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Nr.XXX/329/26.11.2019

RAPORT
asupra Propunerii legislative pentru modificarea ^i completarea Legii 

nr.208/2015 privind alegerea Senatului ?i a Camerei Deputapilor, precum 

^i pentru organizarea ^i funcpionarea Autoritdpii Electorale Permanente

(L541/2019)

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, prin 
adresa nr. L541 din data de 14.10.2019, Comisia pentru administrafie publica a fost 
sesizata m vederea Intocmirii raportului asupra Propunerii legislative pentru 
modificarea ^i completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului ^i a Camerei 
Deputapilor, precum ^i pentru organizarea ^i funcpionarea Autoritapii Electorale 
Permanente, inipata de: Baciu Gheorghe - senator PMP; Covaciu Severica-Rodica - senator 
PMP; Iliescu Catalin Lucian - senator PMP; Iona§cu Gabi - senator PMP; Lungu Vasile- 
Cristian - senator PMP; BichineJ; Corneliu - deputat PMP; Codreanu Constantin - deputat 
PMP; Coliu Doru-Petri§or - deputat PMP; Cristache Catalin - deputat PMP; Moise Costin- 
Sebastian - deputat PMP; Movila Petru - deputat PMP; Pa§can Emil-Marius - deputat PMP; 
Simionca lonuf - deputat PMP.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea si completarea 
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. Potrivit Expunerii de motive, demersul legislativ urmareste 
„asigurarea reprezentarii corecte a diasporei in Parlament”.

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativa si a transmis un 
favorabil cu observatii §i propuneri.

Consiliul Economic §i Social a analizat propunerea legislativa si a transmis un 
aviz nefavorabil.

Comisia pentru comunita^ile de romani din afara ^arii a analizat propunerea 
legislativa si a transmis un aviz negativ.

aviz



Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunita^i §i validari a analizat 
propunerea legislativa si a transmis un aviz negativ.

in conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, la 
dezbaterea propunerii legislative, au participat, din partea initiatorilor: domnul Coliu Doru 
- Petri§or - deputat PMP si din partea Autorital:ii Electorale Permanente; domnul Zsombor 
Vajda - vicepre^edinte §i doamna Vanessa Chira - director adjunct.

in data de 26.11.2019, membrii Comisiei pentru administrafie publica au dezbatut si 
au hotarat, cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, sa adopte un raport de 
respingere, din urmatoarele considerente:

Avand in vedere faptul ca inifiatorii propun ca element de referinfa pentru stabilirea 
numarului de mandate de senator §i deputat aferent circumscrip^iei electorale „numdrul 
locuitorilor (...) conform informapiilor prevdzute la art.23 alin.(6) lite) valabile de la data de 
1 ianuarie a anului m care au loc alegeri parlamentare la termen, transmise de Ministerul 
Afacerilor Externe catre Autoritatea Electorald Permanentd in termen de cel mult 3 zile de la 
data inceperii perioadei alectorale ”, menfionam faptul ca rezida o problema m sintagma 
„numarul locuitorilor", fiind evident ca m cazul acestei circumscripl;ii electorale trebuie 
lua^i m calcul ceta^enii romani cu domiciliul sau re§edini:a in afara j^arii.

De asemenea, pentru punerea in aplicare a criteriului propus de inifiatori ar fi 
necesar ca Legea nr. 208/2015 sa reglementeze in mod expres obliga^ia Ministerului 
Afacerilor Externe de a solicita autoritaJ:ilor straine, in anul in care au loc alegeri 
parlamentare la termen, date privind ceta^enii romani cu domiciliul, re§edin^a sau alte 
forme de inregistrare in strainatate, valabile la data de 1 ianuarie a anului respectiv, date 
pe care sa le comunice apoi Autorita^ii Electorale Permanente.

La lucrarile comisiei au fost prezenti 8 senatori, din totalul de 11 membri ai
comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu 6 voturi.

Comisia pentru administrafie publica supune spre dezbatere §i adoptare, Plenului 
Senatului, raportul de respingere impreuna cu propunerea legislativa.

In raport cu obiectul de reglementare propunerea legislativa face parte din 
categoria legilor organice, fiind incidente dispozijiile art. 73 alin.(3) lit.a) din Constitu^ia 
Romaniei, republicata §i urmeaza sa fie supusa votului plenului Senatului, impreuna cu 
raportul de respingere, cu respectarea prevederilor art. 76 alin.(l) din Legea fundamentala.

Potrivit art.75 alin.(l) din Constitu^ia Romaniei, republicata, §i ale art. 92 alin.(7) 
pct.2 din Regulamentul Senatului, republicat, Senatul este prima Camera sesizata.

IPreseditite, Secretar,

Senator . CMCIUMARU Senator EdgenJ^GARIU


