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 SoluţiaSoluţia armonizăriiarmonizării legislaţieilegislaţiei electoraleelectorale dindin
RomâniaRomânia esteeste adoptareaadoptarea uneiunei reglementărireglementări
uniceunice carecare săsă creezecreeze cadrulcadrul generalgeneral pentrupentru
toatetoate tipuriletipurile dede alegerialegeri şişi referendumurireferendumuri..

 AcestAcest demersdemers arar aveaavea caca rezultatrezultat imediatimediat::

11.. oo maimai maremare coerenţăcoerenţă şişi fluiditatefluiditate aa derulăriiderulării
procedurilorprocedurilor specificespecifice organizăriiorganizării şişi desfăşurăriidesfăşurării
procesuluiprocesului electoralelectoral;;

22.. oo maimai maremare stabilitatestabilitate aa legislaţieilegislaţiei electoraleelectorale..



 AutoritateaAutoritatea ElectoralăElectorală PermanentăPermanentă aa
finalizatfinalizat unun proiectproiect dede legelege electoralăelectorală carecare
conţineconţine prevederiprevederi referitoarereferitoare lala toatetoate
tipuriletipurile dede alegerialegeri şişi referendumurireferendumuri..

 AcestAcest proiectproiect îşiîşi propunepropune săsă reuneascăreunească
reglementărilereglementările cucu caractercaracter electoralelectoral
existenteexistente înlăturândînlăturând actactuualelealele discrepanţediscrepanţe
şişi lacunelacune legislativelegislative..



Structura legii electoraleStructura legii electorale

 Legea electorală propusă este structurată Legea electorală propusă este structurată 
în în 14 capitole14 capitole după cum urmează:după cum urmează:



CAPITOLUL I CAPITOLUL I –– Dispoziţii generaleDispoziţii generale

 IncludeInclude obiectulobiectul dede reglementarereglementare alal legii,legii, definiţiidefiniţii aleale
unorunor termenitermeni specificispecifici domeniuluidomeniului electoral,electoral, enumerareaenumerarea
principiilorprincipiilor carecare staustau lala bazabaza organizăriiorganizării şişi desfăşurăriidesfăşurării
alegeriloralegerilor şişi referendumurilor,referendumurilor, precumprecum şişi prevederiprevederi
privindprivind condiţiilecondiţiile înîn carecare organizaţiileorganizaţiile cetăţenilorcetăţenilor
aparţinândaparţinând minorităţilorminorităţilor naţionalenaţionale reprezentatereprezentate înîn
ParlamentulParlamentul RomânieiRomâniei potpot depunedepune candidaturicandidaturi lala alegeri,alegeri,
alianţelealianţele electoraleelectorale etcetc..

 TotTot înîn cadrulcadrul primuluiprimului capitolcapitol suntsunt reglementatereglementate datadata şişi
oreleorele dede desfăşuraredesfăşurare aa votării,votării, perioadaperioada electorală,electorală,
documenteledocumentele înîn bazabaza căroracărora sese votează,votează, locullocul dede
exercitareexercitare aa dreptuluidreptului dede vot,vot, modurilemodurile dede scrutinscrutin şişi
tipuriletipurile dede referendumreferendum naţionalnaţional şişi locallocal..



CAPITOLUL II CAPITOLUL II –– Înregistrarea alegătorilorÎnregistrarea alegătorilor

 ReglementeazăReglementează RegistrulRegistrul electoralelectoral (respectiv(respectiv
dreptuldreptul dede acces,acces, înscriereaînscrierea şişi radierearadierea dindin
registru,registru, actualizareaactualizarea şişi îndreptareaîndreptarea omisiuniloromisiunilor
dindin acesta)acesta) şişi listelelistele electoraleelectorale..

CAPITOLUL III CAPITOLUL III ––Organizarea administrativOrganizarea administrativ--

teritorială electoralăteritorială electorală

 CuprindeCuprinde normenorme privindprivind circumscripțiilecircumscripțiile
electorale,electorale, colegiilecolegiile uninominale,uninominale, secţiilesecţiile dede
votarevotare şişi RegistrulRegistrul secţiilorsecţiilor dede votarevotare..



