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G U V E R N U L R O M A N I E I 

ORDONANTA DE URGENTA
privind modificarea si completarea unor acte normative in materia alegerilor 

pentru Senat §i Camera Deputatilor, precum §i unele masuri pentru buna 

organizare si desfasurare a alegerilor parlamentare anticipate

Avand in vedere criza politica actuala si impactul negativ al acesteia asupra 

activita^ii Parlamentului §i a Guvemului,

observand ca, in data de 3 februarie 2020 a fost prezentata o mo^iune de cenzura 

ca urmare a angajarii raspunderii Guvemului asupra unui proiect de lege,

luand in considerare eventualitatea adoptarii motiunii de cenzura, precum §i 

probabilitatea crescuta a declan§arii procedurii dizolvarii Parlamentului Romaniei,

tinand cont de prevederile art. 89 raportat la art. 63 alin. (2) din Constitutia 

Romaniei, republicata, referitoare la procedura dizolvarii Parlamentului Romaniei si la 

alegerile anticipate,

avand in vedere inexistenta in legislatia primara a reglementarilor care sa acorde 

eficienta juridica dispozitiilor constitutionale mentionate,

luand in considerare faptul ca, potrivit legisla^iei in vigoare, perioada electorala 

este stabilita la cel pu^in 90 de zile, necorelata cu termenul de 3 luni prevazut de legea 

flmdamentala in care trebuie sa aiba loc alegerile parlamentare anticipate,

intmcat, dizolvarea Parlamentului subintinde o urgen^a proprie, data de 

necesitatea reinstituirii acestuia, ca organ reprezentativ suprem al popomlui roman §i 

unica autoritate legiuitoare a tarii,

dat fiind faptul ca celeritatea alegerilor anticipate trebuie corelata cu necesitatea 

asigurdrii efectivitatii drepturilor electorate, perioada electorala neputand fi redusa cu



mai mult de 40 de zile fara a periclita organizarea alegerilor §i exercitarea drepturilor 

electorale,
observand ca actualele texte normative privind inscrierea in Registrul electoral 

ca alegator in strainatate sau alegator prin coresponden^a, depunerea candidaturilor, 

exercitarea dreptului de vot prin corespondenta, inscrierea in Corpul exper^ilor 

electorali stabilesc termene care nu pot fi conciliate cu alegerile parlamentare 

anticipate,
vazand ca scurtarea termenelor nu poate fi realizata fara luarea unor masuri 

suplimentare care sa asigure organizarea sectiilor de votare, colectarea semnaturilor de 

sustinere a candidaturilor si accesul la vot,

intrucat, in cazul in care data alegerilor parlamentare ar fi stabilita intr-o zi din 

cadrul perioadei electorale pentru alegerile locale, ar trebui sa fie constituita o 

infrastructura electorala paralela, care ar implica, in mod suplimentar, aproximativ 

200.000 de membri ai organismelor electorale, precum si sectii de votare diferite,

finand cont de faptul ca alegatorii romani cu domiciliul in strainatate nu sunt 

luafi in calcul la stabilirea numarului de mandate de parlamentar, prezenfa mare la vot 

la alegerile prezidenfiale din anul 2019 impunand o mai buna reprezentare a acestora, 

luand in considerare necesitatea asigurarii accesului la vot al alegatorilor din 

strainatate, precum §i imperativul evitarii repetarii incidentelor grave produse la secfiile 

de votare din strainatate la scrutinele din 26 mai 2019,

constatand faptul ca se impune cresterea legitimitatii organismelor electorale, prin 

includerea de jure a unui reprezentant comun al organizatiilor cetatenilor apartinand 

minoritatilor nationale reprezentate in grupul parlamentar al minoritatilor nationale, 

precum si a altor formatiuni politice reprezentative,

de vreme ce organizarea alegerilor parlamentare anticipate presupune luarea 

masurilor tehnico-organizatorice adecvate de catre un guvem demis,

luand in considerare situatiile in care birourile electorale ale sectiilor de votare din 

strainatate din statele in care au optat sa voteze prin corespondents mai putin de 5.000 

de alegatori cu domiciliul sau resedinta in statul respectiv si care, in urma deciziei



biroului electoral pentm sectiile de votare din strainatate, vor indeplini, suplimentar, si 

atributiile prevazute de lege pentm birourile electorale pentm corespondenta,

linand cont de faptul ca, potfivit legislatiei in vigoare, participarea concomitenta a 

presedintelui si a loctiitomlui acestuia la activitatea biroului electoral al sectiei de 

votare este obligatorie, in strainatate, timpul de lucm al acestora pe durata celor 3 zile 

de votare putand ajunge la peste 50 de ore, cu un repaus total de 12 ore, iar in ^ara, 

durata activita^ilor ar fi de aproximativ 18 ore,

constatand faptul ca, in lipsa unor proceduri care sa permita membrilor birourilor 

electorale ale sec^iilor de votare sa beneficieze de timp de odihna, volumul mare al 

activitatii birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate este de natura sa 

genereze riscuri majore, precum scaderea numarului persoanelor care vor dori sa faca 

parte din birourile electorale, cre§terea numarului de erori cauzate de oboseala 

. membrilor birourilor electorale §i retragerea din birourile electorale a membrilor 

acestora pe parcursul desfasurarii activitatii,

vazand necesitatea asigurarii accesului la vot si a fluidizarii operatiunilor de votare 

din strainatate, precum si bunele practici utilizate la alegerile prezidentiale din anul 

2019, precum cresterea duratei votarii la sectiile de votare din strainatate, asigurarea 

accesului la vot al alegatorilor cu mobilitate redusa, acordarea posibilitatii prelungirii 

programului de votare, cresterea capacitatii sectiilor de votare din strainatate prin 

marirea numamlui membrilor birourilor electorale ale acestora si generarea listelor 

electorale suplimentare din strainatate in format electronic, in mod automat, pe baza 

datelor inregistrate in Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de 

prevenire a votului ilegal,

intmcat actualele prevederi legale, care conditioneaza exercitarea dreptului de vot 

de domiciliul sau resedinta in circumscriptia electorala, reprezinta restrictii la adresa 

libertatii votului, in contextul unui proces electoral organizat pentm un organ 

reprezentativ national,

observand necesitatea implementarii in cadml alegerilor parlamentare a 

Regulamentului (tJE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protec^ia persoanelor fizice in ceea ce prive§te prelucrarea datelor
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cu caracter personal §i privind libera circulatie a acestor date §i de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), astfel incat partidele 

politice si candidatii independent sa poata indeplini formalitatile necesare depunerii 

candidaturilor, in considerarea termenului mai scurt pentru depunerea candidaturilor in 

cazul alegerilor parlamentare anticipate,

observand ca centralizarea rezultatelor votarii poate fi grav afectata de incidente 

cibemetice si conventionale, ceea ce reclama asigurarea unei securitati sporite a 

acesteia,

dat fiind faptul ca alegatorii, care in ziua votarii desfasoara activitati care nu le 

permit sa paraseasca locul de munca, nu au acces la vot,

intrucat in contextul actual sunt necesare masuri suplimentare pentru pregatirea 

implementarii noilor tehnologii in procesele electorale, in sensul introducerii unor 

alternative modeme la mersul la ume, precum votul electronic §i votul prin internet, 

observand numarul mare de retrageri din Corpul expeitilor electorali din anul 2018 

§i 2019 general de volumul mare al activita^ii din sec^iile de votare, precum si de lipsa 

timpului liber dupa finalizarea unei activitati care dureaza in medie 20 de ore fara 

intrerupere,

constatand ca, in acest moment, la peste 4 ani de la data intrarii in vigoare a Legii 

nr. 208/2015 privind alegerea Senatului §i a Camerei Deputa^ilor, precum §i pentru 

organizarea §i flmctionarea Autorita^ii Electorale Permanente, publicata in Monitorul 

