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RAPORT COMUN
asupra Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului 
şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale

Permanente

(L66/2022)

în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările 
ulterioare. Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări şi Comisia pentru 
administraţie publică prin adresa nr. L66/2022 din data de 07.02.2022, au fost sesizate de către 
Biroul permanent al Senatului, în vederea dezbaterii şi elaborării raportului comun asupra Propunerii 
legislative pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 
Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, 
având ca iniţiatori senatori şi deputaţi aparţinând grupurilor parlamentare AUR.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.208/2015 privind 
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 
prevederii obligativităţii publicării pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente a unei liste cuprinzând 
sediile secţiilor de votare din străinătate, precum şi în sensul prevederii posibilităţii exercitării 
dreptului de vot la secţiile de votare din străinătate fără ca alegătorii să facă dovada reşedinţei în 
străinătate.

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativă şi a transmis un aviz negativ.

Consiliul Economic şi Social a analizat propunerea legislativă^şi a transmis un aviz negativ.

Comisia pentru românii de pretutindeni a analizat propun'erea legislativă şi a transmis un
aviz negativ.

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi a analizat 
propunerea legislativă şi a transmis un aviz negativ.

Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative.
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La dezbaterea propunerii legislative a participat, în conformitate cu prevederile art.63 din 
Regulamentul Senatului, în vigoare, din partea Autorităţii Electorale Permanente: domnul 
vicepreşedinte - Zsombor Vajda.

Dezbaterile au avut loc pe parcursul mai multor şedinţe de comisie, în prezenţa majorităţii
senatorilor.

în şedinţele din 1 şi 21 martie a.c., membrii celor două comisii au analizat iniţiativa legislativă 
şi avizele primite şi au hotărât, cu majoritate de voturi ale membrilor prezenţi, să adopte un raport 
comun de respingere.

în ceea ce priveşte soluţiile tehnice preconizate, membrii celor două comisii au apreciat că prin 
modificarea art. 83 alin. (4) care instituie prezumţia de reşedinţă în străinătate a cetăţenilor români 
care se vor prezenta la vot, în baza oricărui act de identitate, se creează premisele afectării egalităţii 
dreptului la vot, consacrat de art. 36 din Constituţie.

Curtea Constituţională a statuat, prin Decizia nr. 150/2020, că „domiciliul sau reşedinţa este 
un element de identificare a persoanei cu drept de vot, prin raportare la care aceasta este înregistrată 
în documentele oficiale care stau la baza elaborării listelor electorale. Acest element de identificare 
este unul esenţial, întrucât constituie fundamentul a două principii electorale europene: principiul 
sufragiului universal şi principiul egalităţii votului. Statuând că întocmirea corectă a listelor electorale 
are un caracter esenţial în garantarea sufragiului universal. Codul bunelor practici în materie 
electorală atribuie o importanţă majoră domiciliului sau reşedinţei şi prin instituirea implicită a 
votului în secţiile de votare din circumscripţia de domiciliu sau de reşedinţă, ca garanţie a principiului 
egalităţii votului, cu excepţii temeinic justificate şi, recomandabil, de evitat. în mod similar, legea 
română stabileşte domiciliul sau reşedinţa cetăţenilor români drept criteriu de constituire a 
circumscripţiilor electorale şi prevede arondarea cetăţenilor români cu drept de vot la secţiile de 
votare din circumscripţia electorală de domiciliu sau de reşedinţă

în plus, "Curtea constată 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 şi Comisia pentru 
administraţie publică supun spre dezbatere şi adoptare. Plenului Senatului, raportul comun de 
respingere şi propunerea legislativă.

Prin conţinutul său normativ, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice şi 
urmează a fi adoptat în conformitate cu prevederile art.76 alin.[l) din Constituţia României, 
republicată.
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Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.[7) 
pct. 2 din Regulamentul Ş^atului, republicat, cu modificările ulterioare, prima Cameră sesizată este 
Senatul.

Preşedinte,
Senator Kăt^y'ZsoltGSiSenator Laun

Secretar, Secretar, 
Senator Măricel POPA
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Senator Laura-Mihaela FULGEANU-MOAGHER

oy

3


