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Comisia pentru administra^ie publica

Comisia juridica, de numiri, disciplina,
imunitati si validari

Nr. XXX/342/03.12.2019

Nr. XIX/271/03.12.2019

RAPORT COMUN
asupra Propunerii legislative pentru modiflcarea Legii nr.370/2004 pentru
alegerea Pre^edintelui Romaniei, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr.650, din 12 septembrie 2011, cu modificarile
completarile
ulterioare si pentru modificarea Legii nr.288/2015 privind votui prin
corespondenla, precum modificarea §i completarea Legii nr.208/2015 privind
alegerea Senatului $i a Camerei Deputafilor, precum §;i pentru organizarea
funcfionarea Autoritafii Electorale Permanente, publicata in Monitorul Oficial
al Romaniei, Partea I, nr.866, din 19 noiembrie 2015, cu modificarile
completarile ulterioare

(L556/2019)
In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, Comisia
pentru administratie publica si Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati $i
validari prin adresa nr. L556/2019 din data de 28.10.2019, au fost sesizate de catre Biroul
permanent al Senatului, in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului comun asupra
Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Pre^edintelui
Romaniei, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr.650, din 12 septembrie
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2011, cu modificarile $i completarile ulterioare si pentru modificarea Legii nr.288/2015
privind votul prin corespondenla, precum $i modificarea §i completarea Legii nr.208/2015
privind alegerea Senatului $i a Camerei Deputafilor, precum $i pentru organizarea §i
funcfionarea Autoritafii Electorate Permanente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr.866, din 19 noiembrie 2015, cu modificarile $i completarile ulterioare^ ini^iata de:
Badea Viorel-Riceard - senator PNL; Traila Cristina - deputat PNL; Turcan Raluca - deputat PNL.
Propunerea legislative are ca obiect modificarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea
Presedintelui Romaniei-republicata, a Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondenta,
modificarea si completarea Legii nr.208/2015 privind alegerile Senatului §i a Camerei
Deputa^ilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente.
Potrivit Expunerii de motive, "demersul legislativ este motivat de desfasurarea alegerilor
prezidentiale din 10 noiembrie 2019."
Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislative §i a transmis un aviz favorabil.
Consiliul Economic si Social a analizat propunerea legislative si a transmis un aviz
negativ.
Comisia pentru politica externa a analizat propunerea legislative si a transmis un
aviz negativ.
Comisia pentru comunitatile de romani din afara tarii a analizat propunerea
legistiva si a transmis un aviz favorabil cu un amendament admis.
Guvernul nu a transmis un punct de vedere scris asupra propunerii legislative.
La dezbaterea propunerii legislative a participat, in conformitate cu prevederile art.63
din Regulamentul Senatului, republican din partea Guvernului: domnul Vajda Zsombor, vice
pre§edinte al Autoritetii Electorale Permanente.
Pe parcursul mai multor sedinte, membrii Comisiei pentru administrafie publica
impreune cu membrii Comisiei juridice, de numiri, discipline, imunitati si valldari au
analizat propunerea legislative si au hotarat, cu majoritatea voturilor membrilor prezenji, sa
adopte un raport comun de respingere, cu un amendament respins prevazut in anexa
care face parte integranta din prezentul raport, din urmatoarele considerente:
Prelungirea intervalului de inscriere online ca alegator in strainatate sau ca alegator
prin corespondenfa influenteaza termenele de realizare a mai multor opera^iuni electorale.
Art. 23 alin. [4] din Legea nr. 370/2004 a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr.64/2019, stabilindu-se, in fapt, posibiltatea fiecarei formatiuni politice de a fi
reprezentata in biroul electoral al sectiei de votare din strainatate fie de catre titular, fie de
catre unul dintre suplean^i, in lipsa titularului. Prin urmare, in mod ipotetic, fiecare
formatiune politica poate fi reprezentata, in fiecare dintre cele 3 zile de votare, de catre o alta
persoana, evitandu-se astfel realizarea unui efort excesiv de catre o singura persoana.
Totodata, actele normative in materie electorala trebuie modificate in mod unitar si
armonizate cu toata legislatatia din acest domeniu.
Comisia pentru administrafie publica si Comisia juridica, de numiri, disciplina,
imunitati si validari supun spre dezbatere §i adoptare, Plenului Senatului, raportul comun
de respingere cu amendament respins 5! propunerea legislativa.
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Prin continutul sau normativ, propunerea legislativa face parte din categoria legilor
organice fiind incidente dispozitiile art. 73 alin (3) lit. a) si urmeaza a fi adoptata m
conformitate cu prevederile art. 76 alin. (1] din Legea fundamentala.
Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Constitufia Romaniei, republicata, ^i ale art.92
alin.[7) pct^ din Regulamentul Senatului, republicat cu modificarile ulterioare, Senatul este
prima Camera sesizata.

ffre^edmie,
Senatori4aKciMn}aru Florin

Secretar, X
Senator DomrurEugen

'ecretar,
Senaidr Nicolae Serban

Senator Diaconu Adrian^Nicolae
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Anexa
la raportui nr. XXX/342/03.12.2019
XIX/271/03.12.2019

Amendament respins
la Propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Pre^edintelui Romaniei, republicata
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr.650, din 12 septembrie 2011, cu modificarile completarile ulterioare
si pentru modificarea Legii nr.288/2015 privind votul prin coresponden^a, precum §i modificarea §i completarea
Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului $i a Camerei Deputaplor, precum $i pentru organizarea $i funcponarea
Autoritapi Electorale Permanente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.866, din 19 noiembrie
2015, cu modificarile $i completarile ulterioare
(L556/2019)
Nr.
Crt.

1.

Amendament respins
Text Propunere legislativa pentru modificarea Legii
nr.370/2004 pentru alegerea Pre^edintelui Romaniei,
republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
nr.650, din 12 septembrie 2011, cu modificarile $i
completarile ulterioare si pentru modificarea Legii
nr.288/2015 privind votul prin corespondenfa, precum
$i modificarea $i completarea Legii nr.208/2015
privind alegerea Senatului $i a Camerei Deputa(ilor,
precum $i pentru organizarea ^i func(ionarea
Autoritafii Electorale Permanente, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.866, din 19
noiembrie 2015, cu modificarile $i completarile
ulterioare
2. La articolul 23 alin. [1) si alin. [3] se modifica si vor avea Punctul 2 se abroga.
urmatorul continut: "Art. 23"
(1) Birourile electorale ale sectiilor de votare din
strainatate sunt alcatuite din 9 membri, din care un
presedinte, un loctiitor al acestuia si cel mult cate 7

Motivare /
Observafii

Amendament
respins
majoritatea
voturilor
membrilor

cu
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membri pentru fiecare zi de votare propusi de
forma^iunile politice care participa la alegeri. Birourile
electorale ale secfiilor de votare din strainatate nu pot
functiona cu mai putin de 3 membri.

prezen^i.

[3] In cel mult 48 de ore de la data ramanerii definitive a
candidaturilor, formatiunile politice care au propus
candidati trasmit Ministerului Afacerilor Externe, prin
mijloace electronice, listele reprezentantilor lor in sectiile
de votare din strainatate, cuprinzand numele, prenumele si
codurile numerice personale ale titularului si supleantilor,
insotite de declaratiile lor de acceptare. 0 formatiune
politica poate avea 3 titular!, cate unul pentru flecare zi
de votare si 2 supleanti pentru fiecare sectie de votare.”
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