CAPITOLUL IV CAPITOLUL IV –– Administraţia ElectoralăAdministraţia Electorală

este structurat în 2 secţiunieste structurat în 2 secţiuni::

 SecţiuneaSecţiunea II reglementeazăreglementează AutoritateaAutoritatea ElectoralăElectorală
PermanentăPermanentă descriinddescriind scopul,scopul, funcţiile,funcţiile, organizarea,organizarea,
funcţionarea,funcţionarea, atribuţiileatribuţiile şişi acteleactele AutorităţiiAutorităţii ElectoraleElectorale
PermanentePermanente..

 SecţiuneaSecţiunea IIII faceface referirereferire lala BirourileBirourile electoraleelectorale
reglementândreglementând CorpulCorpul funcţionarilorfuncţionarilor electorali,electorali, statutulstatutul şişi
cazurilecazurile dede înlocuireînlocuire aa membrilormembrilor birourilorbirourilor electorale,electorale,
statutulstatutul personaluluipersonalului dindin cadrulcadrul aparatuluiaparatului tehnictehnic dede lucrulucru
alal birouluibiroului electoral,electoral, precumprecum şişi formarea,formarea, componenţacomponenţa şişi
atribuţiileatribuţiile fiecăruifiecărui tiptip dede biroubirou electoral,electoral, începândîncepând cucu
BiroulBiroul ElectoralElectoral CentralCentral şişi pânăpână lala nivelulnivelul birourilorbirourilor
electoraleelectorale aleale secţiilorsecţiilor dede votarevotare..



Capitolul VI Capitolul VI –– CandidaturileCandidaturile

 ConţineConţine prevederiprevederi referitoarereferitoare lala sediilesediile birourilorbirourilor
electorale,electorale, localullocalul dede votvot ,, urneleurnele dede vot,vot, cabinelecabinele dede
vot,vot, ştampileleştampilele electorale,electorale, buletinelebuletinele dede vot,vot,
SistemulSistemul informaticinformatic electoralelectoral naţional,naţional, circuitulcircuitul
materialelormaterialelor necesarenecesare votăriivotării şişi finanţareafinanţarea procesuluiprocesului
electoralelectoral..

CAPITOLUL V CAPITOLUL V –– Logistica electoralăLogistica electorală

 sese referăreferă lala propunerilepropunerile dede candidaţicandidaţi aleale
formaţiunilorformaţiunilor politicepolitice şişi candidaţiicandidaţii independenţi,independenţi,
listalista susţinătorilor,susţinătorilor, garanţiagaranţia financiară,financiară, semnelesemnele
electorale,electorale, admitereaadmiterea sausau respingerearespingerea
propunerilorpropunerilor dede candidaţi,candidaţi, constatareaconstatarea rămâneriirămânerii
definitivedefinitive aa candidaturilorcandidaturilor..



Capitolul VII. Campania electorală şi Capitolul VII. Campania electorală şi 

campania pentru referendumcampania pentru referendum

 IncludeInclude prevederiprevederi privindprivind duratadurata campanieicampaniei
electoraleelectorale şişi aa campanieicampaniei pentrupentru referendum,referendum,
repartizarearepartizarea timpilortimpilor dede antenă,antenă, campaniacampania prinprin
massmass--mediamedia audiovizualăaudiovizuală cucu referirereferire lala tipuritipuri dede
emisiuni,emisiuni, sondajelesondajele dede opinieopinie cucu conţinutconţinut
electoral,electoral, afişajulafişajul electoral,electoral, dreptuldreptul lala replicăreplică şişi lala
rectificarerectificare alal candidaţilor,candidaţilor, campaniacampania electoralăelectorală
prinprin massmass--mediamedia scrisăscrisă şişi ConsiliulConsiliul NaţionalNaţional alal
AudiovizualuluiAudiovizualului..



