
 

Parlamentul  României 

    Camera Deputaţilor 
 

                                                                                                                                              
 

Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi 
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Către, 

 

BIROUL PERMANENT 

AL CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.6/2019 privind unele măsuri 

pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România 

în Parlamentul European din anul 2019, trimis Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi cu adresa nr. PLx  123/2019. 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor organice. 

 

 

 

                                                           

                                                 PREŞEDINTE                             

 

                                      Laura Cătălina Vicol Ciorbă                 

dragos.bucur
Conf. cu originalul
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Camera Deputaţilor 

 
 

 

Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi 

Nr. 4c-13/222/2019 

 Bucureşti, 7 septembrie 2022                                                                      

PLx 123/2019                                                             

   

   

RAPORT 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor 

pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 

 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţii a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.6/2019 privind unele măsuri 

pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul 

European din anul 2019, trimisă cu adresa nr. PLx 123 din 13 martie 2019 şi înregistrată cu 

nr.4c-13/222 din 14 martie 2019. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat propunerea legislativă în 

ședința din data de 11 martie 2019. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 

alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect reglementarea unor măsuri pentru buna organizare şi 

desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 

2019. Astfel, demersul legislativ conţine, printre altele, dispoziţii referitoare la implementarea 

Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal - 

SIMPV, la finanţarea campaniei electorale, precum şi dispoziţii referitoare la cheltuielile 

pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor. 

Consiliul Legislativ, conform adresei înregistrată cu nr.96 din 18 februarie 2019, a 

avizat pozitiv propunerea legislativă. 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a avizat pozitiv 

proiectul de lege, în ședința din ziua de 19 martie 2019. 
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Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a 

avizat favorabil proiectul de lege în ședința din 19 martie 2019. 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat favorabil 

proiectul de lege în ședinta din 26 martie 2019. 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a avizat favorabil în ședința 

din 27.03.2019. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat favorabil în ședința din 2 aprilie 

2019. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat favorabil în ședința 26 marite 

2019. 

Guvernul prin punctele de vedere transmise în 2020 și 2021 precizează că susține 

adoptarea propunerii legislative în forma adoptată de Guvern. 

În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

au examinat proiectul de lege în ședința desfășurată în data de 7 septembrie 2022.  

La lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi deputaţii au fost prezenţi 

conform listei de prezenţă. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la 

lucrări au hotărât, cu majoritatea voturilor deputaților prezenți, să supună plenului adoptarea 

proiectului de Lege pentru adoptarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.6/2019 privind 

unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România 

în Parlamentul European din anul 2019, în forma adoptată de Senat. 

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

organice. 

 

    

 

 

 

 

 

 

    PREȘEDINTE                                                               SECRETAR 

             Laura Cătălina Vicol Ciorbă                                        Ladányi László-Zsol
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