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COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE 
PUBLICĂ ȘI AMENAJAREA 

TERITORIULUI 

COMISIA JURIDICĂ, DE 
DIŞCIPLINĂ ȘI IMUNITĂŢI 

 
București, 06 septembrie 2016 
Nr.4c-6/231 

 
București, 8 iunie 2016 

Nr.4c-11/658 
 
 
 

    Către, 
 

    BIROUL PERMANENT AL  
    CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 

 
 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra Propunerii legislative 

pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a 

Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Electorale Permanente, transmisă Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi, pentru dezbatere şi avizare în fond, în procedură 

obişnuită, cu adresa nr. PL. x 242 din 03 mai 2016. 

 
 
 

    PREŞEDINTE,        PREȘEDINTE,  
 

   Victor Paul DOBRE     Liviu-Bogdan CIUCĂ 
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R A P O R T   C O M U N 
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.208/2015 

privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente 

 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate, cu 

dezbatere şi avizare pe fond, în procedură obişnuită, cu propunerea legislativă 

pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 

Permanente, transmisă cu adresa nr. PL. x 242  din 3 mai 2016, înregistrată cu 

nr. 4c-6/231 din 03 mai 2016, respectiv nr. 4c-11/658 din 04 mai 2016. 

 Camera Deputaţilor este Cameră Decizională potrivit prevederilor art.75 

alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi ale art.92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

 Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 26 aprilie 2016. 

 Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă 

(nr.1096/13.10.2015); 

 Guvernul a apreciat că Parlamentul va decide asupra oportunităţii 

adoptării acestei propuneri legislative (nr.561/24.03.2016); 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2&pag=comp20160503
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 Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale 

a hotărât, avizarea favorabilă a propunerii legislative (nr.4c-5/441/10.05.2016); 

 Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării a hotărât, 

avizarea favorabilă a propunerii legislative (nr.4c-18/208/10.05.2016). 

 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea anexei 

nr.1 la Legea nr.208/2015, în sensul majorării numărului de mandate de senatori 

de la 2 la 6 şi a celor de deputaţi, de la 4 la 12 pentru Circumscripţia electorală 

nr.43 pentru cetăţenii români cu domiciliul în afara ţării. 

         Potrivit prevederilor art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, comisiile au examinat propunerea legislativă în ședințe separate. 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a examinat 

propunerea legislativă în şedinţa din 06 septembrie 2016, iar Comisia juridică, 

de disciplină şi imunităţi a examinat propunerea legislativă în şedinţa din 8 iunie 

2016. 

 La lucrările Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 

au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 20 de membri ai comisiei. 

 La lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi 

deputaţii conform listei de prezenţă. 

 La dezbaterile care au avut loc a participat, în conformitate cu prevederile 

art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, în calitate de invitat: 

domnul Marian Muhuleţ, vicepreşedinte Autoritatea Electorală Permanentă. 

 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiilor au hotărât, 

cu majoritate de voturi, respingerea Propunerii legislative pentru modificarea 

Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi 

pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, deoarece 

iniţiatorul nu prezintă o justificare a soluţiei concrete propuse prin expunerea de 

motive, care să aibă la bază date statistice oficiale referitoare la numărul exact al 

cetăţenilor români cu domiciliul în afara graniţelor ţării, creându-se astfel 

premisele existenţei unor vicii de neconstituţionalitate sub aspectul încălcării 

prevederilor art.1 alin.(5) din Constituţie, referitoare la supremaţia Constituţiei şi 

a legii. Astfel, prin soluţia propusă, nu se respectă norma de reprezentare 

prevăzută la art.5 alin.(2) şi (3) din Legea nr.208/2015, şi nu se înţelege cum s-a 

 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=5&leg=2012&cam=2&pag=comp20160510
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=32&leg=2012&cam=2&pag=comp20160517
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2&pag=comp20160503
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2&pag=comp20160503
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2&pag=comp20160503
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stabilit numărul de 6 senatori şi 12 deputaţi pentru circumscripţia electorală 

nr.43 pentru cetăţenii români cu domiciliul în afara ţării.  

  În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor organice. 

 

 

 

PREŞEDINTE,           PREȘEDINTE,  

   Victor Paul DOBRE           Liviu-Bogdan CIUCĂ 

 

 

 

 

         SECRETAR,           SECRETAR, 

    Constantin AVRAM           Sorin Constantin STRAGEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Consilier parlamentar, Alina Tănase    Consilier parlamentar, Roxana David 
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