Oficial al Romaniei, Centrul „Expert electoral” nu este operational, ceea ce afecteaza 

indeplinirea obiectivelor trasate de catre legiuitor, de vreme ce, activitatile de resortul 

acestuia, nu pot fi realizate separat de catre Autoritatea Electorala Permanenta,

vazand ca in ipoteza materializarii riscurilor mentionate, alegerile parlamentare 

anticipate nu vor putea fi organizate in termenul prevazut de Constitutia Romaniei, 

republicata, conform standardelor si principiilor intemationale in materie electorala, 

intrucat masurile propuse prin prezentul proiect nu sunt de natura a afecta drepturile 

electorale, in intelesul stabilit de jufisprudenta Curtii Constitutionale, cum ar fi de 

exemplu Deciziile Curtii Constitutionale a Romaniei nr. 1189/2008, nr. 1248/2008 si

4-



nr. 47/2018, respectiv Codul de bune practici in materie electorala, si nici nu 

ingreuneaza organizarea si desfasurarea alegerilor,

in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si 

constituie o situatie de urgenta si extraordinary, in vederea desfasurarii in bune conditii 

a alegerilor parlamentare anticipate si a asigurarii conditiilor necesare pentru 

consultarea corpului electoral, a carei reglementare nu poate fi amanata.

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonan^a de urgenfa.

Art. I. - Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului §i a Camerei 
Deputafilor, precum §i pentru organizarea §;i funclionarea Autoritalii Electorale 

Ferraanente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 553 din 24 

iulie 2015, cu modiflcarile §i completarile ulterioare, se modifica dupa cum 

urmeaza:

1. La articolul 5, alineatui (7) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
A

„(7) In cazul alegerilor parlamentare anticipate, numarul de mandate pentru 

'Senat, respectiv pentru Camera Deputa^ilor, pentru fiecare circumscriplie in parte, este 

cel prevazut in anexa nr. 1.”

2. La articolul 6, alineatui (1) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„(1) Votarea in lara se desfasoara intr-o singura zi, care poate fi numai duminica.

A

In strainatate, votarea se desfa§oara §i pe parcursul zilelor de vineri §i sambata imediat 

anterioare datei votarii.”

3. La articolul 6, dupa alineatui (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^) cu 

urmatorul cuprins:

„(1*) In strainatate, in ziua de vineri, votarea incepe la ora locala 12,00 §i se 

incheie la ora locala 21,0Q, iar in ziua de sambata, votarea se deschide la ora locala 

7,00 §i se incheie la ora locala 21,00."



4. Dupa articolul 6 se introduce un nou articol, art. 6^ cu urmatorul
cuprins:

„Art. 6^ - (1) Alegerile parlamentare anticipate se desfa§oara in cadrul perioadei 

de 3 luni de la data dizolvMi Parlamentului, prevazuta de art. 63 alin. (2) din 

Constitu^ia Romaniei, republicata.

(2) In cel mult 5 zile de la data dizolvarii Parlamentului, Guvemul stabile§te, 

prin hotarare, la propunerea Autoritalii Electorale Permanente, data votarii, calendarul 

operaliunilor electorale, cheltuielile §i masurile tehnico-organizatorice necesare bunei 

organizari §i desfa§urari a alegerilor parlamentare anticipate.

(3) In cel mult 5 zile de la data dizolvarii Parlamentului, Guvemul aloca, prin 

hotarare, fondurile necesare bunei organizari §i desfa§urari a alegerilor parlamentare 

anticipate din Fondul de rezerva bugetara la dispozi^ia Guvemului.
/V

(4) In cazul alegerilor parlamentare anticipate, data desfasurarii acestora se 

stabileste cu cel putin 50 de zile inaintea votarii. In acest caz, termenele prevazute de 

prezenta lege, cu exceptia celor de 24 de ore §i a celor care se refera expres la alegerile

I parlamentare anticipate, se reduc la jumatate. Daca din operatiunea de reducere la 

jumatate a termenelor rezulta fractiuni de zile egale sau mai mari de 12 ore, rotunjirile 

■ se fac in plus; fractiunile mai mici de 12 ore nu se iau in calcul.

(5) In cazul alegerilor parlamentare anticipate, campania electorala incepe in 

ziua urmatoare celei in care se constata ramanerea defmitiva a candidaturilor si se 

incheie cu 24 de ore inainte de momentul inceperii votarii.”

5. Articolul 7 se modifica §ii va avea urmatorul cuprins:
„Art. 7. - (1) In perioada electorala se constituie Biroul Electoral Central, birouri 

electorale de circumscriptie la nivel judetean, al municipiului Bucuresti, oficii 

electorale de sector, in cazul municipiului Bucuresti, si un birou electoral de 

circumscriptie pentm sectiile de votare din strainatate, precum si birouri electorale ale 

sectiilor de votare.

(2) In indeplinirea atributiilor ce le revin, membrii birourilor electorale exercita 

o functie ce implica autoritatea de stat. Exercitarea corecta si impartiala a functiei de



membru al biroului electoral este obligatorie. Nerespectarea acestei obligati! atrage 

raspunderea contraventionala sau penala, dupa caz.

(3) Pot indeplini atributiile ce revin operatorilor de calculator numai membrii 

birourilor electorate ale sectiilor de votare desemnati in acest sens, care au fost declara^i 

admi§i la examenul organizat de Serviciul de Telecomunicatii Speciale impreuna cu 

Autoritatea Electorala Permanenta.”

6. Dupa articolul 7 se introduc doua noi articole, art. 7^ si art. 7^, cu 

urmatorul cuprins:

„Art. 7^. - (1) Candidate nu pot fi membri ai birourilor sau oficiilor electorate.

(2) Sotul, sotia, rudele sau afinii candidatului pana la gradul al doilea inclusiv nu 

pot fi membri ai biroului electoral de circumscrip^ie in cazul in care candidatura a fost 

depusa in circumscriptia respectiva.

;(3) Sotul, sotia, rudele sau afinii candidatului pana la gradul al doilea inclusiv 

nu pot fi membri ai birourilor electorate ale sectiilor de votare din circumscriptia 

electorala unde s-a depus candidatura.

(4) Dupa ramanerea definitiva a candidaturilor, persoanele aflate in situatiile de 

.incompatibilitate prevazute de alin. (1) - (3), sunt inlocuite din calitatea de membru in 

biroul electoral.
A

(5) In cazul in care membrul biroului electoral este chemat sa participe la 

adoptarea unei decizii sau hotarari care prive§te in mod direct sau indirect un candidat 

cu care are relatii de rudenie de pana la gradul IV este obligat sa informeze despre 

aceasta ceilalli membri ai biroului electoral §i sa nu ia parte la adoptarea hotararii.
(1) in cazul in care perioada electorala corespunzatoare alegerilor 

parlamentare anticipate incepe in timpul unei perioade electorate aferente altor alegeri 

generate, organismele electorate constituite sau care se vor constitui in cadrul acelui 

scrutin vor indeplini, in mod corespunzator, §i atributiile prevazute de prezenta lege 

pentru Biroul Electoral Central, birourile electorate de circumscriptie, oficiile 

electorate §i birourile electorate ale sectiilor de votare.
A

(2) In cazul in care dupa data inceperii perioadei electorate corespunzatoare 

alegerilor parlamentare anticipate incepe perioada electorala aferenta altor alegeri

Art. 7^. -



generale, organismele electorale constituite sau care se vor constitui pentru organizarea 

alegerilor parlamentare anticipate vor indeplini, in mod corespunzator, §i atribu^iile 

prevazute de legea care reglementeaza scrutinul respectiv.

(3) in cazurile prevazute de alin. (1) §i (2), votarea va avea loc la date diferite.

(4) In cazurile prevazute de alin. (1) si (2), organismele electorale isi inceteaza 

activitatea dupa publicarea rezultatelor tuturor scrutinelor in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I.

