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AV IZ 
asupra Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului 

şi a Camerei Deputaţilor, precum şi organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 
Permanente 

 

 În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia 

pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a fost sesizată spre dezbatere în avizare 

cu Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a 

Camerei Deputaţilor, precum şi organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente 

trimisă prin adresa PLx 234/2020 din 29 aprilie 2020.   

 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, adoptă inițiativa legislativă în şedinţa din 

23 aprilie 2020, în condițiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituția României, 

republicată.   
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Potrivit prevederilor art.75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, republicată, 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării a dezbătut Proiectul de Lege menţionat mai sus, în şedinţa din 19 mai 2020.  

 

Proiectul de Lege are ca obiect are ca obiect modificarea  Legii  nr.208/2015 privind  

alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea 

Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare. 

Prin proiect se preconizează creșterea numărului de mandate alocate Circumscripției 

electorale nr.43 pentru cetățenii români cu domiciliul în afara țării, pentru Senat, de la 2 la 7 

senatori, iar pentru Camera Deputaților, de la 4 la 14 deputați. 

Totodată, se dorește stabilirea criteriului populației după domiciliu, raportat de Institutul 

Național de Statistică la data de 1 ianuarie a anului în care au loc alegeri parlamentare la termen 

numai pentru circumscripțiile electorale din țară, respectiv, circumscripțiile nr.1-42, nu și pentru 

circumscripția electorală nr.43. 

 

  Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive, 

avizul favorabil cu observații și propuneri al Consiliului Legislativ transmis cu adresa 

nr.1040/23.12.2019, punctul de vedere al Guvernului, precum și avizul nefavorabil al Consiliului 

Economic și Social. 

 

             În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații prezenți la 

lucrări au hotărât cu majoritate de voturi, avizarea negativă a proiectului de lege. 

 

 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor organice. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   PREȘEDINTE, 

                 Constantin CODREANU 

 

 

 

 

SECRETAR, SECRETAR, 

Sebastian Valentin RADU Dumitru LUPESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                          Consilier parlamentar, 
    Mona-Valentina ALESANDRU 

 


