
 

Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 

Grupul Parlamentar al Partidului Naţional Liberal 

telefon: (021) 402 10 70       fax: (021) 402 10 72           e-mail:pnl@cdep.ro 

 

 

Către: Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor 

 

 

 

 În conformitate cu prevederile art. 74 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, vă înaintăm alăturat spre dezbatere şi adoptare 

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea 

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

Electrorale Permanente. 
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LEGE 

Pentru modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei 

Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autoritații Electrorale Permanente 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Art. I. - Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru 

organizarea și funcționarea Autoritații Electrorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 553 din 24 iulie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 

1. Alineatul (2) al articolului 52 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art. 52 - (2) Listele de candidați pentru alegerea senatorilor și deputaților trebuie întocmite 

astfel încât să asigure reprezentarea ambelor sexe în proporție de cel puțin 30% din 

candidaturile înscrise, cu excepția acelora care conțin un singur candidat, precum și pentru 

candidaturile organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care depun candidaturi 

în conformitate cu prevederile Art. 54 alin. (4) și care vor asigura reprezentarea a cel puțin unui 

reprezentant al ambelor sexe ” 

2. După alineatul (2) al articolului 52 se introduc trei noi alineate, (2)1 , (2)2 și (2)3, care vor 

avea următorul cuprins: 

(2)1 Aplicarea procentului minim prevăzut la alin (2) se face prin însumarea candidaturilor unui 

competitor electoral care depune liste de candidaturi pentru Camera Deputațior și Senat și 

aplicarea în mod corespunzător pentru acest total, pe fiecare circumscripție electorală în parte.  



(2)2 Calculul procentului prevăzut la alin (2) se face prin rotunjirea în plus a fracțiunilor care 

depășesc o jumătate, respectiv prin rotunjirea în minus a fracțiunilor care nu depășesc o 

jumătate. 

(2)3 Listele de candidați întocmite fără respectarea alin (2) se resping de către biroul electoral 

de circumscripție în conformitate cu prevederile Art. 58 alin (1). 

 

                PREŞEDINTELE                                                                 PREŞEDINTELE 

        CAMEREI DEPUTATILOR                                                             SENATULUI 

          Valeriu Ştefan Zgonea                                                        Călin Popescu Tăriceanu 
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