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referitoare la propunerea legislativă 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 (b600/4.10.2022)

Bp

PUNCTE DE VEDERE

In 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 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 (0600/4.10.2022)

în temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi 

art. 22 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, în şedinţa din data de 

25.10.2022, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului nr.86/17.05.2022, 

părţile reprezentate în Plenul Consiliului Economic şi Social şi-au exprimat următoarele 

puncte de vedere:

reprezentanţii părţii sindicale şi reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor 

neguvemamentale ale societăţii civile au votat pentru avizarea FAVORABILĂ a 

proiectului de act normativ.

reprezentanţii părţii patronale au votat pentru avizarea NEFAVORABILĂ a 

proiectului de act normativ, cu următoarea motivare:

>

>



• conform legii în vigoare, numărul de mandate aferent circumscripţiilor electorale 

este stabilit în Anexa nr.l a Legii nr. 208/2015. în consecinţă, numărul de mandate 

poate fi modificat numai prin revizuirea legii;

• lăsarea prerogativei de a adapta numărul de mandate aferent circumscripţiilor la 

latitudinea Autorităţii Electorale Permanente nu prezintă suficiente garanţii de 

stabilitate şi imparţialitate;

• dată fiind importanţa pentru democraţie a numărul de mandate aferent 

circumscripţiilor electorale, este preferabil ca modificarea acestuia să rămână 

atribuţia legiuitorului.

Preşedinte, 
Bogdan SIMION t.o
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