
   

 
Bucureşti, 8 iunie 2021 

Nr.4c-21/194 

 

 

 

AVIZ 

asupra  Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind 

alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor 

 

În conformitate cu prevederile art. 94 și 115 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,  trimis prin 

adresa  PLx 234/2021 din 2 iunie 2021 și înregistrat cu nr. 4c-21/194 din data de 3 

iunie 2021. 

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

şedinţa din 25 mai 2021.   

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 menționat mai sus, 

în şedinţa din 8 iunie 2021. 

 

 

 
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru comunităţile de români 

 din afara graniţelor ţării 

  



Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr.208/2015, în sensul acordării posibilităţii, pentru toţi cetăţenii români aflaţi 

în afara ţării în zilele scrutinului, de a vota la oricare dintre secţiile de votare 

organizate în afara ţării, voturile urmând a fi luate în calcul la stabilirea rezultatelor 

pentru circumscripţia electorală nr.43. 

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

motive, avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, 

transmis prin adresa cu nr. 167/30.03.2021, precum și avizul nefavorabil al 

Consiliului Economic și Social, transmis prin adresa cu nr. 2340/11.03.2021. 

            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. 

 Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 

 

       PREȘEDINTE, 

           Gigel Sorinel ȘTIRBU 

 

SECRETAR, 

Florin-Alexandru Alexe 

 

 