7. La articolul 8, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^) cu 

urmatorul cuprins:
„(1') in cursul zilei votMi, membrii biroului electoral al sectiei de votare pot 

beneficia de pauze de cel mult 30 de minute la fiecare 6 ore, sub conditia asigurarii 

, cvorumului minim de prezen^a prevazut de alin. (1), fiind obligatoriu ca fie pre§edintele 

biroului electoral al sectiei de votare, fie loctiitorul acestuia sa fie prezent.”

8. Articolul 10 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„Art. 10. - (1) Calitatea de membru al unui birou sau oficiu electoral inceteaza 

' r - de drept in cazul in care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savarsirea unei 

infractiuni prevazute la art. 385-391 din Codul penal. Constatarea cazului incetarii de 

drept a calitatii de membru al unui birou sau oficiu electoral se face, in termen de 48 

de ore de la intervenirea cazului, de catre presedintele biroului electoral ierarhic 

superior, iar in cazul Biroului Electoral Central, de catre presedintele inaltei Curti de 

Casatie si Justitie. Dispozitiile art. 9 se aplica in mod corespunzator.
/V

(2) In cazul in care presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare nu isi 

indeplinesc atributiile ce le revin sau savarsesc contraventii prevazute de prezenta lege 

sunt inlocuiti, de indata, la solicitarea biroului electoral ierarhic superior, cu loctiitorii
/V

acestora. In cazul in care ceilalti membri ai birourilor electorale ale sectiilor de votare, 

respectiv operatoiii de calculator nu isi indeplinesc atributiile ce le revin sau savarsesc 

contraventii prevazute de prezenta lege, sunt inlocuiti de indata, la solicitarea biroului



electoral ierarhic superior, de catre organismele sau persoanele care le-au desemnat, 

dupa caz, cu alte persoane desemnate potrivit procedurilor prevazute de prezenta lege.” 

9. La articolul 11, alineatul (1) se modifica va avea urmatorul cuprins: 

„(1) La nivel national se constituie Biroul Electoral Central, format din 21 de 

membri, dupa cum urmeaza:

a) 5 judecatori ai Inaltei Cui^i de Casa^ie §i Justitie, din care un pre§edinte §i un

loc^iitor;

b) pre§edintele §i vicepre§edinlii Autoritatii Electorale Permanente;

c) membrii propu§i de partidele politice parlamentare §i organiza^iile cetatenilor 

apar^inand minoritalilor na^ionale cu grup parlamentar propriu in fiecare Camera a 

Parlamentului;

d) un membru desemnat in baza propunerii grupului parlamentar al minoritalilor 

nalionale din Camera Deputa^ilor;

e) membrii propu§i de partidele politice neparlamentare care participa la alegeri, 

precum §i de aliantele politice §i alian^ele electorale, care nu au in componenla niciun 

partid politic parlamentar, care participa la alegeri, in limita numarului maxim de 

membri.”

10. La articolul 11, dupa alineatul (10) se introduce un nou alineat, alin. (11) 

cu urmatorul cuprins:
„(11) Aparatul tehnic auxiliar al birourilor electorale asigura rela^ia cu publicul, 

rela^ia cu mass-media, accesul la informaliile de interes public, inregistrarea §i 

arhivarea documentelor, inregistrarea audio a §edin(elor, secretariatul §edinlelor, 

efectuarea operatiunilor materiale privind centralizarea rezultatelor alegerilor, precum 

§i a operatiunilor materiale de predare - primire a materialelor electorale.”

11. La articolul 12, alineatul (1), literele c), i) §i j) se modifica §i vor avea 

urmatorul cuprins:

„c) rezolva intampinarile referitoare la propria sa activitate si contestatiile cu 

privire la operatiunile efectuate si actele adoptate de birourile electorale de 

circumscriptie; contestatiile se solutioneaza prin decizii care sunt obligatorii pentru



biroul electoral m cauza, precum si pentru autoritatile si institutiile publice la care se 

refera, sub sanctiunile prevazute de prezenta lege;

i) dispune renumararea voturilor intr-o sectie de votare sau refacerea centralizarii 

voturilor si rezultatului alegerilor dintr-o circumscriptie electorala in situatia in care 

exista indicii temeinice privind incorectitudinea numaratorii sau constata ca au fost 

comise erori ori au fost inregistrate neconcordante intre datele inregistrate in procesele- 

verbale;

j) vegheaza la corectitudinea func^ionarii Sistemului informatic de centralizare 

a rezultatelor votarii; totalizeaza rezultatul national, pe baza proceselor-verbale primite 

de la birourile electorale constituite la niveluri inferioare;”

12. La articolul 13, alineatele (1), (6) §i (9) se modifica §i vor avea urmatorul
cuprins:

„(1) La nivelul fiecareia dintre cele 43 de circumscriptii electorale se constitute 

un birou electoral de circumscriptie, format din 15 membri, dupa cum urmeaza:

a) 3 judecatori;

b) unreprezentant al Autoritatii Electorale Permanente;

c) membrii propu§i de partidele politice parlamentare §i organiza^iile ceta^enilor 

apaifinand minorita^ilor na^ionale cu grup parlamentar propriu in fiecare Camera a 

Parlamentului;

d) un reprezentant comun al organizatiilor ceta^enilor apaifinand minorita^ilor 

na^ionale reprezentate in grupul parlamentar al minorita^ilor na^ionale din Camera 

Deputa^ilor;

e) membrii propu§i de partidele politice neparlamentare care participa la alegeri, 

precum §i de alian^ele politice §i alian^ele electorale, care nu au in componen^a niciun 

partid politic parlamentar, care participa la alegeri, in limita numarului maxim de 

membri.

(6) In termen de 3 zile de la data ramanerii definitive a candidaturilor, partidele 

politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantele politice si



aliantele electorale care participa la alegeri, altele decat eele prevazute la alin. (5), 

trebuie sa comunice, in scris, birourilor electorale de circumscriptie numele si 

prenumele reprezentantilor lor care vor face parte din acestea. Comunicarile transmise 

dupa acest termen nu se iau in considerare.

(9) Oficiile electorale se organizeaza la nivelul sectoarelor municipiului 

Bucure§ti §i sunt alcatuite dintr-un pre§edinte, un loc^iitor al acestuia, un reprezentant 

al Autoritatii Electorale Permanente §i din cel mult 8 reprezentan^i ai partidelor politice, 

organiza^iilor ceta^enilor apar^inand minorita^ilor na^ionale, alian^elor politice §i 

aliantelor electorale.”

13. La articolul 15, alineatele (1) §i (2) se modifica vor avea urmatorul
cuprins:

„(1) Birourile electorale ale secliilor de votare sunt alcatuite dintr-un pre§edinte, 

un loc^iitor al acestuia, care sunt, de regula, magistra^i sau juri§ti, precum §i din 8 

membri.

(2) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare si loctiitorul acestuia sunt 

desemnati de catre Autoritatea Electorala Permanenta, in sedinta publica, anuntata cu 

48 - de ore inainte, prin tragere la sorti computerizata, organizata cu respectarea 

urmatoarelor conditii:

a) tragerea la sorti este organizata la nivelul fiecarui judet si la nivelul 

municipiului Bucuresti;

b) tragerea la sorti se face pe functii;

c) tragerea la sorti se face pe localitati, in ordinea alfabetica a acestora;

d) tragerea la sorti se face pe sectii de votare, in ordinea numerotarii acestora;

e) tragerea la sorti se face pe baza criteriului experien^ei anterioare ca presedinte 

al biroului electoral al sectiei de votare sau loctiitor al acestuia ;

f) tragerea la sorti se face pe baza criteriului studiilor absolvite, in urmatoarea 

ordine: absolventii de studii universitare de licenta in domeniul stiintelor juridice, apoi 

absolventii de studii universitare de licenta si apoi absolventii invatamantului general 
obligatoriu;

V



g) tragerea la sort! se face pe baza op^iunii privind localitatea inscrisa in cerere, 

acordandu-se prioritate exper^ilor electoral! care an domiciliul in localitatea respective 

§i apoi experfilor electoral! care au resedinta in localitatea respective.

