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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor                                                                       

Comisia juridică de disciplină și imunități 

4c-13/991/2021/2022 

Comisia pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului 

4c-7/627/2021/2022 

 

          Către, 

 BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Autorităţii Electorale 
Permanente ca membru cu drepturi depline la Reţeaua de Competenţe Electorale 
Francofone (RECEF) trimis, Comisiei juridice, de disciplină și imunități și 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, pentru examinare 
în fond, cu adresa nr. PLx 579/2021 din 7 decembrie 2021. 

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

 

     PREŞEDINTE,                                                           PREŞEDINTE, 

Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă                                  Simona Bucura-Oprescu 

florica.manole
Conf cu originalul
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                                                   Parlamentul României 

          Camera Deputaţilor 

   
Comisia juridică, de disciplină și imunități 

                         4c-13/991/2021/2022  

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului     

  4c-7/627/2021/2022        

 

RAPORT COMUN 

asupra 

Proiectului de Lege privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a 
Autorităţii Electorale Permanente ca membru cu drepturi depline la Reţeaua de 

Competenţe Electorale Francofone (RECEF) 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului, au fost sesizate, prin adresa nr. PLx 579/2021 din 7 decembrie 
2021, cu dezbaterea în fond, a proiectului de Lege privind aprobarea plăţii cotizaţiei 
anuale de participare a Autorităţii Electorale Permanente ca membru cu drepturi depline 
la Reţeaua de Competenţe Electorale Francofone (RECEF), înregistratat la Comisia 
juridică, de disciplină și imunități  cu nr. 4c-13/991 din 9 decembrie 2021 și la Comisia 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu nr. 4c-7/627 din 8 decembrie 2021.  

Senatul în calitate de primă Camera sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința 
din 22 noiembrie 2021. 
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Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92, 
alin.(9), pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor 
este Cameră decizională. 

Consiliul Legislativ, prin adresa înregistrată cu nr. 803 din 4 octombrie 2021, a 
avizat favorabil  proiectul de lege. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului 
nr. 6599 din 14 septembrie 2021. 

Guvenul prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 2021 din 18 octombrie 2021, 
susține că Parlamentul va decide asupra oportunită ții adoptării inițiativei legislative. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea plăţii cotizaţiei anuale 
ce revine Autorităţii Electorale Permanente, pentru participarea în calitate de membru cu 
drepturi depline la Reţeaua de Competenţe Electorale Francofone (RECEF), în limita 
echivalentului în lei al sumei de 1.350 euro/an. Sumele prevăzute se asigură din bugetul de 
stat, prin bugetul anual aprobat Autorităţii Electorale Permanente. 

 În conformitate cu prevederile art.62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului au examinat proiectul de lege în ședințe separate. 

Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului a examinat proiectul de lege în şedinţa din 
14 decembrie 2021. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a 
Autorităţii Electorale Permanente ca membru cu drepturi depline la Reţeaua de 
Competenţe Electorale Francofone (RECEF) în forma adoptată de Senat. 

La lucrări, membrii comisiei au fost prezenţi conform listei de prezen ță. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități  a dezbătut proiectul de lege în ședința 
desfășurată în sistem mixt din data 3 februarie 2022 și a  hotărât cu majoritate de voturi 
adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a 
Autorităţii Electorale Permanente ca membru cu drepturi depline la Reţeaua de 
Competenţe Electorale Francofone (RECEF) în forma adoptată de Senat. 
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În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate  membrii celor doua 
comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită plenului Camerei Deputaților  
raportul comun de adoptare a  proiectului de Lege privind aprobarea plăţii cotizaţiei 
anuale de participare a Autorităţii Electorale Permanente ca membru cu drepturi depline 
la Reţeaua de Competenţe Electorale Francofone (RECEF) în forma adoptată de Senat. 

În raport cu obiectul de reglementare şi conținutul său, proiectul de Lege face parte 
din categoria legilor ordinare.. 

  

 

 

     PREŞEDINTE,                                                           PREŞEDINTE, 

Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă                                  Simona Bucura-Oprescu 

 

 

           SECRETAR,                                                          SECRETAR, 

     Ladányi László-Zsolt                                               Radu-Marcel Tuhuţ  

 

 

 
Consilier parlamentar, Bucur Dragoș                                                                           Consilier parlamentar, Nicoleta Toma 
    


