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Comitetul de Initiativa Legislativa

Initiativa legislativa a cetatenilor potrivit Legii 189/1999 Expunere de motive, din 19.07.2019
Text publicat in MOR 595/19.07.2019
In vigoare din 19.07.2019

Dorinta suverana a poporului roman pentru reducerea numarului de parlamentari, exprimata in mod ferm prin
votul majoritar la referendumul din 22 noiembrie 2009 a fost inca o data nesocotita de clasa politica.
Desi confirmat de Curtea Constitutionala prin hotararea nr. 37/2009, rezultatul a fost ignorat de Parlament ale
carui interese erau vizate in mod direct.
Cu un maxim aberant de 588 de alesi atins in legislatura 2012-2016, in general Parlamentul nu a depasit 500 de
parlamentari in ambele camere.
Dezbaterile privind dimensiunea Parlamentului Romaniei au avut pana in prezent o incarcatura, asumat politica,
fara referiri la standardele teoretice si comparative care sa elimine extremele si sa asigure reprezentativitatea
si calitatea optima activitatii parlamentare.
Asumandu-ne ca norma de reprezentare trebuie sa se incadreze intre limite rezonabile am putea inclina sa luam
in considerare atat media globala de 146.000 de locuitori per parlamentar oferita de Uniunea
Interparlamentara, cat si studiile lui Rein Taagepera si sa ne apropiem de un total de pana la 300 de parlamentari
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ca rezultat al radacinii cubice
calculat din numarul populatiei
reprezentate, conform studiilor
sociologice si statistice in
general acceptate. Desigur
propunerile
lui
Andrew
Rehfeld, motivate de o
interactiune si astfel de o
reprezentare
mult
mai
calificata, bazata pe o rata de
reprezentare teritoriala ideala
estimata la 10.000 de cetateni, ar duce evident la o supradimensionare a legislativului cu un buget care ar
contrabalansa negativ bunele sale intentii.
Alternand intre asigurarea reprezentativitatii si o dimensiune rationala a Parlamentului, s-a optat pentru
redimensionarea legislativului la circa 300 de parlamentari prin consultarea populara din 2009. Participarea
masiva la vot si rezultatul covarsitor in favoarea propunerii de reducere a numarului de parlamentari a aratat
ca, de multe ori, suveranitatea poporului este incalcata de interesele politicienilor. Necesitatea unor schimbari
constitutionale si obligativitatea implicarii altor organisme pentru aplicarea rezultatului a deschis larg calea
sfidarii de catre parlamentari a hotararii suverane a poporului, sfidare ca o exprimare a intereselor personale in
desconsiderarea intereselor nationale.
Pentru evitarea dificultatilor unor proceduri de revizuire Constitutionala supunem atentiei dumneavoastra
demersul nostru de reducere a numarului de parlamentari la 302 printr-o Initiativa Legislativa Cetateneasca de
amendare a actualei legi electorale nr. 208/2015.
Calculele pentru prezenta "Initiativa Legislativa Cetateneasca" au fost facute pe baza ultimelor date publicate
de Institutul National de Statistica privind populatia dupa domiciliu a Romaniei la 1 ianuarie 2019, an
preelectoral. Pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate (circumscriptia nr. 43) au fost folosite datele
guvernamentale furnizate de Ministerul Afacerilor Interne prin Directia Generala de Pasapoarte pentru romanii
posesori de pasapoarte "CRDS", la 1 ianuarie 2019, pe aceleasi norme de reprezentare, considerand ca ceilalti
cetateni care si-au pastrat domiciliul in tara sunt reprezentanti in cadrul circumscriptiilor electorale unde au
domiciliul declarat.
De asemenea au fost luate in considerare si lucrarile Comisiei pentru comunitatile de romani din afara granitelor
tarii din cadrul Parlamentului. Rezultatele se regasesc calculate in anexa la prezenta "Expunere de Motive"
avand un numar de 110 senatori si 192 deputati cu un total de 302 parlamentari pentru un numar de 43 de
circumscriptii electorale, cu exceptia deputatilor minoritatilor nationale, altele decat maghiare, numiti in afara
procesului electoral.
Mentionam ca numarul de parlamentari trebuie sa fie recalculat de fiecare data cand sunt programate alegeri
la termen pe baza datelor statistice ale numarului populatiei, dupa domiciliu, din circumscriptiile electorale 142, date oferite de Institutul National de Statistica si similar Ministerului de Interne prin Directia Generala de
Pasapoarte pentru cetatenii posesori de pasapoarte "CRDS" arondati circumscriptiei nr. 43, corespunzatoare
datei de 1 ianuarie a anului preelectoral. De asemenea, mentionam ca numarul de 302 parlamentari este corelat
cu datele de la 1 ianuarie 2019.
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Norma de reprezentare folosita pentru un deputat a fost de 125.000 de locuitori, iar pentru un senator de
225.000 de locuitori.
In ce priveste diferentele dintre aplicarea
directa a normei de reprezentativitate si
alocarea unui numar minim de
parlamentari circumscriptiilor cu un
numar mic de locuitori domiciliati, tinem
sa semnalam ca in acest caz am optat
pentru asigurarea unui numar functional
de reprezentanti, asa cum s-a luat in
considerare si la reprezentarea cu 17
deputati a minoritatilor nationale,
permitandu-le astfel sa se exprime in
Parlamentul Romaniei, desi nicio norma
de reprezentare nu le-ar oferi acest
prilej, cu exceptia aplicarii corecte a
drepturilor minoritatilor (nu neaparat nationale), concept democratic modern pe care l-am luat in considerare
in demersul nostru.
Speram in acest mod ca cele peste 100.000 de semnaturi in favoarea initiativei noastre sa constituie un
argument viabil pentru reconsiderarea vointei poporului roman si a suveranitatii sale.
Redactata si editata la Societatea Profesionala Notariala "T. si Asociatii", azi, data legalizarii, in 4 exemplare,
eliberandu-se 3 exemplare.
In numele initiatorilor,
C.-A.-M. C.

