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ParlamentuI Romdniei

Camera Deputatilor Senat

LEGE
pentru modificarea si completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea 
Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si 

functionarea Autoritatii Electorale Permanente
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ParlamentuI Romaniei adopta prezenta Lege

Articol unic. - Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei 
Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale 
Permanente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 553 din 24 iulie 
2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa 
cum urmeaza:

1. La articolul 52, alineatul (2) se modiHca si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Listele de candidati pentru Senat, cu exceppa celor ce conpn unul sau 

doi candidati, trebuie intocmite astfel meat sa respecte cota minima de reprezentare 
de 33% atat pentru femei, cat si pentru barbati, din totalul candidaturilor propuse.”

2. La articolul 52, dupa alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alin. 
(2^) - (2^*), cu urmatorul cuprins:

„(2*) Listele de candidati pentru Camera Deputaplor, cu exceppa celor care 
conpn mai putin de trei candidati, trebuie intocmite astfel meat sa respecte cota 
minima de reprezentare de 33% atat pentru femei, cat si pentru barbati, din totalul 
candidaturilor propuse.

(2^) Calculul procentului de 33% se face prin rotunjirea m plus a fractiunilor 
ce depasesc o jumatate, respectiv prin rotunjirea in minus a fractiunilor ce nu 
depasesc o jumatate.

(2^) In cazurile prevazute la alin. (2) §i (21), mscrierea candidaplor m listele 
pentru Senat, respectiv pentru Camera Deputaplor, se realizeaza prin alternarea unei
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persoane de un gen cu alte doua persoane de gen opus, pana la epuizarea locurilor 
de pe lista.

3. La articolul 53, litera a) de la alineatul (1) se modiHca si va avea 
urmatorul cuprins:

a) doua exemplare originale §i doua copii ale listei candida^ilor pentru 
respectiva circumscrip^ie, intocmite conform art. 52 alin. (2) - (2^) si cuprinzand 
datele prevazute la art. 52 alin. (8) - (10);

4. La articolul 58, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate (1^) si 
(1^), cu urmatorul cuprins:

(!') Biroul electoral de circumscriplie examineaza respectarea prevederilor 
art. 52 alin. (2) - (2^) si respinge inregistrarea tuturor candidaturilor cuprinse m 
listele de candidati care nu respecta cota minima de reprezentare, prevederile art. 59 
alin. (2), (3) §i (5)-(9) aplicandu-se in mod corespunzator.”

Aceastd propunere legislativd a fast adoptatd de Senat tn §edinfa din . 
respectarea articolului 76 alin. (1) din Constitutia Romdniei, republicata.

, cu

Pre§edintele Senatului, 
Florin-Vasile Citu

Aceastd propunere legislativd a fast adoptatd de Camera Deputafilor in §edinta din 
......... . cu respectarea articolului 76 alin. (1) din Constitutia Romdniei, republicatd.

Pre§edintele Camerei Deputafilor, 
Marcel Ciolacu
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