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Legii nr,208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor,

precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale

Permanente (b581/15.12.2021)

în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare. Consiliul Economic şi Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.208/2015 

privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (b58}/15.î2.202î).
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în temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

şedinţa din data de 4.01.2022, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizează NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu următoarea 

motivare:

• dacă în cazul primei părţi a propunerii legislative, publicarea documentelor care au stat 

la baza aprobării numărului secţiilor de votare organizate în străinătate ar reprezenta o 

transparentizare a procesului, în ceea ce priveşte partea secundă, iniţiatorii se bazează pe o 

.prezumţie-exagerată,_potrivit_căreia,_dacă_o_ .persoană se prezintă la o secţie de votare din 

străinătate, automat se poate trage concluzia că îşi are reşedinţa în acel stat. Există numeroase 

cazuri în care o persoană poate fi într-un alt stat, fără a avea reşedinţa în acel stat (se află în 

vacanţă, în călătorie de afaceri, urmează un tratament medical specializat etc.)

Prezumţia iniţiatorilor poate genera anomalii, cum ar fi, spre exemplu, cazuri de persoane 

cu reşedinţa reală în România, simultan cu una într-un alt stat, doar pentru simplul fapt că au 

votat la o secţie din străinătate;
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• modificarea alin. (4) al art. 83 este complet nejustificată în forma propusa de iniţiator. 

Pe de o parte, cetăţenii români rezidenţi în străinătate nu pot vota în baza oricărui act de 

identitate, scopul principal fiind tocmai acela de a dovedi stabilirea reşedinţei în străinătate. Pe 

de altă parte, prin simpla prezenţă a unui cetăţean român la o secţie de vot din străinătate, nu 

poate fi prezumată absolut ca reprezentând dovada reşedinţei în străinătate a respectivilor 

cetăţeni;

• prevederile propunerii legislative sunt redactate în manieră neclară şi echivocă.

La art. 83 se menţionează : ”(4) Cetăţenii români cu reşedinţa în străinătate îşi pot exercita 

dreptul de vot la secţiile de votare organizate în străinătate, conform prezentei legi, în baza 

oricărui act de identitate. Simpla prezenţă la secţiile de votare organizate în străinătate 

instituie o prezumţie absolută că respectivii cetăţeni români au reşedinţa în străinătate.”

a. Nu poate fi luat în calcul orice act de identitate, ci doar cele care conţin datele de 

identitate şi fotografie, fiind exclus astfel certificatul de naştere, pentru a preveni situaţia în 

care s-ar prezenta pentru vot o altă persoană decât titularul.

b. Se menţionează în mod eronat şi contrar art. 88 din Legea nr. 287/2009 privind Codul 

civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, că simpla prezenţă oferă prezumţia 

absolută că respectivii cetăţeni români au reşedinţa în străinătate. Reşedinţa, conform aceluiaşi 

articol, ,,este în locul unde îşi are locuinţa secundară'. Adresa secundară (conform vizei de 

flotant) este necesară, de exemplu, pentru studenţii care stau la cămin sau în chirie în alt 

oraş. Conform art 30 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, 

domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, ”reşedinţa este acolo unde persoana fizică declară că are locuinţa 

secundară, alta decât cea de domiciliu ”, iar art. 31 stipulează următoarele:

”(}) Menţiunea privind stabilirea reşedinţei se înscrie la cererea persoanei fizice care 

locuieşte mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinţa secundară.

(2) Menţiunea privind stabilirea reşedinţei se acordă pentru perioada solicitată, care nu 

poate fi mai mare de un an, şi are valabilitate pe timpul cât persoana locuieşte în mod 

efectiv la adresa declarată ca reşedinţă. La expirarea acestui termen, persoană poate 

solicita înscrierea unei noi menţiuni privind stabilirea reşedinţei”.

Aşadar, simpla prezentare la vot într-o localitate nu se încadrează în situaţiile de stabilire a 

reşedinţei. Iniţiatorul nu menţionează în expunerea de motive modificarea Legii nr. 287/2009 

privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin urmare soluţia 

legislativă nu poate modifica Codul civili .....

Preşedinte, 

Bogdan SIMIO'
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