Capitolul VIII Capitolul VIII –– VotareaVotarea

 ReglementeazăReglementează pregătirea,pregătirea, desfăşurareadesfăşurarea şişi
suspendareasuspendarea votării,votării, proceduriproceduri specialespeciale dede
votare,votare, urnaurna specialăspecială şişi încheiereaîncheierea votăriivotării..

Capitolul IX. Observarea alegerilor şi a Capitolul IX. Observarea alegerilor şi a 

referendumuluireferendumului

 ConConţţineine reglementreglementăăriri privindprivind persoanelepersoanele
acreditateacreditate caca observatorobservator şişi RegistrulRegistrul
observatorilorobservatorilor electoralielectorali..



Capitolul X Capitolul X -- Stabilirea rezultatului votării Stabilirea rezultatului votării 

este structurat în 7 secţiunieste structurat în 7 secţiuni::

 Secţiunea 1. Consemnarea rezultatelor votăriiSecţiunea 1. Consemnarea rezultatelor votării
 Secţiunea 2. Centralizarea rezultatelor votării.Secţiunea 2. Centralizarea rezultatelor votării.
 Secţiunea 3. Repartizarea şi atribuirea Secţiunea 3. Repartizarea şi atribuirea 

mandatelor de deputat şi de senator.mandatelor de deputat şi de senator.
 Secţiunea 4. Atribuirea mandatului de Preşedinte Secţiunea 4. Atribuirea mandatului de Preşedinte 

al României.al României.
 Secţiunea 5. Atribuirea mandatelor de Secţiunea 5. Atribuirea mandatelor de 

parlamentar european.parlamentar european.
 Secţiunea 6. Atribuirea mandatului de ales local.Secţiunea 6. Atribuirea mandatului de ales local.
 Secţiunea 7. Validarea rezultatului Secţiunea 7. Validarea rezultatului 

referendumului. referendumului. 



Capitolul XI Capitolul XI -- Alegerile parţialeAlegerile parţiale

 IncludeInclude proceduriproceduri privindprivind organizareaorganizarea şişi
desfăşurareadesfăşurarea alegeriloralegerilor parţiale,parţiale, precumprecum şişi
reglementărireglementări specificespecifice pentrupentru alegerilealegerile
parţialeparţiale pentrupentru CameraCamera DeputaţilorDeputaţilor şişi
SenatSenat şişi alegerilealegerile parţialeparţiale pentrupentru
autorităţileautorităţile administraţieiadministraţiei publicepublice localelocale..



Capitolul XII Capitolul XII -- Contenciosul electoralContenciosul electoral

 PrezintăPrezintă detaliatdetaliat categoriilecategoriile dede plângeriplângeri şişi contestaţiicontestaţii carecare
suntsunt dede competenţacompetenţa birourilorbirourilor electoraleelectorale aleale secţiilorsecţiilor dede
votare,votare, birourilorbirourilor electoraleelectorale comunale,comunale, orăşeneştiorăşeneşti şişi
municipale,municipale, birourilorbirourilor electoraleelectorale dede sector,sector, etcetc.. pânăpână lala
nivelulnivelul BirouluiBiroului ElectoralElectoral CentralCentral..

 EsteEste reglementatăreglementată situaţiasituaţia anulăriianulării votăriivotării lala oo secţiesecţie dede
votare,votare, competenţacompetenţa secţiilorsecţiilor dede contencioscontencios--administrativadministrativ
aleale tribunalelor,tribunalelor, competenţacompetenţa secţiilorsecţiilor dede contencioscontencios--
administrativadministrativ şişi fiscalfiscal aleale curţilorcurţilor dede apel,apel, competenţacompetenţa
secţieisecţiei dede contencioscontencios--administrativadministrativ şişi fiscalfiscal aa ÎnalteiÎnaltei CurţiCurţi
dede CasaţieCasaţie şişi JustiţieJustiţie şişi ContenciosulContenciosul electoralelectoral prinprin CurteaCurtea
ConstituţionalăConstituţională..

