
EXPUNERE DE MOTIVE

a 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 completările ulterioare

1. Motivul emiterii actului normativ

în prezent. Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, 
este contradictorie, având în vedere că

Pe de o parte, legea stabileşte la art. 4 şi art. 5 alin. (6) că denumirea, numerotarea şi numărul de 
mandate aferent circumscripţiilor electorale sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte 
integrantă din această lege;
Pe de altă parte, stabileşte norma de reprezentare pentru alegerea Camerei Deputaţilor aferentă 
unui deputat la 73.000 de locuitori şi norma de reprezentare pentru alegerea Senatului aferentă 
unui senator la 168.000 de locuitori. Numărul locuitorilor care se iau în calcul este conform 
populaţiei după domiciliu, raportat de Institutul Naţional de Statistică la data de 1 ianuarie a 
anului precedent anului în care au loc alegeri la termen.

în acest caz, se poate observa că în contextul în care populaţia României şi a românilor cu domiciliul în 
străinătate suferă modificări, acestea nu sunt luate în calcul, lăsând fără efect dispoziţiile art. 5 alin. (2)- 
(5), în contradicţie cu prevederile art. 62 alin. (3) din Constituţie care stabilesc că „numărul deputaţilor şi 
al senatorilor se stabileşte prin legea electorală, în raport cu populaţia ţării".

Astfel, stabilirea numărului de deputaţi şi senatori pentru fiecare circumscripţie ar trebui să fie o 
operaţiune matematică, în funcţie de norma de reprezentare, şi nu o decizie politică prin care anumite 
circumscripţii sunt suprareprezentate sau subreprezentate, cum este cazul Circumscripţiei electorale 
pentru cetăţenii români cu domiciliul în afara ţării care este subreprezentată din motive exclusiv politice 
şi care are o dinamică accentuată.

Potrivit ultimelor date ale Autorităţii Electorale PermanenteS 788.390 de cetăţeni români cu drept de vot 
au domiciliul în străinătate şi sunt posesori de paşaport CROS, ceea ce ar fi trebuit să corespundă unui 
număr de 11 deputaţi şi 5 senatori, însă, potrivit Anexei nr. 1 la Legea nr. 208/2015, circumscripţiei 
aferentă românilor cu domiciliu în străinătate îi este alocată 4 deputaţi şi 2 senatori.

Prin această propunere legislativă. Autoritatea Electorală Permanentă ar urma să stabilească numărul de 
deputaţi şi senatori aferent fiecărei circumscripţii, conform algoritmului agreat prevăzut deja în cuprinsul 
Legii nr. 208/2015, dar care nu a fost pus în aplicare.

2. Impactul socioeconomic - nu este cazul.
3. Impactul financiar - nu este cazul.
4. Impactul asupra sistemului juridic - nu este cazul.

^ https://www.roaep.ro/prezentare/wp-content/uploads/2022/08/Anexa-nr.3-31.07.2022.pdf

https://www.roaep.ro/prezentare/wp-content/uploads/2022/08/Anexa-nr.3-31.07.2022.pdf


5. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de act normativ

în vederea elaborării prezentei propuneri legislative, am consultat mai mulţi cetăţeni români cu domiciliul 
în diaspora, care şi-au exprimat nemulţumirea cu privire la subreprezentarea acestora în Parlamentul 
României.

6. Activităţile de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 
normativ

Propunerea legislativă urmează să fie publicată pe site-urile Camerei Deputaţilor şi Senatului, urmând să 
fie adusă la cunoştinţa publicului, care poate formula observaţii.

7. Măsurile de implementare

Ca urmare a adoptării prezentei propuneri legislative. Autoritatea Electorală Permanentă va emite o 
hotărâre, care va fi actualizată anual, dacă este cazul, prin care va stabili denumirea, numerotarea şi 
numărul de mandate aferent circumscripţiilor electorale.

în numele iniţiatorilor. 

Alexandru Kocsis-Cristea

Bogdan Alexandru Boia

Antonel Ti



LEGE

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
completările ulterioare
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