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AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 

Analizând propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 (B633/03.11.2020), 
transmisă de Secretarul General al Senatului cu adresa 
nr.XXXV/4420/09.11.2020 şi înregistrată la Consiliul Legislativ cu 
nr.1218/10.11.2020, 

CONSILIUL LEGISLATIV 

În temeiul art.2 alin.l ljt.a) din Legea nr.73/1993, republicată şi al art.46(3) 
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ, 

Avizează negativ propunerea legislativă, pentru următoarele 

considerente: 
1. Prezenta propunere legislativă are ca object de reglementare 

completarea art. 52 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi 

a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările 

ulterioare, cu un nou alineat, respectiv aim . (21). 
Potrivit Expunerjj de motive, se preconizează instituirea obligativităţii 

reprezentării atât a femeilor, cât şi a bărbaţilor pe listele de candidaţi pentru 
alegerea senatorilor şi deputaţilor, în scopul respectărjj principiilor 
egalităţii de şanse şi de gen. 

Prin obiectul său de reglementare, propunerea legislativă se 
încadrează în categoria legilor organice, fund incidente prevederile 
art.73alin.(3) lit.a) din Constituţia României, republicată, iar în 
aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, 
republicată, prima Cameră sesizată este Senatul. 

Menţionăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ 
nu se poate pronunţa asupra oportunităţii soluţiilor legislative 
preconizate. 



2. Apreciem că, în forma propusă, propunerea legislativă instituie 
un paralelism legislativ, nepermis de normele de tehnică legislativă, 
între norma propusă pentru art.52 alin.(2') şi dispoziţiile art.52 alin.(2) 
din actul de bază, care prevede că „Listele de candidaţi pentru alegerea 
senatorilor şi deputaţilor trebuie întocmite astfel încât să asigure 
reprezentarea ambelor sexe, cu excepţia listelor care conţin tin singur 
candidat". 

Menţionăm că, aşa cum a reţinut Curtea Constituţională prin 
Decizia nr.242/2020 „există paralelism legislativ atât în situaţia în 
care se reglementează identic într-o anumită sferă a relaţiilor sociale, 
cât şi atunci când aceeaşi problemă este reglementată diferit". 

Or, atât textul propus pentru art.52 alin.(21), cât şi norma cuprinsă 
la art.52 alin.(2) din actul de bază, reglementează aceeaşi problemă, 
respectiv, reprezentarea ambelor sexe cu ocazia întocmirii listelor de 
candidaţi. 

Faţă de cele de mai sus, propunerea legislativă nu poate fi 
promovată în forma propusă. 

Având în vedere cele de mai sus, precum şi faptul că propunerea 
legislativă nu poate fi adoptată in forma prezentată, nu vor mai fi 
inserate în prezentul aviz celelalte observaţii de tehnică legislativă. 
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EVENIMENTE SUFERITE de actul.:. 

L. nr. 208/2015 M. Of. nr. 553/24 iul. 2015 

Loge privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 
funcţlonarea Autorităjii Electorale Permanente 

i promulgată prin D. nr. 660/2015 M. Of. nr. 553/24 iul. 2015 
Decret pentru promulgarea Legii prlvind alegerea Senatului şi 
a Camerei Deputatilor, precum şi pentru organizarea şi 
functionarea Autorită(ii Electorale Permanents 

2 modificări prin 

3 rectificare 

L. nr. 288/2015 M. Of, nr. 866/19 nov. 2015 
Loge privind votul prin corespondentă, precum şi modificarea 
şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi 
a Camerei Deputatilor, precum şi pentru organizarea şi 
functionarea Autoritătii Electorale Permanente 

RECTIFICARE 
M. Of. nr. 553/22 iul. 2016 

4 modificări prin O.U.G. nr. 47/2016 M. Of. nr. 885/5 sep. 2016 
Ordonantă de urgentă privind unele măsud pentru buna 
organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Senat şi Camera 
Deputatilor din anu12016 şi pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 208/2015 plivind alegerea Senatului şi a Camerei 
oeputatilor, precum şi pentru organizarea şi functionarea 
Autoritătii Electorale Permanente şi pentru modificarea Legii 
nr. 288/2015 privind votul prin corespondentă, precum şi 
modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea 
Senatului şi a Camerei Deputatilor, precum şi pentm 
organizarea şi functionarea Autoritătii Electorale Permanente 

