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Comisia juridica, de numiri, disciplina, 
imunitati validari 

Nr.XIX/234/08.10.2019

Comisia pentru administrate publica

Nr. XXX/300/08.10.2019

RAPORT COMUN
asupra Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 

nr.6AI2019 privind modificarea §i completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea 
Presedintelui Romaniei si modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului si 

a Camerei Deputatilor, precum §i pentru organizarea si functionarea Autoritatii 
Electorale Permanente, precum si unele masuri pentru buna organizare §i desfasurare 

a alegerilor pentru Pre§edintele Romaniei din anul 2019

(L496/2019)

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, Comisia 
pentru administrate publica si Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati $i 
validari prin adresa nr. L496/2019 din data de 16.09.2019, au fost sesizate de catre Biroul 
permanent al Senatului, m vederea dezbaterii §i elaborarii raportului comun asupra
Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2019 
privind modificarea si completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Presedintelui 
Romaniei si modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei 
Deputatilor, precum si pentru organizarea §i functionarea Autoritatii Electorale 
Permanente, precum si unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a 
alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2019, initiat de Guvernul Romaniei.

Proiectul de lege privind aprobarea ordonantei de urgenta nr.64/2019 are ca obiect 
de reglementare modificarea §i completarea Legii 370/2004 pentru alegerea Presedintelui 
Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, modificarea Legii nr. 
208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea 
si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, cu modificarile si completarile ulterioare, 
precum si pentru stabilirea unor masuri privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru 
Presedintele Romaniei din anul 2019.

Consiliul Legislativ a analizat proiectul de ordonanta de urgenta si a dat un aviz 
favorabil cu observatii si propuneri.
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Comisia pentru comunicatii tehnologia informatiei a analizat proiectul de 
ordonanta de urgenta si a dat un aviz favorabil.

Comisia pentru comunitatile de romani din afara tarii a analizat proiectul de 
ordonanta de urgenta si a dat un aviz favorabil cu un amendament admis.

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de $anse, culte ^i minoritati a analizat 
proiectul de ordonanta de urgenta si a dat un aviz favorabil.

La dezbaterea proiectului de lege au participat, m conformitate cu prevederile art.63 
din Regulamentul Senatului, republican din partea Guvernului: domnul Tudose Nicolae, 
secretar de stat m cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, 
reprezentanti ai Ministerului Afaceri Externe §i domnul Szombor Vajda, vicepre§edinte al 
Autoritatii Electorale Permanente.

In §edinta din data de 08 octombrie 2019, membrii Comisiei pentru administratie 
publica si membrii Comisiei juridice, de numiri, discipline, imunitati §i validari au 
analizat proiectul de lege si au hotarat, cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, sa 
adopte un raport comun de admitere, cu un amendament admis ^i un amendament respins, 
cuprinse m anexa nr.l, respectiv anexa nr.2, care fac parte integrants din prezentul raport.

Comisia pentru administratie publica si Comisia juridica, de numiri, disciplina, 
imunitati §i validari supun spre dezbatere §i adoptare, Plenului Senatului, raportul comun de 
admitere, cu un amendamente admis §i un amendament respins, cuprinse m anexa nr.l, 
respectiv anexa nr.2, §i proiectul de lege pentru aprobarea OUG 64/2019.

Prin continutul sau normativ, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice 
si urmeaza a fi adoptat in conformitate cu prevederile art.76 alin.(l) din Constitutia Romaniei, 
republicata.

Potri^prevederilor art.75 alin.(l) din Constitutia Romaniei, republicata, §i ale art.92 
alin.(7) pctt 2 din Regulamentul Senatului, republican Senatul este prima Camera sesizata.

I
\ Pre^edinte,

Senatm:darcii maruFlorin
Pre^edinte, jj 

€^nator ^orbanfMofae

Secretar,
Senator DoganhsEuaen

Secretar,
Senator Adrian-Nicolae Diaconu
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Anexa nr.l la raportul nr. XXX/300/2019
nr. XIX/234/2019

Amendament admis
la Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgent a Guvernului nr.64/2019 privind modificarea si 

completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei si modificarea Legii nr.208/2015 privind 
alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale 

Permanente, precum si unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Presedintele
Romaniei din anul 2019 

(L496/2019)

Motivare/ObservatiiNr.Crt. Text Ordonanta de urgenta a 
nr.64/2bl9

Amendament admis
Guvernului
privind modificarea
completarea 
nr.370/2004 pentru alegerea 
Presedintelui Romaniei si 
modificarea Legii nr.208/2015 
privind alegerea Senatului si a 
Camerei Deputatilor, precum si 
pentru organizarea si
functionarea 
Electorale

si
Legii

Autoritatii 
Permanente, 

precum si unele masuri pentru 
buna organizare si desfasurare 

alegerilor pentru 
Presedintele Romaniei din 
anui 2019

a

Nemodificat1. Art.!.
pentru alegerea Presedintelui 
Romaniei, republicata Tn Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr.

Legea nr. 370/2019
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650 din 12 septembrie 2011, cu 
modificarile si completarile 
ulterioare, se modifica si se 
completeaza dupa cum urmeaza:

Punctul 5 al articolului I se modifica si 
va avea urmatorul cuprins:

5. Dupa alineatul (2) al 
articolului 40 se introduce un 
nou alineat, alin. {2^), cu 
urmatorul cuprins:
(21) Partidele politice, aliantele 
politice, aliantele electorale si 
organizatiile cetatenilor apartinand 
minoritatilor 
participa la alegeri beneficiaza de 
timpi de antena, la serviciile private 
de radio si televiziune, contra 
const.

5. Dupa alineatul (2) al articolului 40 se 
introduce un nou alineat, alin. (2i), cu 
urmatorul cuprins:

Amendament formulat si admis cu 
unanimitate de voturi de membrii 
Comisiei juridice, de numiri, 
discipline, imunita(i §i validari si 
membrii
administratie publica.

(21) Partidele politice, aliantele politice, 
aliantele electorale, organizatiile cetatenilor 
apartinand minoritatilor nationale si 
candidatii independenti care participa la 
alegeri beneficiaza de timpi de antena, la 
serviciile private de radio si televiziune, 
contra const.

nationale care
Comisiei pentru
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Anexa nr.2 la raportul nr. XXX/300/2019
nr. XIX/234/2019

Amendament respins
la Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2019 privind modificarea si completarea 
Legii nr.370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei si modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a 

Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, precum si unele masuri 
pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2019

(L496/2019)

Motivare / ObservatiiAmendament respinsText Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr.64/2019 privind 
modificarea si completarea Legii 
nr.370/2004 
Presedintelui Romaniei si modificarea 
Legii nr.208/2015 privind alegerea 
Senatului si a Camerei Deputatilor, 
precum si pentru organizarea si 
functionarea Autoritatii Electorale 
Permanente, precum si unele masuri 
pentru buna organizare si desfasurare 
a alegerilor pentru Presedintele 
Romaniei din anul 2019

Nr.
CrL

alegereapentru

Amendament respins cu 
majoritate de voturi de 
Comisia pentru administratie 
publica §i Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunita^i §i 
validari.

ArLVlI. - Reprezentantii formatiunilor 
politico in birourile electorale ale sectiilor 
de votare pot primi, la -cerere, copii ale 
listelor electorale suplimentare, in 
conditiile stabilite prin decizie a Biroului 
Electoral Central.

Art.VlL se abroga.

Autor: Comisia pentru comunitatile de 
romani din afara tarii
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