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referitor la propunerea legislativă pentru modiOcarea şi completarea 

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

sanizarea si funcţionarea Autorităţii Electorales » » »Biroul per«rar»ruluT
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îrmanente (bl22/08.03.2022)
/

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 şi completarea Legii 

nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (bl22/08.03.2022).
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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 22.03.2022, desfăşurată oniine, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizează FAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu următoarele 

observaţii:

• prevederile iniţiativei legislative trebuie completate cu condiţia ca formaţiunea 

politică de la nivelul căreia se face nominalizarea să dispună de un număr suficient de 

membri femei/ bărbaţi, astfel încât să asigure procentul minim de 33%;

• este necesară introducerea expresă a unei sancţiuni pentru neîndeplinirea obligaţiei 

comisiilor electorale de verificare şi respingere a listelor care nu îndeplinesc criteriile
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privind cota minimă de reprezentare de 33%, pentru a asigura astfel, mecanisme de 

control eficiente;

• se impune acordarea unui timp mai lung pentru contestare şi un mecanism mai 

eficient de invalidare;

• pentru a asigura aplicarea eficientă a legii, se impune şi stabilirea obligaţiei 

Autorităţii Electorale Permanente de a colecta şi de a publica date legate de gen cu 

privire la administraţia electorala si la candidaţi.

Preşedinte, 

Bogdan SIMION
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