aprobată cu modificări prin L. nr. 51/2018 M. Of. nr. 205/7 mar. 2018 

5 modificări prin 

6 modificări prin 

L. nr. 153/2017 M. Of. nr. 492/28 iun. 2017 
Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publics 

L. nr. 51/2018 M. Of. nr. 205/7 mar. 2018 
Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului 
nr. 47/2016 privind unele măsuri pentru buna organizare şi 
desfăşurare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputatilor 
din anul 2016 şi pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind 
alegerea Senatului şi a Camerei Deputatilor, precum şi pentru 
organizarea şi functionarea Autoritătii Electorale Permanente 
şi a Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondentă, 
precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 
privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputatilor, precum şi 
pentru organizarea şi functionarea Autoritătii Electorale 
Permanente 

7 completat prin O.U.G. nr. 29/2019 M. Of. nr. 358/8 mai 2019 
Ordonantă de urgentă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative Tn materie electorală, precum şi pentru unele 
măsuri pentru organizarea alegerilor pentru membrii din 
Romănia Tn Parlamentul European şi a referendumului 
national din 26 mai 2019 

rnodifică art. 33 a/in. (4) şi (5), art 49 alin. 
(3), art. 60 a/in. (1), art. 84 a/in. (4) /it a,), 
art 96 a/in. (1) /it, a) b), f) $ g); 
introduce a/in. (ii,) şi (1_2), a/in. (21)/a 
art 95 

rectifcă anexa rn. 2 

nvodiftcă art. 42 a/in. (3) 

abrogă art 101 a/in. (10) 

rnodifcă art 42 a/in. (2), art 93 a/in. (2) 
/it, a), art 93 a/in. (2) /it b) şi art 95 a/in. 
(2) /it a); 

introduce lit a3) la art. 93 a/in. (2), /it b3) 
la art. 93 a/in. (2), lit a3) la art. 95 a/in. 
(2), /it b3) la art. 95 a/in. (2), liniuta a 
patra la art. 96 a/in. (1) /it a) şi liniuţa a 
patra la art. 96 a/in. (1) /it. b) 

introduce art. 22_1 

Consiliut Legislatin - mar(i, 17 noiembrle Peg. 1 din 3 



a modificări prin L. nr. 148/2019 M. Of. or. 617/25 iul. 2019 

9 modificări prin 

Loge pentru modificarea şi completarea unor ante normative 
Tn materie electorală 

O.U.G. nr. 64/2019 M. Of. nr. 746/12 sep. 2019 
Ordonantă de urgentă privind modificarea şi completarea Legii 
nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României şi 
modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a 
Camerei Deputatilor, precum şi pentru organizarea şi 
functionarea Autoritătii Electorale Permanente, precum şi 
unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a 
alegerilor pentru Preşedintele Romăniei din anul 2019 

in modificări prin O.U.G. nr. 26/2020 M. Of. nr. 118/14 feb. 2020 
Ordonantă de urgentă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative în materia alegerilor pentru Senat şi Camera 
Deputatilor, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi 
desfăşurare a alegerilor parlamentare anticipate 

11 modificări prin D.C.C. nr. 150/2020 M. Of. nr. 215/17 mar. 2020 
- 

- 

_ 

Decizia nr. 150 din 12 martie 2020 referitoare la exceptia de 
neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a 
Guvernului nr. 26/2020 privind modificarea şi completarea 
unor acte normative Pn materia alegerilor pentru Senat şi 
Camera Deputatilor, precum şi unele măsuri pentru buna 
organizare şi desfăşurare a alegerilor parlamentare anticipate 