LEGE pentru modificarea Legii 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei
Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale
Permanente
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articolul unic.
Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si
functionarea Autoritatii Electorale Permanente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 553 din
24 iulie 2015, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Alineatele (2), (3), (4) si (5) ale articolului 5 vor avea urmatorul cuprins:
(2) Norma de reprezentare pentru alegerea Camerei Deputatilor este de un deputat la 125.000 de locuitori.
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(3) Norma de reprezentare pentru alegerea Senatului este de un senator la 225.000 locuitori.
(4) Numarul locuitorilor care se iau in
calcul pentru circumscriptiile 1-42 este
conform populatiei dupa domiciliu,
raportat de Institutul National de
Statistica la data de 1 ianuarie a anului
precedent anului in care au loc alegeri la
termen. Pentru calculul numarului de
reprezentanti ai cetatenilor cu domiciliul
in afara tarii (circumscriptia nr. 43) se
folosesc datele furnizate de Ministerul
Afacerilor Interne, Directia Generala de
Pasapoarte pentru cetatenii romani cu
domiciliul in strainatate, posesori de
pasapoarte CRDS (cetateni romani cu
domiciliul in strainatate) la data de 1
ianuarie a anului precedent anului in care
au loc alegeri la termen.
(5) Numarul de mandate pentru Senat, respectiv pentru Camera Deputatilor se determina prin raportarea
numarului de locuitori al fiecarei circumscriptii electorale, conform alineatului (4) la normele de reprezentare
prevazute la alineatele (2) si (3), la care se adauga un mandat de senator, respectiv de deputat, pentru ceea ce
depaseste jumatatea normei de reprezentare, fara ca numarul mandatelor de senator dintr-o circumscriptie sa
fie mai mic de 2, iar cel de deputat, mai mic de 3.
2. Anexa nr. 1 se inlocuieste cu anexa la prezenta lege.
Comitetul
de
initiativa
J.I.B.
S.S.
E.C.
S.S.
C.F.
S.S.
V.C.
S.S.
C.-A.-M. C.
S.S.
N.A.
S.S.
L.-M.C.
S.S.
D.M.
S.S.
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M.A.
S.S.
S.F.
S.S.