(3) in cazul vacan^ei func^iei de pre§edinte al biroului electoral al sec^iei de 

votare, aceasta.este preluate, de drept, de cdtre loc^iitor. Persoana care va inlocui 

loctiitorul este desemnate de Autoritatea Electoraie Permanente, cu aplicarea 

corespunzetoare a alin. (2).”

14. Articolul 16 se modifica §ii va avea urmatorul cuprins:
„Art. 16. - (1) Poate fi admise in Corpul expertilor electoral!, prin decizie a 

Autoritetii Electoraie Permanente, persoana care indeplineste urmetoarele conditii:

a) are cetetenia romane;

b) cunoaste limba romane, scris si vorbit;

,c) are drept de vot;

d) are o stare de sdnetate corespunzetoare indeplinirii functiei;

e) nu a implinit ince varsta de 70 de ani;

f) nu face parte dintr-un partid politic;

g) a absolvit cel putin invetemantul general obligatoriu;

h) nu este urmerite penal, trimise in judecate penaie sau condamnate penal.

i) a facut cerere pentru admiterea in Corpul expeifilor electoral! cuprinzand 

numele, codul numeric personal, domiciliul, resedinta, ocupatia, profesia, vechimea in 

specialitate juridice, unde este cazul, telefonul, adresa de e-mail §i precizarea ca 

indepline§te condi^iile prevazute la lit. d, e) §i g), inso^ita de o copie a actului de 

identitate, de o copie a actului de studii §i, daca este cazul, de documente doveditoare 

ale vechimii in specialitate juridica;

i) a fost declarata admisa ca urmare a examenului organizat de Autoritatea 

Electorala Permanenta.

(2) Expeifii electoral! care savar§esc contraven^ii in legatura cu alegerile ori 

referendumurile, precum §i cei a caror activitate ca pre§edinti ai birourilor electoraie 

ale secliilor de votare sau ca loctiitori ai acestora este evaluata ca necorespunzatoare 

de catre Autoritatea Electorala Permanenta sunt suspenda^i din Corpul expertilor



electorali. Evaluarea activita^ii se realizeaza pe baza informatiilor fumizate de catre 

birourile electorale ierarhic superioare §i observatori, precum si pe baza documentelor 

electorale intocmite.

(3) Suspendarea din Corpul exper^ilor electorali inceteaza dupa urmatorul 

scrutin, sub condi^ia sus^inerii unui nou examen organizat de Autoritatea Electorala 

Permanenta.

(4) Exper^ii electorali care sunt desemna^i ca pre§edin^i ai birourilor electorale 

ale sec^iilor de votare sau loctiitori ai acestora §i nu confirma participarea la activitatea 

acestora in cel mult 5 zile de la data desemnarii sunt suspendati din Corpul expertilor 

electorali.

(5) Exper^ii electorali care, in timpul campaniei electorale, fac propaganda 

electorala pentru o forma^iune politica sau un candidat sunt exclu§i din Corpul 

expertilor electorali.

(6) Retragerea din corpul expertilor electorali se realizeaza pe baza de cerere 

formulata in scris pana cel mai tarziu cu 25 de zile inaintea datei alegerilor.

(7) In cazul in care un expert electoral nu poate indeplini functia de presedinte 

al funui birou electoral al unei sectii de votare sau functia de loctiitor al acestuia cu 

ocazia unui scrutin este obligat sa solicite in scris Autoritatii Electorale Permanente 

suspendarea din corpul expertilor electorali, pe durata acestora, cel mai tarziu cu 25 de 

zile inaintea datei scrutinului.

(8) Autoritatea Electorala Permanenta gestioneaza Corpul expertilor electorali, 

care cuprinde urmatoarele date de identificare ale persoanelor inscrise: numele, 

prenumele, codul numeric personal, domiciliul, resedinta, ocupatia, profesia, vechimea 

in specialitate juridica, telefonul si adresa de e-mail.

(9) Autoritatea Electorala Permanenta aduce la cunostinta publica, prin afisare 

pe site-ul propriu, urmatoarele date de identificare ale persoanelor inscrise in corpul 
expertilor electorali;

a) numele;

b) prenumele;

c) initiala tatalui;



d) domiciliul - se inscriu numai judetul si localitatea sau municipiul Bucuresti si 

sectorul, dupa caz.

(10) La solicitarea Autoritatii Electorale Permanente, autoritatile publice cu 

atributii in domeniul electoral au obligatia de a pune la dispozitie, gratuit, spatii pentru 

organizarea examenelor pentru admiterea in corpul expertilor electoral!.

(11) Alineatele (1) - (9) se aplica in mod corespunzator persoanelor cu 

domiciliul sau resedinta in strainatate.

(12) Autoritatea Electorala Permanenta transmite prefectilor numele, codurile 

numerice personale, domiciliile §i telefoanele persoanelor desemnate ca presedinti ai 

birourilor electorale ale sectiilor de votare si loctiitori ai acestora.

(13) Procedurile de selectie, examinare, suspendare, retragere si excludere a 

expertilor electoral!, precum si de gestionare a evidentei acestora sunt aprobate prin 

hotarare a Autoritatii Electorale Permanente.”

15. Articolul 17 se modifica §ii va avea urmatorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Birourile electorale ale sectiilor de votare din strainatate sunt 

alcatuite din 10 membri, din care un presedinte, un loctiitor al acestuia si cel mult 8 

membri propusi de formatiunile politice care participa la alegeri. Birourile electorale 

ale sectiilor de votare din strainatate nu pot functiona cu mai putin de 3 membri.

(2) Presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate si 

loctiitorii acestora sunt desemnati de catre Autoritatea Electorala Permanenta la 

propunerea sefilor misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare. Desemnarea se 

realizeaza in baza cererilor cetatenilor cu drept de vot, semnate si datate, care cuprind 

datele prevazute de art. 16 alin. (1), transmise prin posta, fax ori e-mail sau depuse la 

misiunile diplomatice si oficiile consulare. Deciziile privind desemnarea presedintilor 

birourilor sectiilor de votare din strainatate si a loctiitorilor acestora se comunica 

Biroului electoral de circumscriptie pentru sectiile de votare din strainatate. 

Operatiunile de desemnare a presedintilor birourilor sectiilor de votare din strainatate 

si a loctiitorilor acestora incep cu 30 de zile inaintea prime! zile a votarii, pe masura ce 

sunt stabilite sediile sectiilor de votare din strainatate, si se fmalizeaza pana cel mai



tarziu cu 15 zile inaintea primei zile a votarii, fiind aduse la cunostinta publica prin 

afisare pe site-ul biroului electoral pentm sectiile de votare din strainatate.

(3) in cel mult 5 zile de la data finalizarii operatiunilor de desemnare a 

presedintilor birourilor electorate al sectiilor de votare din strainatate si a loctiitorilor 

acestora, formatiunile politice care au propus candidaturi ce au ramas definitive 

transmit biroului electoral de circumscriptie pentru sectiile de votare din strainatate, 

prin mijloace electronice, listele reprezentantilor lor in sectia de votare din strainatate 

respective, cuprinzand numele, prenumele, telefoanele, e-mailurile si codurile 

numerice personate ale titularului si ale supleantilor, insotite de declaratiile lor de 

acceptare. O formatiune politica poate avea un titular si 2 supleanti ai acestuia pentru 

fiecare sectie de votare. Supleantii pot inlocui temporar titularii cand acestia nu pot 

participa la activitatea birourilor electorate ale sectiilor de votare din strainatate.

