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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, cu modificările şi completărilor ulterioare

(L707/2022)

în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia pentru administraţie publică şi Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunităţi şi validări, prin adresa nr. L707/2022 din data de 14.11.2022, 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, cu 
modificările şi completărilor ulterioare, iniţiată de;
Boia Bogdan-Alexandru - deputat Neafiliat; lonescu George - deputat Neafiliat; Kocsis-Cristea Alexandru - 
deputat Neafiliat; Miuţescu Gheorghe-Adrian - deputat Neafiliat; Orban Ludovic - deputat Neafiliat; Plăiaşu 
Gabriel - deputat Neafiliat; Şovăială Constantin - deputat Neafiliat; Tănase Antonel - deputat Neafiliat.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea modului de stabilire a numărului 
de senatori şi de deputaţi, respectiv prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente, abrogându-se, 
totodată, anexa nr. 1 la actul normativ de bază. De asemenea, se elimină limita minimă de mandate atribuite 
la nivelul fiecărei circumscripţii electorale, stabilite de dispoziţiile normative în vigoare, respectiv cel puţin 
2 mandate de senator şi cel puţin 4 mandate de deputat.

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativă şi a transmis un aviz negativ.
Consiliului Economic şi Social a dat un aviz parţial favorabil al proiectului de act normativ.
Comisia pentru drepţurile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi a transmis aviz

Alexandru Victoria-Violeta - deputat Neafiliat;

negativ.
Autoritatea Electorală Permanentă, în punctul de vedere transmis, precizează că nu susţine 

adoptarea propunerii legislative în forma propusă de iniţiatori.
Pe parcursul mai multor şedinţe, membrii Comisiei pentru administraţie publică împreună cu 

membrii Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări au analizat'propunerea legislativă şi 
avizele primite şi au hotărât, cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, să adopte un raport comun de 
respingere.

La adoptarea raportului, au fost avute în vedere mai multe aspecte prezentate în aceste avize şi 
puncte de vedere primite:

-norma propusă pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 208/2015 în vigoare Denumirea, 
numerotarea şi numărul de mandate aferent circumscripţiilor electorale sunt stabilite şi actualizate anual, 
dacă este cazul, prin hotărâre de către Autoritatea Electorală Permanentă, cu respectarea art. 5.”) nu 
respectă dispoziţiile art. 62 alin. (3) din Constituţie: “Numărul deputaţilor şi al senatorilor se stabileşte prin 
legea electorală, în raport cu populaţia ţării". Soluţiile legislative preconizate, de delegare către



Autoritatea Electorală Permanentă a atribuţiei de stabilire a numărului de deputaţi şi senatori, încalcă 
dispoziţiile constituţionle menţionate.

-recalcularea anuală a numărului de mandate de senator/deputat care se alocă fiecărei 
circumscripţii electorale în parte nu se justifică, în condiţiile în care alegerile parlamentare au loc la fiecare 
4 ani.

-nu este necesară actualizarea periodică a denumirii şi numerotării circumscripţiilor electorale, 
fiind recomandabil ca acestea să fie stabilite, în continuare, în cadrul unei anexe la lege.

Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă înregistrată cu adresa nr. L707/2022 face 
parte din categoria legilor organice şi urmează a fi luată în dezbatere şi adoptare, împreună cu prezentul 
raport comun de respingere, în conformitate cu prevederile art.73 alin.ţS) lit. a) din Constituţia 
României, republicată.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Legea fundamentală şi ale art.92 alin.(73 pct 2 din 
Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. Senatul este primă Cameră 
sesizată.

Faţă de cele prezentate. Comisia pentru administraţie publică şi Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunităţi şi validări supun plenului Senatului, spre dezbatere şi adoptare, raportul comun de 
respingere şi propunerea legislativă.
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