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BIROULUI  PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

    Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra propunerii legislative 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondenţă, 
precum şi modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a 
Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 
Permanente, pentru modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea 
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Electorale Permanente, pentru modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 
pentru alegerea Preşedintelui României, trimis Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi şi Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, cu adresa nr. 
PL- x 509 din 8 octombrie 2018 şi înregistrată cu nr.4c-13/836 din 9 octombrie 2018, 
respectiv cu nr.4c-7/442/2018. 

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

 

                  PREŞEDINTE,                                        VICEPREŞEDINTE,                                  

                 Nicuşor HALICI                                               Ion CĂLIN 
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RAPORT  COMUN 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.288/2015 

privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii 
nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 

precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României 

(PLx.509/2018) 
 
  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, prin adresa nr. PLx.509 din 8 octombrie 2018, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului au fost sesizate spre dezbatere în fond cu propunerea legislative 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondenţă, 
precum şi modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a 
Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 
Permanente, pentru modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea 
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Electorale Permanente, pentru modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 
pentru alegerea Preşedintelui României. 

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 respins propunerea legislativă în 
şedinţa din 3 octombrie 2018 cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constituţia 
României, republicată. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 401 din 02.05.2018, a avizat favorabil iniţiativa 
legislativă. 
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Guvernul lasă la latitudinea Parlamentului  iniţiativa legislativă, conform punctului 
de vedere nr.1155 din 18.06.2018. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a 
avizat negativ propunerea legislativă. 

Comisia pentru politică externă avizează negativ propunerea legislativă. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.288/2015, a Legii nr.208/2015 şi a Legii nr.370/2004, în sensul îmbunătăţirii procedurii de 
vot prin corespondenţă, prin extinderea ei la alegerile prezidenţiale şi la alegătorii din ţară care 
nu se pot prezenta la secţia de votare în ziua alegerilor, prin asigurarea transparenţei 
mecanismului de vot şi a securităţii acestuia, prin înfiinţarea unor birouri electorale dedicate 
doar acestei modalităţi de vot, precum şi prin corelarea termenelor şi a dispoziţiilor din cele trei 
legi. 

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 23 octombrie 2018. Din numărul total de 23 membri ai 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au participat la dezbateri 22 
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 30 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 propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.288/2015 
privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 
privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României deoarece activităţile 
desfăşurate în contextul derulării procesului electoral, inclusiv în cazul "sistemului de vot prin 
corespondenţă", presupun efectuarea de operaţiuni de prelucrare, precum colectare, utilizare, 
stocare, dezvăluire prin transmitere sau afişare etc. a unor categorii diferite de date cu caracter 
personal, printre altele şi date cu caracter special (precum codul numeric personal, convingerile 
politice exprimate prin votul acordat). Aşadar, acest sistem de exprimare a votului trebuie să 
respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, în special dreptul la viaţa privată, iar acesta 
poate avea implicaţii directe asupra drepturilor fundamentale ale persoanelor fizice şi poate 
conduce la grave atingeri aduse dreptului la viaţa privată a cetăţenilor în ceea ce priveşte 
protecţia datelor lor cu caracter personal, în special în ceea ce priveşte prelucrarea neautorizată 
a datelor sau a dezvăluirii acestora prin transmitere sau prin publicare. 
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Totodată, din perspectiva Companiei Naţionale "Poşta Română" SA exercitarea 
dreptului de vot prin corespondenţă pentru al doilea tur de scrutin în cadrul alegerilor pentru 
Preşedintele României ridică probleme referitoare la timpii de circulaţie ai trimiterilor poştale 
în cauză. Faţă de intervalul minim de 27 de zile, instituit prin Legea nr.288/2015, intre 
momentul primirii documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă şi 
momentul livrării plicurilor exterioare conţinând opţiunea de vot către biroul electoral pentru 
votul prin corespondenţă..  

Totodată, potrivit prevederile art. 15 alin. (1) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare 
nr. 69/2010, republicată, cu modificările ulterioare, în situaţia iniţierii unor măsuri care conduc 
la majorarea cheltuielilor bugetare, este necesar să fie prezentat impactul determinat de 
aplicarea acestor măsuri asupra cheltuielilor bugetare, precum şi ipotezele şi metodologia de 
calcul utilizată. 
  

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 

    

 

 

 

                                    PREŞEDINTE              

                                  Nicuşor HALICI            

                          

                                      SECRETAR     

                        Aida Cristina CĂRUCERU 

 

 

 

 

 

 

 

                   VICEPREŞEDINTE 

                         Ion CĂLIN 

                       

                        SECRETAR 

         Simona BUCURA-OPRESCU 

    Consilier parlamentar, Muşat Alexandra 
       

                                                           Consilier parlamentar, Alina Tănase 
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