(4) in cel mult 48 de ore de la data expirarii termenului prevazut de alin. (3), 

presedintele Biroului electoral de circumscriptie pentru sectiile de votare din strainatate 

completeaza birourile electorate ale sectiilor de votare din strainatate, ai caror 

presedinti si loctiitori au fost desemnati. in aceasta componenta, birourile electorate ale 

sectiilor de votare din strainatate indeplinesc toate atributiile prevazute de prezenta 

lege. Operatiunile de completare a birourilor electorate ale sectiilor de votare din 

strainatate se consemneaza in procese-verbale care reprezinta actele de investire, fiind 

aduse la cunostinta publica prin afisare pe site-ul Biroului electoral de circumscriptie 

pentru sectiile de votare din strainatate §i comunicate Ministerului Afacerilor Exteme 

§i Autoritafii Electorate Permanente.

(5) Operatiunile de completare a birourilor electorate ale sectiilor de votare din 

strainatate trebuie sa se finalizeze pana cel mai tarziu cu 7 zile inaintea primei zile a 

votarii.

(6) In urma investirii intr-un birou electoral al sectiei de votare din strainatate, 

presedintele, loctiitorul si ceilalti membri sunt obligati sa indeplineasca atributiile ce le 

revin conform legii, acestia raspunzand pentru buna gestiune a materialelor ce le sunt 
predate pentru desfasurarea procesului electoral.
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(7) In cazul m care numarul persoanelor propuse de formatiunile politice este 

insuficient pentm completarea birourilor electorale ale sectiilor de votare din 

strainatate, acestea sunt completate cu cetateni romani cu drept de vot propusi de catre 

sefii misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulate, dupa caz.

(8) In situatia in care birourile electorale ale sectiilor de votare nu pot fi completate 

conform alin. (3) si (7), acestea se completeaza de catre presedintele biroului electoral 

de circumscriptie pentru sectiile de votare din strainatate cu personal asigurat de catre 

Ministerul Afacerilor Exteme, precum si de alte autoritati publice la solicitarea 

Ministerului Afacerilor Exteme. Costurile deplasarii si cazarii personalului trimis in 

strainatate pentm a face parte din birourile electorale ale sectiilor de votare sunt 

suportate de catre Ministeml Afacerilor Exteme.

(9) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), daca presedintele biroului electoral 

al unei sectii de votare din strainatate constata, in preziua sau ziua votarii, ca numarul 

membrilor biroului electoral este insuficient pentm buna desfasurare a votarii, acesta 

poate suplimenta numaml membrilor biroului electoral respectiv, pana la cel mult 15 

membri, cu aprobarea biroului electoral pentm sectiile de votare din strainatate. 

Completarea se poate face cu supleantii propusi de catre partidele politice sau, daca 

numaml acestora nu este suficient, cu orice cetatean roman cu drept de vot, fiind 

consemnata intr-un proces-verbal.

(10) Toate cheltuielile privind transportul, cazarea, masa si alte cheltuieli curente 

ale membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate se suporta de 

catre cei care ii desemneaza.

(11) Atunci cand numaml persoanelor propuse potrivit alin. (3) este insuficient sau 

cand acestea nu au confirmat pana cu 3 zile inaintea datei votarii, in scris, prin e-mail 

sau mesaj text, ca se vor prezenta la activitatea biroului electoral al sectiei de votare 

din strainatate, acesta este completat cu supleantii propusi de aceeasi formatiune 

politica, pana cel mai tarziu cu doua zile inaintea primei zile a votarii, iar daca acestia 

nu confirma prezenta, se completeaza, inclusiv in zilele votarii, de catre presedintii 

birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate, dupa informarea biroului



electoral ierarhic superior, cu cetateni romani cu drept de vot propusi de catre sefii 

misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare.
/V

(12) In cazul in care presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare din 

strainatate nu isi indeplinesc atributiile ce le revin sau savarsesc contraventii prevazute 

de prezenta lege sunt inlocuiti, de indata, la solicitarea biroului electoral ierarhic
A

superior, cu loc(iitorii acestora. In cazul in care ceila4i membri ai birourilor electorale 

ale sec(iilor de votare nu isi indeplinesc atributiile ce le revin sau savarsesc contraventii 

prevazute de prezenta lege, sunt inlocuiti de indata, de catre presedintii birourilor 

electorale ale sectiilor de votare din strainatate, dupa informarea biroului electoral 

ierarhic superior, cu cetateni romani cu drept de vot propusi de catre sefii misiunilor 

diplomatice si ai oficiilor consulare.

(13) Cetatenii romani cu drept de vot prevazuti de alin. ^S), (9) si (11) trebuie sa 

indp)lineasca conditiile prevazute de art. 16 alin. (1) lit. a) - h), dovedite prin declaratie 

pe propria raspundere.”

16. La articolul 18, literele d) si j) se modifica §ii vor avea urmatorui cuprins:
„d) numara voturile §i consemneaza rezultatele votarii in procesele-verbale 

pre^'azute la art. 93; pot decide renumararea voturilor, la solicitarea oricarui membru, 

inainte de consemnarea rezultatului numaratorii in procesul-verbal prevazut la art. 93;

j) verified, prin mijloace electronice, indeplinirea conditiilor prevazute de lege 

pentru exercitarea dreptului de vot, precum si corelatiile dintre datele ce vor fi inscrise 

in procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votarii, conform procedurii 

stabilite prin hotarare a Autoritatii Electorale Permanente;”

17. Dupa articolul 18, se introduce un nou articol, art. 18^ cu urmatorui
cuprms:

„Art. 18h - Membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare efectueaza sub 

coordonarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare operatiunile necesare 

pentru exercitarea dreptului de vot de catre alegatorii care se prezinta la ume, precum 

si pentru consemnarea si centralizarea rezultatelor votarii.”



18. La articolul 24, dupa litera e) se introduce o noua litera, lit. f) cu 

urmatorul cuprins:
„f) organizarea eviden^ei interdictiilor privind dreptul de vot §i dreptul de a fi

ales.”

19. La articolul 42, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(5) in cazul alegerilor parlamentare anticipate, termenul de inregistrare ca 

alegator in strainatate incepe in 48 de ore de la data dizolvarii Parlamentului si se 

termina la data expirarii a 15 zile de la data inceperii perioadei electorate. ”

20 La articolul 42, alineatul (6) se abroga.

.21. La articolul 49, alineatul (3) se modifica va avea urmatorul cuprins:
„(3) Listele electorate permanente din strainatate se intocmesc si se tiparesc de 

catre Autoritatea Electorala Permanenta si se transmit biroului electoral de 

.circumscriptie pentru sectiile de votare din strainatate, pana cel mai tarziu cu 10 zile 

inaintea primei zile a votarii.”

22. Articolul 51 se modifica §ii va avea urmatorul cuprins:
„Art. 51. - (1) Listele electorate suplimentare se intocmesc in cazurile prevazute 

de prezenta lege si vor cuprinde elementele prevazute la art. 49 alin. (5) sau (6), dupa 

caz. Listele electorate suplimentare se semneaza de presedintele biroului electoral al 

sectiei de votare si de catre ceilalti membri care le-au intocmit.
(2) in listele electorate suplimentare utilizate in sectiile de votare din tara vor fi 

trecute urmatoarele persoane:

a) alegatorii care se prezinta la vot si fac dovada ca au domiciliul pe raza sectiei 

de votare respective, insa nu sunt inscrise in listele electorate permanente ale sectiei 
respective;

b) alegatorii care in ziua votarii se afla in alta unitate administrativ-teritoriala 

sau subdiviziune administrativ-teritoriala decat cea unde isi au domiciliul, precum si 

alegatorii cu domiciliul in strainatate care in ziua votarii se afla in tara;



c) membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare, operatorii de calculator, 

precum si persoanele insarcinate cu mentinerea ordinii sau cu verificarea dispozitivului 

de mentinere a ordinii;

d) candidatii, daca acestia candideaza in circumscriptia electorala respectiva.

e) alegatorii cu mobilitate redusa care nu sunt inscrisi in lista electorala 

permanenta a sectiei de votare respective.

