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Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunităţi şi validări 

Nr. XIX/71 /14.04.2021 

RAPORT 

asupra Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.208/2015 

privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor 

În conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 

modificările ulterioare, Comisia juridiCă, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, prin 

adresa nr. L93/2021 din data de 6 aprilie 2021, a fost sesizată de către Biroul permanent al 

Senatului în vederea dezbaterii şi elaborării raportului asupra Propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputaţilor, 

având ca iniţiatori mai mulţi deputaţi şi senatori aparţinând Grupurilor parlamenttare Alianţa 

pentru Unirea Românilor. 

Propunerea legislativă are ca obiect modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea 

Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Electorale Permanente, în sensul acordării posibilităţii pentru toţi cettăţenii români aflaţi în 

afara ţării în zilele scrutinului de a vota la oricare dintre secţiile de votare organizate în afara 

ţării, voturile urmând a fi luate în calcul la stabilirea rezulttatelor pentru circumscripţia 

electorală nr.43. 

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativă şi a avizat favorabil cu 

observaţii şi propuneri. 

Consiliul Economic şi Social a transmis un aviz nefavorabil asupra propunerii 

legislative, cu următoarea motivare: 



chiar dacă, aşa cum susţin iniţiatorii, riscul de fraudare a alegerilor ar putea fi diminuat 

prin existenţa sistemelor inform atice performante, propunerea ar putea crea situaţii 

discriminatorii în sensul că, dacă cetăţenii aflaţi temporar în străinătate ar vota acolo 

unde se află în acel moment, pe listele suplimentare, jar votul ar fi contabilizat pentru 

Circumscripţia electorală numărul 43, acest lucru ar duce la distorsionarea votului 

diasporei. Aceste persoane ar putea vota neavând cunostinţă de problemele cetăţenilor 

din diaspora, iar votul lor nu ar reprezenta un punct de vedere care să vină în ajutorul 

rezidenţilor din afara graniţelor ţării; 

- persoanele care nu au resedinţa în afara ţării ar trebui să poată vota dacă nu sunt în 

ţara, dar ar fi corect ca voturile să fie contabilizate la circumscripţiile de care aparţin 

conform actului de identitate (o soluţie ar putea fi votul electronic). 

Comisia pentru românii de pretutindeni a avizat negativ propunerea legislativă. 

,. . . In şedinţa din 13 aprilie 2021, membrii Comisiei juridice, de numiri, disciplină, 

imunităţi şi validări au analizat propunerea legislativă şi avizele primite şi au hotărât să 

adopte, cu majoritate de voturi ale senatorilor prezenţi, un raport de respingere. 

Tn cadrul dezbaterilor au fost reliefate anumite aspecte cuprinse şi în avizul Consiliului 

Legislativ, reieşite din Decizia Curţii Constituţionale nr. 150/2015, paragraful 109, referitoare 

la faptul că "pentru a respecta un sufragiu universal şi egal, dreptul la vot al cetăţeanului 

nu poate fi exercitat decât în limita circumscripţiei electorale corespunzătoare unităţii 

administrativ-teritoriale în care se află domiciliul sau reşedinţa sa." 

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări supune spre dezbatere şi 

adoptare, Plenului Senatului, raportul de respingere şi propunerea legislativă. 

~ 
In raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din categoria 

legilor organice, fiind incidente prevederile art. 73 alin.(3) lit, a) din Constituţia 

României, republicată, şi urmează a fi luată în dezbatere şi adoptare în conformitate cu 

prevederile art.76 alin.(1) din Legea fundamentală. 



Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 

alin.(7) pct.2 din Regulamentul enatului, republicat, cu modificările ulterioare, Senatul este 

primă Cameră sesiza 

Preş - I i •t~ Secretar, 

Senator Laurâ u iata 3"Â~ ~~ EI Senator Laura- Mihaela FULGEANU- MOAGHER 

Întocmit, consilier Costel Gruia 
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