ANEXA (Anexa nr. 1 la Legea nr. 208/2015)

Numarul
circumscriptiei
electorale

Delimitarea
teritoriala
circumscriptiei electorale

a

Numar
mandate de
senatori
pentru fiecare

Numar
mandate de
deputati
pentru fiecare

circumscriptie
electorala

circumscriptie
electorala

Circumscriptia
electorala nr. 1

judetul Alba

2

3

Circumscriptia
electorala nr. 2

judetul Arad

2

4

Circumscriptia
electorala nr. 3

judetul Arges

3

5

Circumscriptia
electorala nr. 4

judetul Bacau

3

6

Circumscriptia

judetul Bihor

3

5

Circumscriptia
electorala nr. 6

judetul Bistrita-Nasaud

2

3

Circumscriptia
electorala nr. 7

judetul Botosani

2

4

Circumscriptia
electorala nr. 8

judetul Brasov

3

5

Circumscriptia
electorala nr. 9

judetul Braila

2

3

Circumscriptia

judetul Buzau

2

4

electorala nr. 5

electorala nr. 10

Initiativa Legislativa Cetateneasca de amendare a legii electorale 208/2015 pentru reducerea numarului de parlamentari la 302

P a g e 5 | 14

Circumscriptia
electorala nr. 11

judetul Caras-Severin

2

3

Circumscriptia
electorala nr. 12

judetul Calarasi

2

3

Circumscriptia

judetul Cluj

3

6

Circumscriptia
electorala nr. 14

judetul Constanta

3

6

Circumscriptia
electorala nr. 15

judetul Covasna

2

3

Circumscriptia
electorala nr. 16

judetul Dambovita

2

4

Circumscriptia
electorala nr. 17

judetul Dolj

3

6

Circumscriptia
electorala nr. 18

judetul Galati

3

5

Circumscriptia
electorala nr. 19

judetul Giurgiu

2

3

Circumscriptia
electorala nr. 20

judetul Gorj

2

3

Circumscriptia

judetul Harghita

2

3

judetul Hunedoara

2

4

Circumscriptia
electorala nr. 23

judetul Ialomita

2

3

Circumscriptia

judetul Iasi

4

8

judetul Ilfov

2

3

Circumscriptia
electorala nr. 26

judetul Maramures

2

4

Circumscriptia
electorala nr. 27

judetul Mehedinti

2

3

Circumscriptia
electorala nr. 28

judetul Mures

3

5

Circumscriptia
electorala nr. 29

judetul Neamt

3

5

Circumscriptia
electorala nr. 30

judetul Olt

2

3

Circumscriptia
electorala nr. 31

judetul Prahova

4

6

Circumscriptia
electorala nr. 32

judetul Satu Mare

2

3

Circumscriptia

judetul Salaj

2

3

electorala nr. 13

electorala nr. 21
Circumscriptia
electorala nr. 22

electorala nr. 24
Circumscriptia
electorala nr. 25

electorala nr. 33
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Circumscriptia
electorala nr. 34

