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AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

      Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege 
pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 
Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 
Permanente, trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului, cu adresa nr. PL- x 462 din 11 septembrie 
2018 şi înregistrată cu nr. 4c-13/731 din 12 septembrie 2018, respectiv cu nr. 4c-
7/386/2018. 

     În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 

 

                  PREŞEDINTE,                                             PREŞEDINTE,                                       

                Nicuşor HALICI                                    Florin Claudiu ROMAN 
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RAPORT  COMUN 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente 
(PLx.462/2018) 

 
  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, prin 
adresa nr. PLx.462 din 11 septembrie 2018, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului au fost sesizate spre dezbatere în fond cu proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi 
a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente. 

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 5 septembrie 2018, ca urmare a depăşirii 
termenului de adoptare,potrivit prevederilor art.75 alin.(2) din Constituţia României, republicată. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 194 din 12.03.2018, a avizat favorabil iniţiativa legislativă. 
Guvernul lasă la latitudinea Parlamentului  iniţiativa legislativă, conform punctului de vedere nr.530 din 30.03.2018. 
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat negativ proiectul de lege. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.208/2015, în sensul reducerii numărului de mandate de 

senator şi deputat. Astfel, se propune majorarea normei de reprezentare pentru deputaţi la 101.000 de locuitori şi, pentru senatori, la 203.000 de 
locuitori. De asemenea, se propune modificarea alin.(5) al art.5 din aceeaşi lege, astfel încât numărul mandatelor de deputat dintr-o 
circumscripţie electorală să fie de cel puţin 3, faţă de cel puţin 4, conform reglementării în vigoare. 
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Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au 
examinat propunerea legislativă în şedinţe separate.  
  Membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 25 septembrie 
2018. Din numărul total de 23 membri ai Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au participat la dezbateri 21 deputaţi. 
La dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul Zsombor Vajda – vicepreşedinte în cadrul Autorităţii Electorale Permanente. 
  Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din 9 octombrie 2018.  
 La dezbateri au fost prezenţi deputaţi, membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, conform listei de prezenţă.  

În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Electorale Permanente deoarece, stabilirea numărului de mandate alocat conform normelor de reprezentare propuse la alin.(2) şi (3) ale art.5, 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor, respectiv a Senatului, considerăm că trebuie să aibă în vedere rezultatele oficiale comunicate de Institutul 
Naţional de Statistică în ceea ce priveşte populaţia judeţelor, aspect care ar putea determina un alt număr de mandate decât cel prezentat în 
anexa la proiect. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 

 

                                    PREŞEDINTE                                                   

                                  Nicuşor HALICI                                    

                                            

 

                                      SECRETAR     

                        Aida Cristina CĂRUCERU 

 

 

                   PREŞEDINTE 

            Florin Claudiu ROMAN  

 

                       

                      SECRETAR 

         Simona BUCURA-OPRESCU 

    Consilier parlamentar, Muşat Alexandra 
       

                                                                     Consilier parlamentar, Alina Tănase 
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