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      Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege 
pentru acceptarea Deciziei Consiliului (UE, Euratom) 2018/994, adoptată la Bruxelles, 
la 13 iulie 2018, de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului 
European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a 
Consiliului din 20 septembrie 1976, trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, cu adresa nr. PL- x 1 din 
4 februarie 2019 şi înregistrată cu nr. 4c-13/44 din 5 februarie 2019, respectiv cu nr. 4c-
7/12/2019. 

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

 

                  PREŞEDINTE,                                        VICEPREŞEDINTE,                                  

                Nicuşor HALICI                                               Călin ION 
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                                                            PARLAMENTUL ROMÂNIEI                                         

                                                                                CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ                                                                                       COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE,  
                   ŞI IMUNITĂŢI                                                                                                               PUBLICĂ ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 
Nr.4C-13/44                                                                                                                                         Nr. 4C-7/12 
Bucureşti, 26 februarie 2019 

RAPORT  COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru acceptarea Deciziei Consiliului (UE, Euratom) 2018/994, adoptată la Bruxelles, la 13 iulie 2018, 
de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 

76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976 
(PLx.1/2019) 

  În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, prin adresa nr. PLx.1 din 4 februarie 2019, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru acceptarea Deciziei 
Consiliului (UE, Euratom) 2018/994, adoptată la Bruxelles, la 13 iulie 2018, de modificare a Actului privind alegerea membrilor 
Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 
1976. 

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Camera  Deputaţilor este primă Cameră sesizată.  

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1222 din 20.12.2018, a avizat favorabil iniţiativa legislativă cu observaţii şi propuneri. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare acceptarea Deciziei Consiliului (UE, Euratom) 2018/994, adoptată la Bruxelles, la 

13 iulie 2018, de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 
76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976. Măsurile reglementate în textul Deciziei vizează, în esenţă, creşterea 
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nivelului de transparenţă a alegerilor pentru Parlamentul European, încurajarea participării cetăţenilor Uniunii la vot prin implementarea 
modalităţilor alternative de exercitare a dreptului de vot, armonizarea, la nivelul statelor membre, a prevederilor naţionale privind 
prezentarea candidaturilor pentru Parlamentul European şi instituirea unor sancţiuni eficiente, proporţionale şi disuasive pentru votul 
multiplu. Statelor membre li se recomandă să ia măsurile necesare pentru a permite cetăţenilor lor cu reşedinţa în ţări terţe să voteze la 
alegerile pentru Parlamentul European. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au 
examinat proiectul de lege în şedinţe separate.  
  Membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 19 februarie 
2019. Din numărul total de 23 membri ai Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au participat la dezbateri 22 
deputaţi. 
  Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din 26 februarie 2019.  
 La dezbateri au fost prezenţi deputaţi, membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, conform listei de prezenţă.  

În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege pentru 
acceptarea Deciziei Consiliului (UE, Euratom) 2018/994, adoptată la Bruxelles, la 13 iulie 2018, de modificare a Actului privind alegerea 
membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 
septembrie 1976. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

                                    PREŞEDINTE                                                   

                                 Nicuşor HALICI                                    

                                            

                                    SECRETAR     

                        Aida Cristina CĂRUCERU 

 

 

                VICEPREŞEDINTE 

                       Călin ION 

                       

                      SECRETAR 

                  Angelica FĂDOR 

   Consilier parlamentar, Muşat Alexandra                                                                           Consilier parlamentar, Alina Tănase   
 