judetul Sibiu

2

4

Circumscriptia
electorala nr. 35

judetul Suceava

3

6

Circumscriptia

judetul Teleorman

2

3

Circumscriptia
electorala nr. 37

judetul Timis

3

6

Circumscriptia
electorala nr. 38

judetul Tulcea

2

3

Circumscriptia
electorala nr. 39

judetul Vaslui

2

4

Circumscriptia
electorala nr. 40

judetul Valcea

2

3

Circumscriptia
electorala nr. 41

judetul Vrancea

2

3

Circumscriptia
electorala nr. 42

municipiul Bucuresti

9

17

Circumscriptia
electorala nr. 43

Circumscriptia
electorala
pentru cetatenii romani cu
domiciliul in afara tarii

3

6

electorala nr. 36

AVIZ
referitor la initiativa legislativa cetateneasca pentru modificarea Legii
208/2015 privind alegerea Senatului si Camerei Deputatilor, precum si
pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente
Analizand initiativa legislativa cetateneasca pentru modificarea Legii
nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si Camerei Deputatilor,
precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale
Permanente, formulata de un comitet de initiativa in baza prevederilor
Legii nr. 189/1999 privind exercitarea initiativei legislative de catre
cetateni, republicata, si transmisa de imputernicitul comitetului de
initiativa, cu Adresa inregistrata la Consiliul Legislativ cu nr. R1044 din
11.06.2019 si inregistrata la Consiliul Legislativ cu nr.
D540/19.06.2019,
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CONSILIUL LEGISLATIV,
in temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 73/1993, republicata, si art. 46
alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului
Legislativ, precum si al art. 3 alin. (2) din Legea nr. 189/1999, republicata,
avizeaza favorabil initiativa legislativa a cetatenilor, cu urmatoarele
observatii si propuneri:

1. Initiativa legislativa cetateneasca are ca obiect de reglementare
modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei
Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii
Electorale Permanente, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul
reducerii numarului de senatori si deputati in acord cu rezultatele
referendumului national din anul 2009.
Prin continutul sau normativ, propunerea legislativa face parte din
categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art. 73 alin. (3) lit. a)
din Constitutia Romaniei, republicata, iar in aplicarea dispozitiilor art. 75
alin. (1) din Legea fundamentala, prima Camera sesizata este Senatul.

2. Mentionam ca, prin avizul pe care il emite, Consiliul Legislativ nu se
poate pronunta asupra oportunitatii solutiilor legislative preconizate.

3. Precizam ca initiativa legislativa cetateneasca are un continut
asemanator cu doua propuneri legislative avizate favorabil, cu observatii
si propuneri de Consiliul Legislativ prin avizele nr. 1.325/2015 si nr.
194/2018, prima propunere fiind respinsa la data de 14.02.2017 de
Camera Deputatilor, in calitate de Camera decizionala, iar cea de-a doua
fiind adoptata de Senat, in conditiile art. 75 alin. (2) teza a treia din Constitutie, ca prima Camera sesizata si
trimisa Camerei Deputatilor spre dezbatere, unde se afla pe ordinea de zi pentru dezbatere.
De asemenea, in anul 2019, Consiliul Legislativ a mai avizat o initiativa legislativa cetateneasca referitoare la
reducerea numarului de parlamentari, care prevedea o alta norma de reprezentare pentru Camera Deputatilor
si Senat decat cea din prezentul proiect, pentru care a fost emis Avizul nr. 80/13.02.2019.
Totodata, semnalam ca recent, prin Avizul nr. 353/2.05.2019, Consiliul Legislativ s-a pronuntat asupra unei
initiative legislative similare, formulata de un comitet de initiativa. De altfel, in adresa de inaintare se precizeaza
ca forma initiala a fost reanalizata si reformulata conform recomandarilor din avizul Consiliului Legislativ si s-a
procedat la o noua solicitare de avizare.

