
CONSTITUT‚ IA  
REPUBLICII ITALIENE

ARTICOLELE 56, 57, 59

După modificările introduse de legea consti-
tut‚ ională din 19 octombrie 2020, nr. 1: «Schim-
bări aduse articolelor 56, 57 s‚ i 59 din Constitut‚ ie 
cu privire la reducerea numărului de parlamen-
tari» (Monitorul Oficial nr. 261 din 21 octombrie 
2020) (*)

Art. 56.

Camera Deputat‚ ilor este aleasă prin vot universal 
s‚ i direct.

Numărul deputat‚ ilor este de patru sute, dintre 
care opt sunt ales‚ i în circumscript‚ ia Diasporei.

Pot fi ales‚ i deputat‚ i tot‚ i alegătorii care, până în 
ziua alegerilor, au împlinit vârsta de douăzeci s‚ i cinci 
de ani.

Distribuirea locurilor în circumscript‚ iile electora-
le, cu except‚ ia numărului de locuri alocate circum-
script‚ iei Diasporei, se efectuează prin împărt‚ irea nu-
mărului de locuitori ai Republicii, conform ultimului 
recensământ general al populat‚ iei, la trei sute nouă-

(*) Art. 4 din legea constitut‚ ională n. 1 din 19 octombrie 2020 
a stabilit că modificările la articolele 56 s‚ i 57 din Constitut‚ ie «se 
aplică de la data primei dizolvări sau a primei încetări a Came-
relor ulterioară intrării în vigoare a prezentei legi constitut‚ ionale 
dar nu înainte de împlinirea a s‚ aizeci de zile de la data intrării ei 
în vigoare».



zeci s‚ i doi, distribuind locurile în mod proport‚ ional 
cu populat‚ ia fiecărei circumscript‚ ii, în funct‚ ie de câ-
turile s‚ i de resturile cele mai mari.

Art. 57.

Senatul Republicii este ales la nivel regional, cu 
except‚ ia sect‚ iilor destinate Diasporei. 

Numărul senatorilor ales‚ i este de două sute, din-
tre care patru sunt ales‚ i în circumscript‚ ia Diaspora. 
Nicio regiune sau provincie autonomă nu poate avea 
mai put‚ in de trei senatori; Molise are doi, iar Valle 
D’Aosta unul.

Repartizarea locurilor între Regiuni s‚ i Provinciile 
autonome, după aplicarea prevederilor paragrafu-
lui anterior, se efectuează proport‚ ional cu numărul 
populat‚ iei, as‚ a cum rezultă din ultimul recensământ 
general, în funct‚ ie de câturile s‚ i de resturile cele mai 
mari.

Art. 59.

Este senator pe viat‚ ă s‚ i cu drepturi depline oricine 
a fost Pres‚ edinte al Republicii, cu except‚ ia cazului în 
care acesta renunt‚ ă.

Pres‚ edintele Republicii poate să numească sena-
tori pe viat‚ ă dintre cetăt‚ enii care s‚ i-au onorat Patria 
prin merite deosebite în domeniul social, s‚ tiint‚ ific, 
artistic sau literar. Numărul total al senatorilor activi 
numit‚ i de Pres‚ edintele Republicii nu poate în niciun 
caz să fie mare de cinci.
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