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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

LEGE
pentru modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului 

şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Electorale Permanente

Senatul adoptă prezentul proiect de lege

Articol unic.- Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 
Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 

Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr.553 din 24 iulie 

2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după 
cum urmează:

1. La articolul 52, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Listele de candidaţi pentru Senat, cu excepţia celor ce conţin unul sau doi 

candidaţi, trebuie întocmite astfel încât să respecte cota minimă de reprezentare de 33% 

atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi, din totalul candidaturilor propuse.”

2. La ajkicblul 52, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alin.(2^) - 
(2^), cu următorul cuprins:

„(2^) Listele de candidaţi pentru Camera Deputaţilor, cu excepţia celor care 

conţin mai puţin de trei candidaţi, trebuie întocmite astfel încât să respecte cota minimă 

de reprezentare de 33% atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi, din totalul 
candidaturilor propuse.

(2^) Calculul procentului de 33%. se face prin rotunjirea în plus a fracţiunilor 
ce depăşesc o jumătate, respectiv prin rotunjirea în minus a fracţiunilor ce nu depăşesc 
o jumătate.



2

(2^) în cazurile prevăzute la alin.(2) şi (2^), înscrierea candidaţilor în listele 

pentru Senat, respectiv pentru Camera Deputaţilor, se realizează prin alternarea unei 
persoane de un gen cu alte două persoane de gen opus, până la epuizarea locurilor de 

pe listă.”

3. La articolul 53 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul
cuprins:

„a) două exemplare originale şi două copii ale listei candidaţilor pentru 

respectiva circumscripţie, întocmite conform art.52 alin. (2) - (2^) şi cuprinzând datele 

prevăzute la art.52 alin.(8) - (10);”

4. La articolul 58, după alineatul (1^) se introduce un nou alineat, alin.(l^), 
cu următorul cuprins:

„(1^) Biroul electoral de circumscripţie examinează respectarea prevederilor 

art.52 alin.(2) - (2^) şi respinge înregistrarea tuturor candidaturilor cuprinse în listele 

de candidaţi care nu respectă cota minimă de reprezentare, prevederile art.59 alin.(2), 
(3) şi (5)-(9) aplicându-se în mod corespunzător.”
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 23 mai 2022, cu 

respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (1) din Constituţia României, 
republicată.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Alina-Ştefania Gorghiu


