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în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, în 
vigoare. Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări şi Comisia pentru 
administraţie publică, prin adresa nr. L799/2022, au fost sesizate de către Biroul 
permanent al Senatului în vederea dezbaterii şi elaborării raportului comun asupra 
Propunerii legislative pentru completarea articolului 13 din Legea nr.208/2015 
privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, iniţiatori: Boancă Rodica - senator 
AUR; Busuioc Andrei - senator AUR; Cosma Dorinei - senator AUR; Costea Adrian - senator 
AUR; Dăneasă Mircea - senator AUR; Lavric Sorin - senator AUR; Mateescu Sorin-Cristian - 
senator AUR; Neagu lonuţ - senator AUR; Târziu Claudiu-Richard - senator AUR; Acatrinei 
Dorel-Gheorghe - deputat AUR; Albişteanu Mihail - deputat AUR; Andruşceac Antonio - 
deputat AUR; Axinia Adrian-George - deputat AUR; Badiu Georgel - deputat AUR; 
Balabaşciuc Călin-Constantin - deputat AUR; Coleşa Ilie-Alin - deputat AUR; Dămureanu 
Ringo - deputat AUR; Enachi Raisa - deputat AUR; Flucuş Dumitru - deputat AUR; Focşa 
Dumitru-Viorel - deputat AUR; Grădinaru Radu Vicenţiu - deputat AUR; Ivănuţă Cristian- 
Daniel - deputat AUR; Mitrea Dumitrina - deputat AUR; Nagy Vasile - deputat AUR; 
Păunescu Silviu-Titus - deputat AUR; Pop Darius - deputat AUR; Puşcaşu Lucian-Florin - 
deputat AUR; Scripnic Lilian - deputat AUR; Şerban Gianina - deputat AUR; Simion George- 
Nicolae - deputat AUR; Stoica Ciprian-Titi - deputat AUR; Suciu Sebastian-Ilie - deputat 
AUR; Tanasă Dan - deputat AUR.



Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 13 din 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, cu un nou alineat prin care se condiţionează desemnarea ca 
reprezentant în biroul electoral constituit în vederea alegerilor pentru Senat şi 
Camera Deputaţilor, de dovedirea apartenenţei de minimum 3 luni ca membru al 
formaţiunii politice sau al organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale care l-a propus.

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativă şi a avizat favorabil cu 
observaţii şi propuneri.

Consiliul Economic şi Social, conform adresei nr. 7341/22.11.2022, a transmis 
următoarele puncte de vedere:

- reprezentanţii părţii sindicale şi reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor 
neguvernamentale 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:

• fraudele menţionate în expunerea de motive ca argument pentru adoptarea 
măsurii sunt în realitate pure considerente ale iniţiatorului, clarificarea existenţei 
sau inexistenţei unor astfel de fapte revenind instanţei de judecată. Obligativitatea 
apartenenţei la formaţiunea politică ce face delegarea reprezentantului, pentru o 
perioadă mai lungă de 3 luni, restrânge excesiv dreptul oricărui cetăţean de a face 
parte din birourile electorale. în plus, există riscul diminuării şi mai accentuate a 
sentimentul de imparţialitate a reprezentanţilor din acest tip de structuri, în 
percepţia publică.

Pe parcursul mai multor şedinţe, membrii Comisiei juridice de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări şi cei ai Comisiei pentru administraţie publică au analizat propunerea 
legislativă, avizele şi punctele de vedere primite, şi au hotărât, cu majoritatea voturilor 
celor prezenţi, să adopte un raport comun de respingere.

în cadrul dezbaterilor, s-a apreciat că impunerea unor condiţii reprezentanţilor în 
birourile electorale ai partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale, alianţelor politice sau electorale, care participă la alegeri, este de natură să 
restricţioneze accesul reprezentanţilor partidelor mai mici sau al partidelor nou înfiinţate 
în componenţa organismelor electorale.

La dezbaterea propunerii legislative a participat, în conformitate cu prevederile 
art.63 din Regulamentul Senatului, în vigoare, din partea Autorităţii Electorale Permenente, 
domnul Vajda Zsombor, vicepreşedinte AEP.

în raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art. 73 alin.(3) lit. a) din 
Constituţia României, republicată, şi urmează a fi adoptată în conformitate cu 
prevederile art.76 alin.(l) din Legea fundamentală.

Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi art. 92 alin.(7) pct. 2 din 
Regulamentul Senatului, republicat, în vigoare. Senatul este primă Cameră sesizată.



Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări şi Comisia pentru 

administraţie publică supun, spre dezbatere şi adoptare, plenului Senatului raportul 

comun de respingere şi propunerea legislativă.
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