. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința 
din data de 22 aprilie 2015 ca urmare a depasirii termenului de adoptare, potrivit art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constitutia României republicată. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul  nr. 1225 din 29 octombrie 2014, a avizat favorabil 
proiectul de lege. 

Guvernul României a transmis trei puncte de vedere în anii 2015, 2017 și 2020   
prin care nu susține adoptarea proiectului de lege. 

Inițiativa legislativă a fost trimisă spre dezbatere la Comisia comună a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, 
propunerilor legislative privind modificarea Legii partidelor politice şi a Legii privind 
finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale în anul 2015. 

Activitatea Comisiei speciale comune privind legile electorale, înființată prin 
Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 a încetat la data de 31 decembrie 2015, iar 
cea a Comisiei speciale comune privind legile electorale, înființată prin Hotărârea 
Parlamentului României nr. 12/2019 a încetat la data de 16 martie 2020. 

Întrucât aceste comisii speciale comune și -au încetat activitatea, inițiativele legislative  
din portofoliul acestora  au fost transmise spre dezbatere comisiilor sesizate inițial. 
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Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 27 din Legea nr. 
370/2004 privind alegerea Președintelui României, republicată, în sensul reducerii numărului 
minim de susținători pentru depunerea candidaturii la alegerile pentru Președintele României. 

 Totodată, inițiativa legislativă reglementează și posibilitatea strângerii de semnături 
online, prin intermediul unui site special realizat sub coordonarea Autorității Electorale 
Permanente. 

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, expunerea de motive, avizul 
Consiliului Legislativ și punctele de vedere ale Guvernului României în şedinţa desfășurată 
în sistem mixt (fizic/online)  din 16 septembrie 2021.  
 La dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi 
conform listei de prezenţă. 
 La dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul Vajda Zsombor, vicepreședinte 
al Autorității Electorale Permanente. 

Cu ocazia dezbaterilor s-au constatat următoarele: reducerea numărului de semnături 
pentru susținerea unui candidat nu este o soluție legislativă recomandabilă în condițiile în 
care reglementările legale actuale nu oferă suficiente garanții ale autenticității se mnăturilor 
de susținere. Cu privire la strângerea de semnături online, pe un site special, realizat sub 
coordonarea AEP, s-a constatat că textul inițiativei legislative este neclar și nu permite 
interpretarea acestuia de o manieră care să îl facă aplicabil. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, 
cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor respingerea Proiectului de 
Lege pentru modificarea art.27 din Legea nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui 
României. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 
 
 
                      
                             PREŞEDINTE,                                            SECRETAR, 
 
                     Mihai Alexandru Badea                                Ladányi László-Zsolt 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 