4. Potrivit Expunerii de motive, solutiile legislative propuse au ca scop aplicarea rezultatului referendumului
national din data de 22 noiembrie 2009 privind reducerea numarului de parlamentari la 300.
Asa cum a retinut Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 682/2012, "ceea ce distinge un referendum consultativ
de unul decizional nu este, in principal, chestiunea privitoare la respectarea sau nu a vointei populare ci
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caracterul efectului referendumului (direct sau indirect). Spre deosebire de referendumul decizional,
referendumul consultativ produce un efect indirect, in sensul ca necesita interventia altor organe, de cele mai
multe ori a celor legislative, pentru a pune in
opera vointa exprimata de corpul electoral.
Aceasta interpretare se intemeiaza si pe
principiul loialitatii constitutionale principiu
care, in aceasta materie, impune ca
autoritatile cu competente decizionale in
domeniile vizate de problematica supusa
referendumului (in cazul de fata Parlamentul)
sa ia in considerare, sa analizeze si sa
identifice modalitati de punere in practica a
vointei exprimate de popor".

5. Referitor la solutiile legislative preconizate,
constatam ca aceasta determina diferente
mari intre ponderea voturilor cetatenilor cu
domiciliul in circumscriptii electorale diferite,
diferente care rezulta atat din cresterea
normelor de reprezentare propuse prin
modificarea alin. (2) si (3) ale art. 5, cat si din
aplicarea conditiei propuse prin modificarea
alin. (5) al aceluiasi articol, potrivit careia
numarul mandatelor de senator dintr-o circumscriptie electorala sa nu fie mai mic de 2, iar cel de deputat, mai
mic de 3.
Astfel, referitor la normele de reprezentare propuse pentru alin. (2) si (3) ale art. 5, constatam ca aplicarea
acestora pentru stabilirea numarului de mandate alocate fiecarei circumscriptii electorale determina diferente
semnificative intre gradul de reprezentare al cetatenilor din circumscriptii electorale diferite. De exemplu,
raportand numarul 521.520, reprezentand populatia judetului Maramures, la 225.000, cat este norma de
reprezentare propusa pentru Senat, rezulta ca acestei circumscriptii electorale i se vor aloca 2 mandate de
senator. Efectuand aceeasi operatiune prin raportarea numarului 568.565, cat reprezinta populatia judetului
Neamt, la norma de reprezentare propusa pentru Senat, rezulta ca circumscriptiei electorale aferente acestui
judet i se vor aloca 3 mandate de senator. Raportand populatia fiecaruia dintre cele doua judete la numarul de
mandate alocat potrivit solutiilor legislative preconizate, rezulta ca, in fapt, populatia din judetul Maramures
este reprezentata in Senat de un senator la 260.760 locuitori, in timp ce populatia judetului Neamt este
reprezentata de 1 senator la 189.522 locuitori. Prin urmare, votul unui cetatean cu domiciliul in judetul Neamt
are o pondere mult mai mare decat votul unui cetatean din judetul Maramures, judet cu o populatie aproximativ
egala. Avand in vedere aceasta disproportie, solutiile legislative preconizate trebuie reanalizate pentru a nu fi
susceptibile de incalcarea prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, referitoare la egalitatea in drepturi a
cetatenilor. De asemenea, opinam ca exista riscul ca solutiile legislative preconizate sa incalce si prevederile art.
62 alin. (3) din Legea fundamentala, potrivit carora numarul de mandate se stabileste in raport cu populatia
tarii.
La textul propus pentru alin. (5), norma trebuie revazuta in ceea ce priveste conditia potrivit careia numarul
mandatelor de senator dintr-o circumscriptie electorala sa nu fie mai mic de 2, iar cel de deputat, mai mic de 3,
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deoarece, in conditiile cresterii normelor de reprezentare, aceasta regula ar determina diferente foarte mari
intre gradul de reprezentare al cetatenilor din judetele cu un numar de locuitori redus si cei din judetele cu un
numar mare de locuitori. De exemplu,
populatia judetului Salaj este de 244.546
la data de 1 ianuarie 2019. Raportand
acest numar la normele de reprezentare
propuse la alin. (2) si (3), ar rezulta ca
circumscriptiei electorale aferente acestui
judet i-ar fi alocate un numar de 2
mandate de deputat si unul de senator,
insa, avand in vedere conditia impusa de
alin. (5), trebuie alocate 3 mandate de
deputat si 2 de senator, asa cum, de altfel,
s-a prevazut si in anexa propusa pentru a
inlocui anexa la lege, ceea ce ar insemna
ca, in fapt, in acest judet, cetatenii vor fi
reprezentati de un deputat la 81.515
locuitori, fata de 125.000, cat este norma
de reprezentare, respectiv de un senator
la 122.273 locuitori, fata de 225.000, cat
este norma de reprezentare propusa. Prin
comparatie, in judetul Ilfov, cu o populatie
de 437.192 locuitori, judet caruia, potrivit
anexei, urmeaza sa i se aloce, de
asemenea, un numar de 3 deputati si 2 senatori, cetatenii vor fi reprezentati, in fapt, de un deputat la 145.730
locuitori, respectiv de un senator la 218.596 locuitori.