 SuntSunt identificaţiidentificaţi titulariititularii dreptuluidreptului dede sesizare,sesizare,
documenteledocumentele carecare sese depun,depun, termeneletermenele dede introducereintroducere şişi
soluţionaresoluţionare aa cererilor,cererilor, plângerilor,plângerilor, contestaţiilorcontestaţiilor şişi aa
recursurilor,recursurilor, soluţionareasoluţionarea cererilor,cererilor, plângerilor,plângerilor,
contestaţiilorcontestaţiilor şişi recursurilor,recursurilor, soluţiilesoluţiile pepe carecare lele potpot dada
birourilebirourile electoraleelectorale şişi proceduraprocedura reluăriireluării alegeriloralegerilor şişi aa
referendumuluireferendumului..



Capitolul XIII Capitolul XIII defineştedefineşte Contravenţiile şi Contravenţiile şi 

sancţiunilesancţiunile specifice procesului electoralspecifice procesului electoral..

Capitolul XIVCapitolul XIV conţineconţine Dispoziţii tranzitorii şi Dispoziţii tranzitorii şi 
finale.finale.



Principalele elemente de noutate Principalele elemente de noutate 
ale proiectului de lege electoralăale proiectului de lege electorală

 NumărulNumărul locuitorilorlocuitorilor carecare sese iaia înîn calculcalcul pentrupentru stabilireastabilirea
numnumăruluiărului dede mandatemandate esteeste celcel dindin RegistrulRegistrul NaţionalNaţional dede
EvidenţăEvidenţă aa PersoanelorPersoanelor..

 SeSe interziceinterzice modificareamodificarea legiilegii înîn anulanul înîn carecare auau locloc alegerialegeri
generale,generale, respectivrespectiv dupădupă anunţareaanunţarea dateidatei unuiunui referendumreferendum
naţionalnaţional..

 ÎntrÎntr--oo circumscripţiecircumscripţie electoralăelectorală sausau întrîntr--unun colegiucolegiu uninominaluninominal
potpot aveaavea locloc alegerialegeri numainumai înîn cazulcazul înîn carecare pepe buletinulbuletinul dede votvot
suntsunt înscrişiînscrişi celcel puţinpuţin doidoi candidaţicandidaţi sausau douădouă listeliste dede candidaţi,candidaţi,
dupădupă cazcaz..

 EsteEste permisăpermisă numainumai distribuireadistribuirea sausau primireaprimirea dede tipărituritipărituri
electoraleelectorale



 DataData şişi oreleorele dede desfăşuraredesfăşurare aa votăriivotării suntsunt
stabilitestabilite astfelastfel::

a)a) aa treiatreia duminicăduminică aa luniilunii noiembrienoiembrie pentrupentru
alegerilealegerile parlamentareparlamentare şişi prezidenţialeprezidenţiale;;
PrimaPrima duminicăduminică aa luniilunii iunieiunie pentrupentru alegerilealegerile
localelocale..

b)b) înîn străinătate,străinătate, înîn statelestatele înîn carecare datoritădatorită
diferenţeidiferenţei dede fusfus orarorar votareavotarea organizatăorganizată
duminicaduminica arar urmaurma săsă sese încheieîncheie dupădupă oraora 2121..0000 aa
României,României, votareavotarea areare locloc sâmbăta,sâmbăta, întreîntre oreleorele
localelocale 77..0000--2121..0000..
ÎnÎn celelaltecelelalte cazuri,cazuri, votareavotarea sese desfăşoarădesfăşoară
duminica,duminica, întreîntre oreleorele localelocale 77..0000--2121..0000..