(3) La sectiile de votare organizate in strainatate se utilizeaza numai liste 

electorale suplimentare.

(4) Listele electorale suplimentare din strainatate sunt generate in format 

electronic, in mod automat, pe baza datelor inregistrate pe terminalul informatic din 

cadrul Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului 

ilegal.

' In situatia disflinctionalitatii Sistemului informatic de monitorizare a 

prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal, listele electorale suplimentare din 

strainatate se intocmesc pe suport de hartie si cuprind rubrici pentru numele si 

pnenumele, codul numeric personal §i semnatura alegatorului.”

23. La articolul 52, dupa alineatul (12) se introduce un nou aiineat, alin. 
(12^) cu urmatorul cuprins:
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„(12‘) In cazul alegerilor parlamentare anticipate, prin excep^ie de la prevederile 

alin. (1) - (12), listele de candidati si candidaturile independente se depun la birourile 

electorale de circumscriplie sau Biroul Electoral Central, dupa caz, pana cel mai tarziu 

cu 30 de zile inaintea datei alegerilor.”

24. La articolul 54, alineatele (1) - (3) se modifica §i vor avea urmatorul
cuprins:

„(1) Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile 

cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, care depun la Biroul Electoral Central o 

lista de sustinatori cuprinzand cel putin 0,5% din numarul total al alegatorilor inscrisi 

in Registrul electoral la nivel national, pot depune liste de candidati in toate



circumscriptiile electorale. in acest caz, prevederile art. 53 alin. (2) privind numaml 

exemplarelor originale si al copiilor listei sustinatorilor se aplicain mod corespunzator.

(2) Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile 

cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, care opteaza sa depuna listele de 

sustinatori la birourile electorale de circumscriptie, pot depune liste de candidati numai 

daca acestea sunt sustinute de minimum 0,5% din numaml total al alegatorilor inscrisi 

in Registml electoral cu adresa de domiciliu sau resedinta in circumscriptia respectiva, 

fara ca numaml acestora sa fie mai mic de 1.000 de alegatori.

(3) Candidatii independent! trebuie sa fie sustinuti de minimum 0,5% din 

numaml total al alegatorilor inscrisi in Registml electoral cu adresa de domiciliu sau 

resedinta in circumscriptia respectiva, fara ca numaml acestora sa fie mai mic de 500 

de alegatori.”

25. La articolul 54, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (8), 

cu urmatorul cuprins:
,,(.8) Datele personale ale susfinatorilor formafiunilor politice prevazute de 

prezentul articol pot fi colectate numai de catre persoane desemnate, in scris, de catre 

conducerile formafiunilor politice.”

i

26. Dupa articolul 54 se introduc doua noi articole, art. 54^ §i art. 54^, cu 

urmatorul cuprins:

„Art. 54^ - (1) Pentm susfinerea candidafilor independenfi se pot constitui 

comitete constitute din cel pufin 3 cetafeni cu drept de vot. Comitetul se constituie in 

urma unei adunari, la care este prezent §i candidatul independent, se alege pre§edintele 

comitetului §i se aproba lista membrilor comitetului de susfinere a candidatului 

independent. Comitetul poate susfine doar un singur candidat independent. Membrii 

unui comitet de susfinere a unui candidat independent nu pot fi in acela§i timp membri 

ai altui comitet.

(2) Lista membrilor comitetului, in care este indicat pre§edintele acestuia, poate 

fi depusa la Autoritatea Electorala Permanenta, cu suficient timp inaintea date! limita 

pentm depunerea candidaturilor. Lista cuprinde numele, prenumele, codul numeric



personal §i domiciliile membrilor comitetului §i este inso^ita de declara^ia de acceptare 

a candidatului sus^inut de acesta.

(3) in cel mult 5 zile de la data depunerii listei membrilor comitetului, 

Autoritatea Electorala Permanenta inregistreaza comitetul care indepline§te condi^iile 

prevazute de alin. (1) §i (2) §i publica pe site-ul propriu lista comitetului de sus^inere a 

candidatului independent,precum §i numele §i prenumele membrilor comitetului.

(4) Persoanele imputemicite, in scris, de catre pre§edintele comitetului prevazut 

de prezentul articol pot colecta semnaturile de sustinere a candida^ilor independen^i.

Art. 54^. - Persoanele prevazute la art. 53 alin. (8) §i art. 54’ alin. (4), partidele 

politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand 

minoritatilor nationale, comitetele de sustinere a candida^ilor independen^i si candidatii 

independent vor asigura informarea, prin orice mijloc, a sustinatorilor cu privire la 

' prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu dispozitiile Regulamentului 

(UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal 

i si privind libera circulate a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protectia datelor), precum si ale Legii nr. 190/2018 

privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 

European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in 

ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulate a 

acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protectia datelor).”

27. La articolul 58, alineatul (1) se modifica §!i va avea urmatorul cuprins:
„(1) Biroul electoral de circumscriptie examineaza respectarea conditiilor legale 

privind exercitarea dreptului de a fi ales, respectarea conditiilor de fond si de forma ale 

listei sustinatorilor, inregistrand candidaturile care indeplinesc aceste conditii sau 

respingand inregistrarea celor care nu indeplinesc conditiile legale. Biroul electoral de 

circumscriptie poate verifica realitatea mentiunilor inscrise in listele sustinatorilor, 

inclusiv prin sondaj, pe baza datelor inscrise in Registrul electoral, beneficiind §i de 

sprijinul organelor de politie.”



28. La articolul 58, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1') 

cu urmatorul cuprins:
„(!*) Autoritatea Electorala Permanenta comunica birourilor electorale de 

circumscriptie §i Biroului Electoral Central, la solicitarea acestora, informatiile pe care 

le define referitoare la interdic^iile pe care candida^ii le au privind exercitarea dreptului 

de a fi ales.”

29. La articolul 59, alineatele (1) §i (2) se modifica §i vor avea urmatorul
cuprins:

„(1) Admiterea candidaturilor de catre biroul electoral de circumscriptie sau de 

catre Biroul Electoral Central, dupa caz, se face, in termen de 5 zile de la data depunerii, 

prin decizie, si poate fi contestata de catre cetatenii cu drept de vot, partidele politice, 

aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetatenilor apartinand 

minoritatilor nationale, in termen de cel mult 48 de ore de la data afisarii deciziei de 

admitere.

(2) Respingerea candidaturilor de catre biroul electoral de circumscriptie sau de 

catre Biroul Electoral Central, dupa caz, se face in termen de 5 zile de la data depunerii, 

prin decizie, si poate fi contestata de catre candidat ori de catre competitorii electorali 

care au propus candidatura respective, in termen de 48 de ore de la data afisarii deciziei 

de respingere.”

30. La articolul 59, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^) 

cu urmatorul cuprins:

„(2‘) In cazul alegerilor parlamentare anticipate, candidaturile sunt admise sau 

respinse, dupa caz, pana cel mai tarziu cu 25 de zile inaintea datei alegerilor.”

31. La articolul 62, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^), 
cu urmatorul cuprins:

„(1 *) in cazul alegerilor parlamentare anticipate, semnele electorale se stabilesc 

si se depun la Biroul Electoral Central de catre fiecare partid politic, alianta politica, 

alianta electorala sau organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care
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participa la alegeri in conditiile prezentei legi, pana cel mai tarziu cu 30 de zile inainte 

de data alegerilor.”

