
EXPUNERE DE MOTIVE

In ultimele trei decenii de la democratizarea Romaniei, romanii din strainatate si-au 
adus contributia in tara la intretinerea familiilor lor §i la construirea de case si 
gospodarii, echilibrand practic deficitul de cont curent al Romaniei.

in loc de recunostinta din partea statului, acestia au primit o mare umilin^a atunci cand 
au dorit sa-§i exercite dreptul de vot.

in aceasta perioada, de fiecare data cand s-au organizat alegeri, guvemele au pus la 
dispozitia romanilor din afara tarii un numar insuficient de sectii de votare, aflate la 
distante de sute sau chiar mii de kilometri de acestia, astfel statul ingradind diasporei 
dreptul de vot in mod brutal §i neconstitutional.

Ca raspuns la protestele diasporei, Parlamentul a adoptat Legea nr. 148/2019 pentru 
modificarea si completarea unor acte normative in materie electorala, care s-a 
focalizat asupra consolidarii dreptului de vot al diasporei prin extinderea votului prin 
corespondenta, a programului de votare si a criteriilor de infiintare a sectiilor de 
votare in strainatate. "

Cu toate acestea, constatam ca legislatia a ramas deficitara in domeniul asigurarii 
reprezentativitatii Parlamentului in ceea ce priveste diaspora.

in acest sens, Constitutia Romaniei stipuleaza ''Parlamentul este organul 
reprezentativ suprem al poporului roman [...]” (art. 61 alin. (1)), iar "Numarul 
deputatilor §i al senatorilor se stabile§te prin legea electorala, tn raport cujjopulafia 
fdrir (art. 62 alin. (3)).

Astfel, legea electorala - Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului §i a 
Camerei Deputatilor, precum §i pentru organizarea §i functionarea Autorita^ii 
Electorale Permanente - prevede ca "Numarul locuitorilor care se iau in calcul este 
conform populafei dupd domiciliu, raportat de Institutul National de Statisticd la 
data de 1 ianuarie a anului precedent anului in care au loc alegeri la termen” (art. 5 
alin. (4)).

Observam ca, deoarece "populafia dupd domiciliu'’' se refera la numarul persoanelor 
cu cetalenie romana §i domiciliul pe teritoriul Romaniei. delimitat dupa criterii 
administrativ-teritoriale’, Institutul National de Statistics nu define date cu privire la 
numarul cetatenilor romani cu domiciliul in afara tarii.

Pe de alta parte, nici Directia Generala de Pa§apoarte din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne nu define date cu privire la numarul cetafenilor romani cu 
domiciliul in afara farii, ci numai date cu privire la numarul cetafenilor romani care 
defin pasapoarte cu menfionarea farii de domiciliu (pa§apoarte CRDS).

http://ww'w.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/com_anuale/populatie/precizari_metodologice_l ianl9.pdf
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Constatam ca, de facto, au aparut doua categorii de cetateni romani in randul acelora 
cu domiciliul in afara tarii:

• 0 categoric de cetateni romani care au domiciliul in strainatate §i detin un 
pasaport CRDS;

• o alta categoric de cetateni romani care au domiciliul in strainatate si detin un 
act de identitate pe care este inserts un domiciliu din Romania. Pentru a nu fi 
obstructionati in exercitarea drepturilor cetatenesti 
domiciliului/re§edintei fiind asigurata numai cu actul de identitate §i nu cu 
pasaportul CRDS - mul^i dintre ace§tia declara in fals ca au domiciliul in 
Romania, in realitate avand domiciliul in strainatate.

in acest context, Legea nr. 208/2015 prevede pentru circumscriptia electorala nr. 43 
'‘'Circumscripta electorala pentru cetdlenii romani cu domiciliul in afara (driC un 
numar de 2 senatori §i 4 deputati.

dovada

Acest numar derizoriu de mandate nu are nicio legatura cu numarul cetatenilor romani 
cu domiciliul in afara tarii, fiind de fapt egal cu numarul minim de mandate legiferat 
pentru fiecare circumscriptie electorala.

Consideram ca prezenta la vot a aproape un milion de cetateni romani de peste hotare 
obliga Parlamentul sa actioneze imediat.

in consecinta, propunerea legislativa prevede pentru circumscriptia electorala nr. 43 
un numar de 7 senatori si 14 deputati.

in plus, dincolo de implementarea textului constitutional privind reprezentativitatea 
Parlamentului, propunerea legislativa va permite, conform Regulamentului Camerei 
Deputatilor, chiar constituirea unui grup parlamentar al diasporei.

in subsidiar, deoarece Institutul National de Statistica nu detine date cu privire la 
numarul cetatenilor romani cu domiciliul in afara tarii, initiativa amendeaza legea si 
precizeaza ca populatia dupa domiciliu se utilizeaza numai in calculul numarului de 
mandate aferente circumscriptiilor electorate la nivelul celor 41 de jude^e §i a 
municipiului Bucure§ti.

Avand in vedere argumentele anterioare, depunem spre dezbatere §i adoptare 
propunerea legislativa - LEGE pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind 
alegerea Senatului t ^ Camerei Deputatilor, precum t pentru organizarea p 
functionarea Autoritdtii Elector ale Permanente.
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Tabel cu semnatarii propunerii legislative - LEGE pentru modificarea Legii nr. 208/2015 
privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum §i pentru organizarea §i 
functionarea Autoritatii Electorale Permanente

!Sl4?o [jrifSfiTnnTrrfh) guirreieisii

\

p/ll PI.
L

S.
7^04 P//PS

P/yp5

C

?pi<^^ls74a/^ Mrh\( 

co\}^c(U <r€VB/2.vci'l-

[0

(i

1l V \



Tabei cu semnatarii propunerii legislative - LEGE pentru modificarea Legii nr. 208/2015 
privind alegerea Senatului si a Camerei Deputafilor, precum si pentru organizarea §ii 
functionarea Autoritatii Electorate Permanente
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