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Nr.XIX/206 /10.11.2020

RAPORT
asupra Legii privind unele masuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat 

Camera Deputafilor, ca urmare a incetarii mandatului Parlamentului ales in anul 2016,
ca urmare a Cererii de reexaminare a Pre^edintelui Romaniei

In temeiul art. 77 alin. (2) din Constitu^ia Romaniei, republicata, Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitafi §i validari, prin adresa nr.L464/2020 din 09.11.2020, a fost sesizata de 
catre Biroul permanent al Senatului, in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului asupra Legii 
privind unele masuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat §i Camera Deputatilor, ca 
urmare a incetarii mandatului Parlamentului ales in anul 2016. Iniliatorii propunerii 
legislative au fost: Cseke Attila-Zoltan - senator UDMR; Popescu-Tariceanu Calin-Constantin- 
Anton - senator ALDE; Ciolacu Ion-Marcel - deputat PSD.

in Cererea de reexaminare, se precizeaza ca exista cetateni romani pentru care deja a 
debutat §i se afla in derulare exerciliul dreptului de a fi ales, astfel ca orice interventie ce ar avea ca 
elect amanarea datei alegerilor pentru Senat §i Camera Deputatilor s-ar putea constitui intr-un abuz 
§i o vatamare a drepturilor electorale ale cetatenilor romani §i, in special, a celor din diapora, in 
privinta carora procedurile sunt deja declan§ate §i se afla in etape avansate.

De asemenea, se apreciaza ca, in contextul actual, aceasta intervenfie legislativa, in sensul 
derogarii de la regula organizarii alegerilor parlamentare in interiorul mandatului Parlamentului de 
4 ani - survine cu mai putin de un an pana la data organizarii alegerilor parlamentare la termen, §i 
este de natura sa bulverseze procesul electoral aflat in curs de derulare.

Totodata, fata de jurisprudenfa Curtii Constitufionale privind forta juridica obligatorie a 
considerentelor deciziilor acesteia §i avand in vedere ca, potrivit Constitufiei, singurul criteriu de 
calificare a unei legi ca organice sau ordinare este reprezentat de 'domeniul sau de reglementare, iar 
nici un act normativ care i§i pastreaza„continutul nu poate avea o forfa juridica care se modifies in 
timp, referitor la dispozitiile art. 1 alin. (1) din legea trimisa la promulgare, Pre§edintele Romaniei 
apreciaza ca este necesar ca Parlamentul sa reglementeze cuprinsul acesteia in acord cu decizia 
instantei constitufionale.



in §edinta din data de 10 noiembrie 2020, membrii Comisiei juridice, de numiri, disciplina, 
imunitati §i validari an analizat legea trimisa la promulgare §i Cererea de reexaminare §i au hotarat, 
cu majoritate de voturi ale membrilor prezenti, sa adopte un raport de admitere asupra legii 
trimise la promulgare, respingand Cererea de reexaminare.

in raport cu obiectul de reglementare, legea aflata in procedura reexaminarii §i inregistrata 
cu L464/2020 face parte din categoria legilor organice si urmeaza sa fie supusa votului plenului 
Senatului, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

Potrivit art.75 alin.(l) din Legea fundamentala §i ale art.92 alin.(7) pct.2 din Regulamentul 
Senatului, cu modificarile §i completarile ulterioare, Senatul este prima Camera sesizata.

inaintam plenului Senatului prezentui raport la Legea privind unele masuri pentru 
organizarea alegerilor pentru Senat si Camera Deputajilor, ca urmare a incetarii mandatului 
Parlamentului ales in anul 2016 (L464/2020), aflata in procedura reexaminarii, in temeiul art. 77 
alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata, spre dezbatere §i adoptare.

SiPre§edinte, ;ar,
^Stn^i\^l^erban Nicolae

Senator Cai Daiiiela Dan
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