32. La articolul 63, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^) 
cu urmatorul cuprins:

„(3’) in cazul alegerilor parlamentare anticipate, prefec^ii asigura imprimarea 

buletinelor de vot §i confee^ionarea §tampilelor electorate pana cel mai tarziu cu 10 zile 

inaintea datei votarii.”

33. Dupa articolul 82 se introduce un nou articol, art. 82^ cu urmatorul

cuprins:
„Art. 82^ - (1) in zilele de vineri si sambata, la incheierea programului de votare 

preva^t la art. 6 alin. (1'), presedintii birourilor electorale ale sectiilor de. votare din 

: strainatate, in prezenta celorlalti membri, iau urmatoarele masuri:

a) ;sigileaza umele de vot prin lipirea de benzi de hartie pe deschizaturile acestora, 

pe care le semneaza dupa ce aplica in prealabil stampila de control;

b) introduce stampilele cu mentiunea ;,VOTAT“ intr-un plic pe care il sigileaza si 

pe care aplica stampila de control;

c) incheie un proces-verbal, in care consemneaza numarul buletinelor de vot 

nefolosite si numarul alegatorilor prezenti la vot.

(2) La plecarea din localul de vot, dupa realizarea operatiunilor prevazute la alin. 

(1), presedintele biroului electoral al sectiei de votare sigileaza toate caile de acces in 

localul de vot cu benzi de hartie, pe care le semneaza dupa ce aplica in prealabil 

stampila de control. Este interzisa parasirea localului de vot cu stampila de control, 

stampile cu mentiunea „VOTAT“, buletine de vot sau liste electorale.
A

(3) In fiecare zi, la inceperea programului de votare prevazut la art. 6 alin. (L), 

ridicarea sigiliilor se va face de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare 

din strainatate, in prezenta celorlalti membri ai biroului electoral al sectiei de votare, 

numai dupa ce s-a verificat integritatea sigiliilor, a listelor electorale si a buletinelor de 

vot nefolosite.
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(4) Localurile sectiilor de votare din strainatate sunt monitorizate video, in 

conditiile stabilite prin hotarare a Autoritatii Electorale Permanente la propunerea 

Ministerului Afacerilor Exteme.”

34. Articolul 83 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
- (1) Cetatenii romani isi pot exercita dreptul de vot la sectiile de 

votare organizate in tara sau strainatate in baza unui act de identitate, valabil in ziua 

votarii.

„Art. 83.

(2) In sensul prezentei legi, prin act de identitate se intelege un act de identitate 

emis de statul roman, respectiv cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, 

buletinul de identitate, pasaportul diplomatic, pasaportul diplomatic electronic, 

pasaportul de serviciu, pasaportul de serviciu electronic, pasaportul simplu, pasaportul 

simplu electronic, pasaportul simplu temporar, iar in cazul elevilor din scolile militare, 

cametubde. serviciu militar.”

35. Articolul 84 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„Art. 84. - (1) Alegatorul voteaza la una dintre urmatoarele sectii de votare:

a) in cazul in care se afla in unitatea administrativ-teritoriala sau sectorul 

municipiului Bucure§ti unde isi are domiciliul sau resedinta, poate vota numai la sectia 

de votare la care este arondat conform domiciliului sau resedin^ei, dupa caz;

b) in cazul in care se afla in alta unitate administrativ-teritoriala sau subdiviziune 

administrativ-teritoriala decat cea unde i§i are domiciliul, poate vota la orice sectie de 

votare;

c) in cazul in care se afla in strainatate, poate vota la orice sectie de votare 

organizata in strainatate;

d) in cazul in care are domiciliul in strainatate, iar in ziua votarii se afla in tara, 

poate vota la orice sectie de votare organizata in tara;

e) in cazul in care indeplineste functia de membru al biroului electoral al sectiei de 

votare sau de operator de calculator al biroului electoral al sectiei de votare ori asigura 

mentinerea ordinii, voteaza la sectia de votare unde isi desfasoara activitatea;



f) in cazul in care are mobilitate redusa poate vota la orice sectie de votare care 

ii asigura accesul la vot.

(2) Accesul alegatorilor in sala de vot are loc in serii corespunzatoare numarului 

cabinelor. Alegatorii isi prezinta actele de identitate sau documentele de identitate, 

dupa caz, operatorilor de calculator care preiau si introduc datele personate ale acestora 

in Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal, 

conform hotararii Autoritatii Electorate Permanente.

(3) Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a 

votului ilegal semnaleaza daca:

a) persoana care s-a prezentat la vot nu a implinit varsta de 18 ani pana in ziua 

votarii inclusiv;

b) persoanei care s-a prezentat la vot i s-a interzis exercitarea dreptului de vot;

c) .alegatorul care s-a prezentat la vot este arondat la sectia de votare respect!va;

d) alegatorul care s-a prezentat la vot este arondat la alta sectie de votare;

e) alegatorul care s-a prezentat la vot este omis din listele electorate permanente;

f) alegatorul care s-a prezentat la vot figureaza ca si-a mai exercitat dreptul de

vot la acelasi scrutin; '

g) alegatorul care s-a prezentat la vot figureaza ca a votat prin corespondenta, 

votul prin corespondenta transmis de acesta fiind receptionat de biroul electoral 

competent.

(4) In baza rezultatelor generate de Sistemul informatic de monitorizare a 

prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal, a comunicarilor efectuate prin 

intermediul acestuia si a verificarii actului de identitate, presedintele biroului electoral 

al sectiei de votare:

a) opreste de la votare persoana care nu a implinit varsta de 18 ani pana in ziua
votarii;

b) permite exercitarea dreptului de vot de catre alegatorul care s-a prezentat la 

vot si care figureaza in Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de 

preVenire a votului ilegal ca i s-a interzis exercitarea dreptului de vot numai dupa ce 

asigura verificarea cazului semnalat de Sistemul informatic de monitorizare a prezentei

-r'



la vot si de prevenire a votului ilegal, precum si sesizarea organelor competente, 

potrivit procedurii stabilite prin hotarare a Autoritatii Electorale Permanente, si dupa 

ce alegatorul da o declaratie potrivit careia nu are sau nu mai are astfel de interdictii; 

dupa ce alegatorul confirma prezen^a la vot prin semnarea listei electorale ii 

incredinteaza buletinele de vot si stampila cu mentiunea „VOTAT”;

c) permite exercitarea dreptului de vot de catre alegatorul care s-a prezentat la 

vot si care figureaza in Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de 

prevenire a votului ilegal ca si-a mai exercitat dreptul de vot la acelasi scrutin, numai 

dupa ce asigura verificarea cazului semnalat de Sistemul informatic de monitorizare a 

prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal, precum si sesizarea organelor 

competente, potrivit procedurii stabilite prin hotarare a Autoritatii Electorale 

Permanente, si dupa ce alegatorul da o declaratie potrivit careia nu si-a mai exercitat 

dreptuL' de vot la acelasi scrutin; dupa ce alegatorul confirma prezenfa la vot prin 

semnarea listei electorale li incredinteaza buletinele de vot si stampila cu mentiunea 

„VOTAT”;

d) permite exercitarea dreptului de vot de catre alegatorul care s-a prezentat la 

vot si care figureaza in Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de 

prevenire a votului ilegal ca a votat prin corespondenta, numai dupa ce asigura 

verificarea cazului semnalat de Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot 

si de prevenire a votului ilegal, precum si sesizarea organelor competente, potrivit 

procedurii stabilite prin hotarare a Autoritatii Electorale Permanente, si dupa ce 

alegatorul da o declaratie potrivit careia nu si-a exercitat dreptul de vot prin 

corespondenta; dupa ce alegatorul confirma prezenfa la vot prin semnarea listei 

electorale ii incredinteaza buletinele de vot si stampila cu mentiunea „VOTAT”;

e) permite alegatorilor care nu sunt inscri§i in lista electorala permanenta a 

secfiei de votare sa i§i exercite dreptul de vot daca au domiciliul in alta unitate 

administrativ-teritoriala, subdiviziune administrativ-teritoriala sau in strainatate; dupa 

ce alegatorul confirma prezenfa la vot prin semnarea listei electorale suplimentare ii 

incredinteaza buletinele de vot si stampila cu mentiunea „VOTAT”;



f) indmma alegatorul sa voteze la sectia de votare la care este arondat, in cazul 

in care acesta este arondat la alta sectie de votare din aceeasi unitate administrativ- 

teritoriala;

h) permite alegatorilor cu mobilitate redusa arondati la alta sectie de votare din 

aceeasi unitate administrativ-teritoriala sau subdiviziune administrativ-teritoriala sa 

voteze; dupa ce alegatorul confirma prezen^a la vot prin semnarea listei electorale 

suplimentare ii incredinteaza buletinele de vot si stampila cu mentiunea „VOTAT”;

i) permite alegatorului arondat la sectia de votare respectiva sa voteze; dupa ce 

alegatorul confirma prezen^a la vot prin semnarea listei electorale permanente ii 

incredinteaza buletinele de vot si stampila cu mentiunea „VOTAT”.