 PerioadaPerioada electoralăelectorală pentrupentru fiecarefiecare tiptip dede alegerialegeri
esteeste dede 9090 dede zilezile

 DetaliereaDetalierea procedurilorprocedurilor tehnicetehnice privindprivind
constituireaconstituirea şişi actualizareaactualizarea RegistruluiRegistrului electoralelectoral

 CertificareaCertificarea dede cătrecătre AEPAEP aa secţiilorsecţiilor dede votarevotare înîn
vedereavederea stabilizăriistabilizării localurilorlocalurilor acestoraacestora

 SeSe propunepropune caca urnaurna dede votarevotare săsă fiefie
transparentătransparentă



 CreareaCrearea unuiunui corpcorp permanentpermanent dede funcţionarifuncţionari
electorali,electorali, gestionatgestionat dede AEP,AEP, compuscompus dindin
persoanepersoane carecare săsă îndeplineascăîndeplinească funcţiilefuncţiile dede
preşedintepreşedinte/loc/locţiitorţiitor alal BirourilorBirourilor electoraleelectorale aleale
secţiilorsecţiilor dede votarevotare

 SeSe introduceintroduce noţiuneanoţiunea dede SistemSistem informaticinformatic
electoralelectoral naţionalnaţional administratadministrat dede AEP,AEP, cece
reprezintăreprezintă ansamblulansamblul activităţiloractivităţilor desfăşuratedesfăşurate cucu
mijloacemijloace informaticeinformatice pentrupentru pregătirea,pregătirea,
organizareaorganizarea şişi desfăşurareadesfăşurarea alegeriloralegerilor şişi
referendumuluireferendumului..

 ReglementareaReglementarea procedurilorprocedurilor dede monitorizaremonitorizare aa
prezenţeiprezenţei lala votvot şişi dede prevenireprevenire aa votuluivotului ilegalilegal



 ÎnÎn vedereavederea FinanţăriiFinanţării procesuluiprocesului electoralelectoral sese înfiinţeazăînfiinţează
FondulFondul pentrupentru alegerialegeri generalegenerale lala termentermen aflataflat lala
dispoziţiadispoziţia Guvernului,Guvernului, pepe bazabaza propunerilorpropunerilor AutorităţiiAutorităţii
ElectoraleElectorale Permanente,Permanente, aleale MinisteruluiMinisterului AdministraţieiAdministraţiei şişi
InternelorInternelor şişi aleale MinisteruluiMinisterului AfacerilorAfacerilor ExterneExterne..

 SeSe reglementeazăreglementează proceduraprocedura înîn cazulcazul decesuluidecesului unuiunui
candidatcandidat..

 StabilireaStabilirea dede garanţiigaranţii financiarefinanciare pentrupentru fiecarefiecare candidat,candidat,
respectivrespectiv listălistă dede candidaţicandidaţi şişi condiţiilecondiţiile dede returnarereturnare aleale
acestoraacestora..

 ReglementareaReglementarea competenţeicompetenţei AEPAEP dede aa stabilistabili proceduriproceduri
specialespeciale dede votarevotare pentrupentru nevăzătorinevăzători..



 ModificareaModificarea durateiduratei campanieicampaniei electoraleelectorale prinprin mărireamărirea
acesteiaacesteia lala 9090 dede zilezile precumprecum şişi descriereadescrierea activităţiloractivităţilor dede
campaniecampanie electoralăelectorală carecare potpot fifi desfăşuratedesfăşurate pânăpână lala
rămânerearămânerea definitivădefinitivă aa candidaturilorcandidaturilor dede cătrecătre
formaţiunileformaţiunile politicepolitice şişi candidaţicandidaţi..

 EnumerareaEnumerarea cazurilorcazurilor dede fraudăfraudă electoralăelectorală..

 ReglementareaReglementarea posibilităţiiposibilităţii anulăriianulării votăriivotării lala nivelulnivelul
secţieisecţiei dede votarevotare undeunde auau avutavut locloc fraudefraude..

 ReglementareaReglementarea proceduriiprocedurii dede reluarereluare aa votăriivotării înîn secţiilesecţiile
dede votarevotare undeunde ss--aa anulatanulat votareavotarea..

 ReglementareaReglementarea atacăriiatacării înîn justiţiejustiţie aa tuturortuturor acteloractelor
BirouluiBiroului ElectoralElectoral CentralCentral..