6. Constatam ca numarul de parlamentari alocati fiecarui judet potrivit anexei la proiect nu este stabilit
conform calculelor atasate proiectului, prin raportare la normele de reprezentare propuse.
A se vedea in acest sens, ca exemplu, situatia judetelor Maramures si Olt, care, potrivit calculelor atasate
proiectului, ar avea alocate 4, respectiv 3 mandate de deputati, insa, in cadrul anexei la proiect, figureaza in
mod gresit 5, respectiv 4 mandate.

7. In subsidiar, din punctul de vedere al redactarii si al respectarii normelor de tehnica legislativa, la actuala
forma a proiectului, se retin urmatoarele:
7.1. La partea introductiva a articolului unic, deoarece interventiile legislative propuse sunt doar de natura
modificarii, nu si a completarii, expresia "si se completeaza" se va elimina.
7.2. La partea dispozitiva a pct. 1, deoarece se doreste modificarea mai multor alineate succesive, iar
interventiile aduse prin prezentul proiect sunt doar de natura modificarii, operatiune exprimata deja in partea
introductiva a articolului unic, este necesara reformularea textului astfel:
" 1. Alineatele (2)-(5) ale articolului 5 vor avea urmatorul cuprins:
La textul propus pentru alin. (4), pentru precizia normei, este necesar ca acronimul CRDS sa fie redat detaliat.
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La norma propusa pentru alin. (5), din considerente de redactare, termenul «aliniatul/aliniatele» trebuie scris
corect, respectiv «alineatul/alineatele»."
PRESEDINTE
dr. D.I.
Bucuresti, 8 iulie 2019.
Nr. 580.

SNP "T. si Asociatii"
DUPLICAT
S-a cerut autentificarea prezentului
inscris:

