
   

 
Bucureşti, 29 martie 2022 

Nr.4c-21/58 

 

 
 

AVIZ 

asupra Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind 

alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 95  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a fost sesizată, spre 

dezbatere în avizare, cu Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.208/2015 

privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente,  trimis prin adresa  Pl-x 144/2022 

din 23 martie 2022 și înregistrat cu nr. 4c-21/58  din data de 24 martie 2022. 

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

în şedinţa din 21 martie 2022.   

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 

 

 

 
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru comunităţile de români 

 din afara graniţelor ţării 

  



de români din afara graniţelor ţării a dezbătut propunerea legislativă menționată mai 

sus, în şedinţa în sistem mixt, din data de  29 martie  2022. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.208/2015, în sensul prevederii obligativităţii publicării pe site-ul Autorităţii 

Electorale Permanente a unei liste cuprinzând sediile secţiilor de votare din 

străinătate, precum şi al prevederii posibilităţii exercitării dreptului de vot la secţiile 

de votare din străinătate, fără ca alegătorii să facă dovada reşedinţei în străinătate. 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, 

expunerea de motive, avizul nefavorabil al Consiliului Legislativ, transmis prin 

adresa cu nr. 47/13.01.2022, avizul nefavorabil al Consiliului Economic și Social, 

transmis prin adresa cu nr. 63/04.01.2022 și punctul de vedere negativ al Guvernului, 

transmis prin adresa cu nr. 774/04.02.2022. 

           În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații 

prezenți la lucrări au hotărât cu majoritate de voturi, avizarea nefavorabilă a 

propunerii legislative. 

 Inițiativa legislativă face parte din categoria legilor organice. 

  

              PREȘEDINTE, 

                 Gigel-Sorinel Știrbu 

 

SECRETAR, 

Florin-Alexandru Alexe 

 

 

 

 

Întocmit : consilier parlamentar David-Șutac Ana-Irena 

 
 


