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Către  

 

 

BIROURILE PERMANENTE 

ALE SENATULUI ȘI CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

 

 

 

 

 

              Vă înaintăm, alăturat, raportul comun cu privire la verificarea îndeplinirii condițiilor de 

numire a candidaților în  funcția de președinte al Autorității Electorale Permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      PREȘEDINTE,       PREȘEDINTE, 

              Laura VICOL                    Cristian-Augustin NICULESCU-ȚÂGÂRLAȘ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.senat.ro/FisaSenator.aspx?ParlamentarID=84387473-AF51-4921-9DE4-CB42DE4EB7D7
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
CAMERA DEPUTAȚILOR                                                                         SENAT 
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imunități                                                                                      disciplină, imunități și validări                                                   
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                   21 martie 2023 

   
RAPORT COMUN 

privind 

verificarea îndeplinirii condițiilor de numire a candidaților în funcția de  

președinte al Autorității Electorale Permanente 

 

          Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului, reunite în ședința comună din data de 

10 februarie 2023, au hotărât să transmită Comisiei juridice, de disciplină și imunități a Camerei 

Deputaților și Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări a Senatului, adresa înregistrată 

cu nr. 19 BP/2023, respectiv cu nr. 188/2023, prin care au luat act de demisia domnului               

Constantin-Florin Mitulețu-Buică din funcția de președinte al Autorității Electorale Permanente. 

În această ședință comună, ca urmare a demisiei menționate, Birourile permanente au hotărât să 

declanșeze procedura de numire a unui nou președinte al Autorității Electorale Permanente, 

urmând ca, după verificarea îndeplinirii condițiilor de numire a candidaților, cele două comisii să 

întocmească un raport comun. 

 

Prin adresa cu nr.174 BP din 17 februarie 2023, Grupurile parlamentare ale Partidului Social 

Democrat, Uniunii Democrate Maghiare din România din Senat și Camera Deputaților și Grupul 

parlamentar al minorităților naționale au înaintat Birourilor Permanente ale Camerei Deputaților și 

Senatului propunerea nominală a domnului Toni Greblă pentru funcția de președinte al Autorității 

Electorale Permanente.  

 

Prin adresa cu nr.175 BP din 17 februarie 2023, Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 

Unirea Românilor (AUR) din Senat și Camera Deputaților au înaintat Birourilor permanente ale 

Camerei Deputaților și Senatului propunerea nominală a doamnei Iulia-Andrea Băbeanu pentru funcția 

de președinte al Autorității Electorale Permanente.  

 

În data de 20 februarie 2023, Comisia juridică, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților 

și Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a Senatului, reunite în ședință comună, în 

urma punctelor de vedere formulate și după audierea și analiza documentelor depuse de candidați, au 

constatat, cu majoritate de voturi ale membrilor prezenți, îndeplinirea de către cei doi candidați a 

condițiilor prevăzute de Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și Camerei Deputaților, precum 

și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările 

ulterioare, necesare numirii în funcția de președinte al Autorității Electorale Permanente. 

 

În ședința comună din data de 7 martie 2023, Birourile permanente ale Camerei Deputaților 

și Senatului au decis prelungirea, până la data de 17 martie 2023, a termenului de depunere la 

Secretariatele generale din cele două Camere a propunerilor pentru ocuparea postului de președinte 

al Autorității Electorale Permanente, urmând ca propunerile pentru această funcție să fie transmise, 

prin Secretariatele generale, celor două comisii raportoare, în vederea efectuării audierilor și a întocmirii 

unui raport comun, care  să fie prezentat în ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din data 

de 28.03.2023.  
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Facem precizarea că, potrivit  art. 101 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 în vigoare, președintele 

Autorității Electorale Permanente este numit prin hotărâre adoptată în ședință comună a Senatului și 

Camerei Deputaților, la propunerea grupurilor parlamentare, dintre personalitățile cu pregătire și 

experiență în domeniul juridic sau administrativ. De asemenea, alin. (4) al aceluiași articol statuează că 

președintele și vicepreședinții nu pot fi membri ai unui partid politic. 

Ca urmare a noului termen stabilit de Birourile permanente reunite pentru depunerea 

candidaturilor, Secretariatul general al Camerei Deputaților și Secretariatul General al Senatului au 

transmis Comisiei juridice, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților, respectiv Comisiei juridice, 

de numiri, disciplină, imunități și validări a Senatului,  în data de 17 martie 2023, adresa  nr. 327 BP, 

respectiv adresa nr. 447 BP, prin care Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România din Camera 

Deputaților a înaintat Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului propunerea nominală 

a domnului Cristian-Dan Preda pentru funcția de președinte al Autorității Electorale Permanente.  

  

În data de 21 martie 2023, Comisia juridică, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților și 

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a Senatului, reunite în ședință comună, în 

urma punctelor de vedere formulate și după audierea și analiza documentelor depuse de candidatul propus 

de Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România, au constatat, cu majoritate de voturi ale membrilor 

prezenți, îndeplinirea, de către domnul Cristian-Dan Preda, a condițiilor prevăzute de Legea nr. 

208/2015 privind alegerea Senatului și Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și 

funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, necesare 

numirii în funcția de președinte al Autorității Electorale Permanente. 

 

În conformitate cu dispozițiile art. 101 alin. (2) din Legea nr.208/2015 privind alegerea 

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

Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, mandatul președintelui Autorității 

Electorale Permanente are o durată de 8 ani și poate fi reînnoit o singură dată.  

Președintele Autorității Electorale Permanente este numit de Camera Deputaților și de Senat, 

în ședință comună.  

 

Astfel, în urma în urma punctelor de vedere formulate, după audierea candidaților și în urma 

analizei documentelor depuse de candidați, membrii celor două comisii juridice, prezenți în ședințele 

comune desfășurate în 20 februarie 2023, respectiv 21 martie 2023, au constatat, cu majoritate de 

voturi, îndeplinirea, de către toți cei trei candidați - domnul Toni Greblă, doamna Iulia-Andrea 

Băbeanu și domnul Cristian-Dan Preda -, a condițiilor prevăzute de Legea nr. 208/2015 privind 

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

Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, necesare numirii în funcția de 

președinte al Autorității Electorale Permanente, urmând ca plenul reunit al Camerei Deputaților și 

Senatului să numească, prin hotărâre, candidatul care va ocupa funcția de președinte al Autorității 

Electorale Permanente. Anexăm proiectul de Hotărâre privind numirea președintelui Autorității 

Electorale Permanente. 

 
      PREȘEDINTE,                            PREȘEDINTE, 

                      Laura Vicol                                            Cristian-Augustin Niculescu Țâgârlaș 

 

 

 

                   SECRETAR,                                                                          SECRETAR, 

            Ladányi László Zsolt                                                          Laura Mihaela Moagher 

 

 

 

           Alina Grigorescu                                                                  Nicoleta Camelia Popescu 

        Consilier parlamentar                                                                Consilier parlamentar 

 

https://www.senat.ro/FisaSenator.aspx?ParlamentarID=84387473-AF51-4921-9DE4-CB42DE4EB7D7
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=161&cam=2&leg=2020
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PROIECT 

 

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind numirea președintelui Autorității Electorale Permanente 

 

 

În temeiul prevederilor art. 67 din Constituția României, republicată,                                

și ale art.101 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și Camerei Deputaților, 

precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre: 

Articol unic: - Se numește pentru o perioadă de 8 ani 

domnul/doamna…………………………………  în funcția de președinte al Autorității 

Electorale Permanente. 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința 

comună din ……………….. 2023. 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

 

 

 

PREȘEDINTELE SENATULUI 


