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Comisia pentru administra^ie publica Comisia juridica, de numiri, disciplina.

imunitati si validari
!

Nr. XXX/343/26.11.2019 Nr. XIX/274/28.11.2019

sRAPORT COMUN 3

asupra Propunerii legislative pentru modificarea si completarea Legii nr.208 din 20 
iulie 2015 pentru alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru 
organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente

■j

(L561/2019) i
In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, Comisia 

pentru administra^ie publica si Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si 
: validari prin adresa nr. L561/2019 din data de 28.10.2019, au fost sesizate de catre Biroul 
i permanent al Senatului, in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului comun asupra 
j Propunerii legislative pentru modificarea si completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 
! pentru alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum §i pentru organizarea si 
I functionarea Autoritatii Electorale Permanente, inij:iata de: Codreanu Constantin - 

deputat PMP; Solomon Adrian - deputat PSD; Vexler Silviu - deputat FCER (minoritati].
Propunerea legislative are ca obiect modificarea si completarea Legii nr.208/2015 

I privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum pentru organizarea si 
■ fucntionarea Autoritatii Electorale Permanente, cu modificarile si completarile ulterioare, in 

sensul constituirii in locul circumscriptiei pentru cetatenii roniani cu domiciliul sau resedinta 
in afara tarii a doua circumscriptii separate, respectiv circumscriptia pentru cetatenii romani 
cu domiciliul sau resedinta in Republica Moldova si circumscriptia pentru cetatenii romani cu 
domiciliul sau resedinta in afara tarii, altii decat cei din Republica Moldova.

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislative ^i a transmis un aviz favorabil.
4:

Consiliul Economic si Social a analizat propunerea legislative si a transmis un aviz
nefavorabil.



Comisia pentru comunitafile de romani din afara a avizat favorabil
propunerea legislativa. Comisia pentru drepturile omului, egalitate de $anse, culte §i 
minoritat:i a transmis un aviz negativ.

Guvernul nu a transmis un punct de vedere scris asupra propunerii legislative.

La dezbaterea propunerii legislative au participat, in conformitate cu prevederile 
art.63 din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile ulterioare, reprezentanti ai 
Autoritatii Electorale Permanente.

Pe parcursul mai multor sedinte, membrii Comisiei pentru administrafie publica 
impreuna cu membrii Comisiei juridice, de numiri, discipline, imunitati si validari au 
analizat propunerea legislativa si au hotarat, cu majoritatea voturilor membrilor prezenl;i, sa 
adopte un raport respingere din urmatoarele considerente;

Necesitatea constituirii unei circumscriptii electorale distincte pentru cetatenii romani 
cu domiciliul sau resedinta m Republica Moldova nu este justificata m mod fundamental de 
catre initiator!, in conditiile in care, din punct de vedere al legislatiei electorale, nu exista 
diferente intre statutul juridic al cetatenilor romani cu domiciliul sau resedinta in Republica 
Moldova si cei cu domiciliul sau resedinta in orice alt stat.

Este necesara reglementarea unui criteriu clar si obiectiv de atribuire a numarului de 
mandate pentru cele doua circumscriptii electorale.

Sintagma "circumscriptia electorala pentru cetatenii romani cu domiciliul sau 
resedinta in afara tarii, altii decat cei din Republica Moldova” are un caracter discriminatoriu.

Comisia pentru administra^ie publica si Comisia juridica, de numiri, disciplina, 
imunitati si validari supun spre dezbatere ^i adoptare, Plenului Senatului, raportul comun 
de respingere §i propunerea legislativa.

Prin continutul sau normativ, propunerea legislativa face parte din categoria legilor 
organice fiind incidente dispozitiile art. 73 alin [3) lit. a) din Constitutia Romaniei, 
republicata, si urmeaza a fi supusa dezbaterii §i adoptarii m conformitate cu prevederile art. 
76 alin. (1) din Legea fundamentals.

Potrivit prevederilor art.75 alin.[lj din Constitutia Romaniei, republicata, ^i ale art.92 
alin.(7] pet. 2 din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile ulterioare, Senatul este 
prima Camera sesizata.
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