12 modiFicări prin L. nr. 91/2020 M. Of. nr. 551/25 iun.2020 . 
Lege privind modificarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea 
autoritătilor administratiei publice locale, pentm modificarea 
Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali, precum şi pentru modificarea Legii nr. 
208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputatilor, 
precum şi pentru organizarea şi functionarea Autoritătii 
Electorale Permanente 

modifcă art. 16 a/in. (6), (8) şi (9), art. 23, 
art 42 a/in. (2), art 49 a/in. (3), art. 51 
a/in, (5), art 103 a/nz. (1) /it r), art 120' 
introduce art 91, art. 102_I şi art 
1022, a/in. (5) -(11) la art. 110 

modifică art. 23 a/in. (5) şi (7) şi art. 110 
alin. (9) 

modifică art 5 al/n. (7), art 6 a/in. (1), art. 
7, art. 10, art. 11 a//n. (1), art. 12 a/in. (1) 
lit. c), i) şi j), art. 13 a/in. (1), (6) şi (9), art. 
15 a/in. (1), (2) şi (3), art. 16, art. 17, art. 
18 lit d) şi j), art. 42 al/n. (5), art 49 a/in. 
(3), art. 51, art. 54 a/in. (1)-(3), art. 58 al/n. 
(1), art. 59 a/in. (1) şi (2), art. 83, art 84, 
art 88, art. 93 al/n. (2), art. 95 a/in. (2), 
art. 98 /it lz), art 99 a/in. (I) şt (2), art 
103 lit g)-u), art. 109, art. 110 a/in. (5), 
(8), şi (9) şi anexa m-. 1; 
introduce a/in. (1_I) /a art 6, art 6_l, art 
71, art. 7_2, a/in. (1 _I) /a art. 8, a/in. (11) 
la art 11, art 18_1, /it f/ /a art 24, a//n. 
(‚121)/a art 52, a/in. (8) la art 54, art 
54_1, art 54_2, al/n. (1_I) la art 58, alirt 
('21)/a art. 59, a/in. (1 _1) la art. 62, a/in. 
(31)/a art 63, art. 82_1, a/in. (101)/a 
art. 85, art. 92_1, art 103_1; 
abrogă art. 42 a/in. (6), are. 96 a/in. (1) /it 
a), art. 98 /it. t), art 102_1 al/n. (4) şi art. 
105-107 

• sirspendă pentru 45 de =i/e dispo:iţiile 
O. U G. nr. 26/2020 (ternzenul se împlineşte 
la data de 30 aprilfe 2020), după care 
operează prevederile art. 147 din 
Constitutie 

modifică art 11 a/in. (2) - (7), art 13 a/in. 
(I), (5) şi (7), art IS a/in. (I), art 61 a/in. 
(2), art 68 a/in. (1) - (3); 
abrogă art. 118 a/in. (2) 
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13 admisă excepţie D.C.C. nr. 418/2020 M. Of. or. 612/13 iul. 2020 
de neconst. prin 

14 modificări prin 

Decizia nr.418 din 18 iunie 2020 referitoare la exceptia de 
neconstitu(ionalitate a prevederilor art. 2 afn, (1) lit. e), ale art 
4 alin. (2) şi ale art. 27 alin. (2) lit. c) teza finală din Legea nr. 
370/2004 pentru alegerea Preşedintelui Romăniei, precum şi 
ale art. 118 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea 
senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 
organizarea şi func(ionarea Autorităjii Electorale Permanente 

L. nt. 202/2020 M. Of, or. 849/16 sep. 2020 
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
1n materie electorală 

săntao na „care an grup parlamen tar 
propriu în cel pnjăn una din Canrerele 
Parlamentadui" din cuprinsul a.rt. 118 a/in. 
(Z) 

modifică art. 6 a/in. (I), art. 11 a/in. (3) şt 
(4), art. 13 alăn. (1), (5), (7) şi (9), art. 15 
a/in. (1) şi (5), art. 17, art 49 a/in. (3), art 
51 a/in. (3) lit a) şi a/in. (5) şi (6), are 53 
al/n. (2), art. 54 a/in. (1) - (3) şi (5), art. 61 
a/in. (2) /it, a), art. 63 a/in. (7) şi (3), art. 
68 a/in. (3), art. 88, art. 102 a/in. (1), art. 
103 a/in. (1) /it b) - e) şi q) - u), art 113, 
modăfică ;îi n /ccuieste anexa Hr. 2; 
introduce a/in. (1 1) la art 6, a/in. ('11) 
la art. I5, art. 56_1, art 82_1, art. 92_1, 
a/in. (11_1) /a art. 101, al/n. (1_I) - (1_3) 
şi a/in (10) - (16) la art. 102, art 103L 
alăn. (1_1) la art. 109, art. 109_1, art. 
118_1; 
abrogă art. 42 a/in. (6), art. 102_1 a/in. (4) 
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