DECLARATIE
de constituire a Comitetului de
initiativa pentru sustinerea propunerii legislative a cetatenilor privind amendarea
Legii nr. 208/2015 care reglementeaza alegerea Senatului, a Camerei Deputatilor,
precum si organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente
Subsemnatii:
1. J.I.B.;
2. E.C.;
3. C.F.;
4. V.C.;
5. C.-A.-M. C.;
6. N.A.;
7. L.-M.C.;
8. D.M.;
9. M.A.;
10. S.F.
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Am hotarat urmatoarele:
In temeiul art. 2 din Legea nr. 189/1999 privind exercitarea initiativei
legislative de catre cetateni, republicata, si art. 74 din Constitutia
Romaniei, republicata, declaram ca suntem de acord sa ne constituim
in Comitetul de initiativa pentru sustinerea propunerii legislative a
cetatenilor privind amendarea Legii nr. 208/2015 care reglementeaza
alegerea Senatului si Camerei Deputatilor, precum si organizarea si
functionarea Autoritatii Electorale Permanente.
In conformitate cu prevederile alin. (3) din art. 2, Legea nr. 189/1999
privind exercitarea initiativei legislative de catre cetateni, republicata,
declaram pe propria raspundere ca nu facem parte dintre persoanele
prevazute la alin. (2) al art. 2 din legea sus-mentionata, respectiv dintre
persoanele alese in functie prin vot universal, membrii Guvernului,
persoanele numite in functie de primul-ministru sau care nu pot face
parte, potrivit legii, din partide politice.
Avand in vedere ca:
a. Dorinta suverana a poporului roman pentru reducerea numarului de parlamentari, exprimata in mod ferm
prin votul majoritar la referendumul din 22 noiembrie 2009, a fost inca o data nesocotita de clasa politica.
b. Rezultatul referendumului, desi confirmat de Curtea Constitutionala prin Hotararea nr. 37/2009, a fost
ignorat de Parlament ale carui interese erau vizate in mod direct.
Comitetul de initiativa, sustinand asigurarea optima a reprezentativitatii si o dimensiune rationala a
Parlamentului, militeaza pentru redimensionarea legislativului la 302 parlamentari in ambele Camere, cu
exceptia deputatilor minoritatilor nationale, alta decat maghiara, numiti in afara procesului electoral.
Ne asumam intru totul amendamentele propuse la Legea 208/2015 si expunerea de motive anexata prezentei
declaratii si o imputernicim pe domnisoara Claudia Constantinescu sa reprezinte prezentul Comitet de initiativa
cetateneasca in vederea sesizarii Consiliului Legislativ pentru avizarea proiectului de lege anexat si, ulterior, sa
actioneze pentru publicarea proiectului legislativ in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Comitetul de initiativa o desemneaza, de asemenea, pe domnisoara Claudia Constantinescu in calitate de
presedinte, fiind mandatata sa rezolve problemele operative si sa reprezinte Comitetul in raporturile sale cu
autoritatile publice centrale si locale, precum si cu persoanele imputernicite pentru intocmirea listelor de
sustinatori si strangerea semnaturilor cetatenilor care sustin proiectul de lege anexat.
Autentificata de Societatea Profesionala Notariala "T. si Asociatii", azi, data autentificarii, in 1 (un) exemplar
original si 5 (cinci) exemplare duplicat.
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Comitetul de
initiativa
J.I.B.
S.S.
E.C.
S.S.
C.F.
S.S.
V.C.
S.S.
C.-A.-M. C.
S.S.
N.A.
S.S.
L.-M.C.
S.S.
D.M.
S.S.
M.A.
S.S.
S.F.
S.S.
ROMANIA
Uniunea Nationala a Notarilor Publici
SOCIETATE PROFESIONALA NOTARIALA
"T. SI ASOCIATII"
Licenta de functionare nr. 48/3264/10.01.2014
Sediul: Bucuresti, bd. Burebista nr. 3, bl. D16, sc. 4, parter, ap.
108, sector 3
Operator de date cu caracter personal nr. 10614
e-mail: bnpitomescu@yahoo.com
tel./fax: 021.321.04.90
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INCHEIERE DE
AUTENTIFICARE NR. 305
Anul 2019, luna iunie,
ziua 04
Eu, I.T., notar public, la cererea
partilor, m-am deplasat in
municipiul Bucuresti, unde am
gasit pe:
- J.I.B.;
- E.C.;
- C.F.;
- V.C.;
- C.-A.-M. C.;
- N.A.;
- L.-M.C.;
- D.M.;
- M.A.;
- S.F.,
care, dupa ce au citit actul, au declarat ca au inteles continutul, ca cele cuprinse in act reprezinta vointa lor, au consimtit la
autentificarea prezentului inscris si au semnat originalul actului si anexele.
In temeiul art. 12 lit. b) din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, se
declara autentic prezentul inscris.
S-a incasat onorariul in suma de 100 lei, plus 19 lei TVA, cu bon fiscal.
NOTAR
I.T.
S.S.

PUBLIC,

"Prezentul duplicat s-a intocmit in 5 (cinci) exemplare, de I.T., notar public, astazi, data autentificarii actului, si
are aceeasi forta probanta ca originalul."
NOTAR PUBLIC,
I.T.
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