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Comisia pentru constituţionalitate

NR. LXVIII/2217/2022

Către

Biroul permanent al Senatului,

în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) lit. e) a doua liniuţă din Regulamentul 
Senatului, Comisia pentru constituţionalitate, prin adresa nr. B571 din 20 
septembrie 2022, a fost sesizată, în vederea stabilirii competenţei de dezbatere ca 
primă Cameră sesizată, cu Propunerea legislativă - Lege privind Codul Electoral 
ai României (B571/2022).

Iniţiatorii propunerii legislative sunt: Popescu lon-Dragoş - senator Neafiliat; 
Poteraş Cosmin-Marian - senator Neafiliat; Cambera Oana-Alexandra - deputat 
Neafiliat; Ichim Cristian-Paul - deputat Neafiliat; Lupu Andrei-Răzvan - deputat 
Neafiliat; Poliţeanu Mihai-Laurenţiu - deputat USR_PLUS; Prunean Alin-Costel - 
deputat Neafiliat; Rizea Cristina Camelia - deputat Neafiliat; Sas Lorânt-Zoltan - 
deputat Neafiliat; Teniţă Dragoş-Cătălin - deputat USR; Toda Daniel-Liviu - deputat 
Neafiliat; Tulbure Simina-Geanina-Daniela - deputat Neafiliat.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare adoptarea Codului
electoral.

Având în vedere că, prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor organice,

luând în considerare competenţa partajată dată de faptul că iniţiativa, pe de o 
parte, reglementează regimul juridic al organizării şi desfăşurării alegerilor şi 
referendumului, precum şi al organizării şi funcţionării/finanţării partidelor 
politice, iar pe de altă parte, aduce şi modificări ale unor dispoziţii din Ordonanţa de
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urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, dispoziţii care privesc 
organizarea administraţiei publice locale, respectiv constituirea consiliilor locale, 
mandatele membrilor acestora, precum şi reglementări referitoare la instanţele de 
contencios administrativ,

ţinând cont că, în vederea reglementării desfăşurării referendumului, s-au 
introdus dispoziţii noi privind rolul Curţii Constituţionale, în sensul instituirii unui 
raport prezentat Parlamentului de către Curtea Constituţională,

membrii Comisiei pentru constituţionalitate au constatat:
- în ceea ce priveşte dispoziţiile care reglementează sistemul electoral 

cuprinse în această propunere legislativă, sunt incidente prevederile art.73 alin. (3) 
lit.a), b) şi d) din Constituţia României, republicată, iar competenţa luării în 
dezbatere a acestora, în calitate de primă Cameră sesizată, potrivit dispoziţiilor 
art.75 alin.ţl) din Legea fundamentală, îi revine Senatului;

- în ceea ce priveşte intervenţiile legislative asupra Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, dispoziţii care 
privesc organizarea administraţiei publice locale, respectiv constituirea consiliilor 
locale, mandatele membrilor acestora, precum şi reglementări referitoare la 
instanţele de contencios administrativ, sunt incidente prevederile art.73 alin.[3) 
lit.k) şi o] din Constituţie, iar, în aplicarea dispoziţiilor art.75 alin.[l) din Legea 
fundamentală, prima Cameră sesizată este Camera Deputaţilor.

Nefiind în etapa procedurii legislative în care să reţinem aspectele de fond ce 
s-ar putea ridica în ceea ce priveşte reglementarea atribuţiilor Curţii 
Constituţionale, prevederile propuse nefiind corelate cu dispoziţiile legale în 
vigoare, considerăm important să menţionăm că, prin iniţiativa legislativă, se aduc 
modificări în sensul instituirii unui raport privind procedura şi rezultatele 
referendumului pe care Curtea Constituţională ar trebui să-l prezinte 
Parlamentului, prevederi care, în ceea ce priveşte competenţa de dezbatere, cad 
sub incidenţa art.142 alin.[5) din Constituţie, iar în aplicarea art.75 alin.(l) din 
Legea fundamentală, prima Cameră sesizată este Camera Deputaţilor.

însă, în acest context, semnalăm că, în temeiul art.ll din Legea nr.47/1992 
privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, Curtea Constituţională 
pronunţă decizii, hotărâri şi emite avize.

Astfel, în conformitate cu dispoziţiile art.47 alin.(2) din legea menţionată. 
Curtea, prin hotărâre, constată dacă a fost respectată procedura pentru 
organizarea şi desfăşurarea referendumului şi confirmă rezultatele acestuia. 
Potrivit art.47 alin.(3) din aceeaşi lege, hotărârea Curţii Constituţionale se 
prezintă Camerei Deputaţilor şi Senatului, întrunite în şedinţă comună, 
înaintea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea 1.

în acest sens, considerăm, potrivit jurisprudenţei instanţei constituţionale, 
dispoziţiilor Legii fundamentale şi ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, că era suficientă/oportună 
utilizarea normei de trimitere, precum: "Curtea Constituţională, potrivit art. 146 lit. 
i) din Constituţia României, republicată, veghează la respectarea procedurii pentru 
organizarea şi desfăşurarea referendumului şi confirmă rezultatele acestuia.”, fiind 
detaliate atribuţiile Curţii în legea sa de organizare şi funcţionare.

Pentru evitarea paralelismelor, în procesul de legiferare, potrivit art. 16 
alin.(l) din Legea nr.24/2000, este interzisă instituirea aceloraşi reglementări în
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mai multe articole sau alineate din acelaşi act normativ ori în două sau mai multe 
acte normative. Pentru sublinierea unor conexiuni legislative se utilizează norma de 
trimitere.

Comisia pentru constituţionalitate, în şedinţa din 15 noiembrie 2022, a 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună Biroului permanent reţinerea 
iniţiativei legislative la Senat în vederea repartizării acesteia la comisiile de resort.

în conformitate cu art.75 alin.(4) din legea fundamentală, în cazul în care 
Camera Deputaţilor va adopta modificări ale dispoziţiilor care privesc Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, dispoziţii ce ţin de 
organizarea administraţiei publice locale, respectiv constituirea consiliilor locale, 
mandatele membrilor acestora, precum şi reglementări referitoare la instanţele de 
contencios administrativ/instanţa de contencios constituţional, legea se va întoarce, 
numai pentru prevederile respective, la Senat care va decide definitiv în procedură 
de urgenţă.

în consecinţă. Comisia pentru constituţionalitate propune Biroului 
permanent, în conformitate cu prevederile art.35 alin.ţl) lit.e) prima liniuţă din 
Regulamentul Senatului, republicat, să repartizeze propunerea legislativă 
menţionată (B571/2022) către comisiile competente a o lua în dezbatere în 
funcţie de obiectul său de reglementare, pentru depunerea unor eventuale 
amendamente şi adoptarea avizelor, respectiv întocmirea raportului spre a fi 
înaintat plenului Senatului.

Preşedinte, Secretar,

Senator Senator

cu-ŢâgârlaşElena-SimonjErSpătaru Cristian-Augus)
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