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AVIZ

referitor la propunerea legislativa pentru modificarea 

Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor
(b53/23.02.2021)

In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i funetionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si 

art. 11 lit. a) din Regulamentul de organizare §i functionare, Consiliul Economic §i Social a 

fost sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.208/2015 privind alegerea Senatului fi a Camerei Deputatilor (053/23.02.2021).
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In temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si funetionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, in 

§edinta din data de 9.03.2021, desfa§urata online, conform prevederilor Hotararii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizeaza NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu 

urmatoarea motivare:

• chiar daca, asa cum sustin initiatorii, riscul de fraudare a alegerilor ar putea fi 

diminuat prin existenta sistemelor informatice performante, propunerea ar putea 

crea situatii discriminatorii in sensul ca, daca cetatenii aflati temporar in strainatate 

ar vota acolo unde se afla in acel moment, pe listele suplimentare, iar votul ar fi 

contabilizat pentru Circumscriptia electorala numarul 43, acest lucru ar duce la 

distorsionarea votului diasporei. Aceste persoane ar putea vota neavand cuno§tinta
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de problemele cetatenilor din diaspora, iar votul lor nu ar reprezenta un punct de 

vedere care sa vina in ajutorul rezidentilor din afara granitelor tarii;

• persoanele care nu au re§edinta in afara tarii ar trebui sa poata vota daca nu sunt in 

tara, dar ar fi corect ca voturile sa fie contabilizate la circumscrip|iile de care apartin 

conform actului de identitate (o solutie ar putea fi votul electronic).

Pre§edinte, 

Bogdan SIMION.
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