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AV IZ 
asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonan ței de urgen ță a Guvernului 

nr.29/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative în materie 
electoral ă, precum și pentru unele m ăsuri pentru organizarea alegerilor pentru 

membrii din România în Parlamentul European și a referendumului  
național din 26 mai 2019 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 și art 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru comunit ățile de români din afara grani țelor țării a fost 

sesizată, spre dezbatere în avizare, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege 

pentru aprobarea Ordonan ței de urgen ță a Guvernului nr.29/2019 privind 

modificarea și completarea unor acte normative în materie electo rală, precum și 

pentru unele m ăsuri pentru organizarea alegerilor pentru membrii d in România în 

Parlamentul European și a referendumului na țional din 26 mai 2019 , trimis prin 

adresa PLx 280/2019 din 19 iunie 2019 și  înregistrată cu nr. 4c-21/517 din 19 iunie 

2019. 

 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, adopt ă proiectul de lege în 

şedinţa din 11 iunie 2019.   

 

Potrivit prevederilor art.75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, 

republicată, Camera Deputa ţilor  este Cameră decizional ă. 

 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru comunităţile de 

mona.alesandru
Comisii



români din afara graniţelor ţării a dezbătut proiectul de lege  menţionat mai sus, în 

şedinţa din 25 iunie 2019 .  

 

  Proiectul de lege are ca obiect de modificarea şi completarea unor acte 

normative în materie electorală, precum şi reglementarea unor măsuri pentru 

organizarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European şi a 

referendumului naţional din 26 mai 2019. 

 

 Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de 

motive, precum și avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, 

transmis prin adresa cu nr.361/08.05.2019.  

 

             În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații prezenți 

la lucrări au hotărât cu unanimitate  de voturi, avizarea favorabil ă a proiectului de lege. 

 
 

 

 

 

   PREȘEDINTE, 

           Constantin CODREANU 

 

 

 

SECRETAR, SECRETAR, 

Sebastian-Valentin RADU  Dumitru LUPESCU 

 

 

 

 

 

 Consilier parlamentar, 

    Mona-Valentina ALESANDRU 