(5) Alegatorii care voteaza la sec^iile de votare din strainatate semneaza pe 

terminalul informatic prin intermediul caruia se opereaza in Sistemul informatic de 

monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal.

(6) Dupa ce a votat, alegatorul are obligatia de a introduce buletinele de vot in 

umele de vot.

j (7) Alegatorii voteaza separat, in cabine inchise, aplicand stampila cu mentiunea 

„VOTAT” in patrulaterul care cuprinde lista de candidati sau numele candidatului pe 

care il voteaza.

(8) §tampila cu mentiunea "VOTAT" trebuie sa fie rotunda si astfel 

dimensionata incat sa fie mai mica decat patrulaterul in care se aplica.

(9) Dupa ce au votat, alegatorii indoaie buletinele de vot astfel ca pagina alba 

care poarta stampila de control sa ramana in afara si le introduc in ume, avand grija sa
A

nu se deschida. Indoirea gresita a buletinului de vot nu atrage nulitatea votului, daca 

secretul votului este asigurat.
(10) in cazul in care buletinul de vot se deschide in asa fel incat secretul votului 

nu mai este asigurat, acesta se anuleaza si se da alegatorului, numai o singura data, un 

nou buletin de vot, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al 
operatiunilor de votare.

(11) §tampila cu mentiunea "VOTAT", incredintata pentru votare, se restitute 

presedintelui, care o aplica pe actul de identitate, mentionand si data scrutinului. in



cazul alegatorilor care voteaza pe baza cartii de identitate, pe versoul acesteia se aplica 

un timbru autocolant cu mentiunea "VOTAT" si data scrutinului.

(12) Presedintele poate lua masuri ca stationarea unui alegator in cabina de 

votare sa nu se prelungeasca nejustificat.

(13) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare este obligat sa ia masurile 

necesare pentru ca alegerile sa decurga in bune conditii. Atributiile acestuia, in aceasta 

privinta, se intind si in afara localului de vot, in sediul sectiei de votare, in curtea 

acestuia, in intrarile in curte, in jurul sediului sectiei de votare, precum si pe strazi si in 

piete publice pana la o distanta de 50 m.

(14) Pentru mentinerea ordinii, presedintele biroului electoral al sectiei de votare 

va avea la dispozitie mijloacele de ordine necesare, asigurate de primar si de prefect, 

impreuna cu reprezentantii Ministerului Afacerilor Interne.

'(15.) in afara de membrii biroului electoral al sectiei de votare, de candidati si de 

delegatii si de observatorii acreditati, nicio alta persoana nu poate stationa in locurile 

publice din zona de votare sau in localul de vot mai mult decat timpul necesar pentru 

votare.

(16) Pe durata votarii se interzice purtarea, postarea sau distribuirea materialelor 

de propaganda electorala.”

36. La articolul 85, dupa alineatul (10) se introduce un nou alineat, alin. 
(10^) cu urmatorul cuprins:

„(10^) Prevederile alin. (10) se aplica in mod corespunzator persoanelor care din 

cauza specificului activitatii pe care o desfasoara nu se pot prezenta la sectia de votare.”

37. Articolul 88 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„Art. 88. - (1) La ora 21.00, presedintele biroului electoral al sectiei de votare 

declara votarea incheiata si dispune inchiderea localului de vot.

(2) Alegatorii care la ora 21.00 se afla la sediul sectiei de votare, precum si cei 

care se afla la rand in afara sediului sectiei de votare pentru a intra in localul de vot pot 

sa isi exercite dreptul de vot, in conditiile prezentei legi.

(3) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare verifica la ora 21.00 daca 

in afara sediului sectiei de votare se afla alegatori care asteapta sa isi exercite dreptul



de vot §i dispune masurile necesare pentru a asigura accesul ordonat al acestora in 

localul de vot, in serii corespunzatoare numamlui cabinelor.

(4) AlegMorii aflati in situatiile prevazute de alin. (2) si (3) pot vota pana cel 

mult la ora 23.59.”

38. Dupa articolul 92 se introduce un nou articol, art. 92^ cu urmatorul

cuprins:
„Art. 92^ - (1) Operatorii de calculator asigura, in conditiile stabilite prin 

hotarare a Autoritatii Electorale Permanente, inregistrarea video-audio neintrerupta a 

operatiunilor efectuate de catre membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare 

pentru numararea voturilor.

(2) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare asigura transmiterea prin 

mijloace electronice catre Biroul Electoral Central a fotografiei procesului-verbal 

privind consemnarea rezultatelor votarii, precum si a informatiilor provenite din 

verificarea corelarii datelor inscrise in procesele-verbale privind consemnarea 

rezultatelor votarii.

I (3) Inregistrarile prevazute la alin. (1) si fotografiile proceselor-verbale 

prevazute la alin. (2) se realizeaza in localul de vot prin intermediul terminalelor 

informatice puse la dispozitie de Serviciul de Telecomunicatii Speciale.

(4) Serviciul de Telecomunicatii Speciale verifica existenta inregistrarilor 

prevazute la alin. (1), consemneaza aspectele constatate in procesul-verbal de primire 

a terminalelor informatiee, cu ocazia primirii acestora de la operatorii de caleulator si 

le transfera pe un mediu de stocare. inregistrarile video-audio se pastreaza pentru o 

perioada de 12 luni de la data incheierii perioadei electorale, in conditiile legii.

(5) Serviciul de Telecomunicatii Speciale pune la dispozitia organelor 

competente sa constate contraventii si fraude electorale sau sa urmareasca infractiuni, 

la cererea acestora, copii ale inregistrarilor video-audio prevazute la alin. (1).”

39. La articolul 93, alineatul (2) se modiflca §ii va avea urmatorul cuprins: 

„(2) Proeesul-verbal cuprinde:



a) numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la ume, inscrisi in listele 

electorale existente in sectia de votare, cu respectarea formulei:

pet. a = pet. al + pet. a2 + pet. a3;

al) numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la ume, inscrisi in lista 

electorala permanenta;

a2) numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la ume, inscrisi in lista 

electorala suplimentara;

a3) riumaml total al alegatorilor care au votat prin intermediul umei speciale;

b) numarul buletinelor de vot primite, cu respectarea formulei;

pet. b > pet. c + pet. d+ pet. e;

c) numaml buletinelor de vot neintrebuintate si anulate;

d) numaml total al voturilor valabil exprimate, cu respectarea formulei:

^-pGt. d < [pet. a - (pet. e + pet. f)]; pet. d = suma voturilor valabil exprimate la..

pet. g;
e) numarul voturilor nule;

f) numarul voturilor albe;

g) numaml voturilor valabil exprimate obtinute de fiecare competitor electoral;

h) numaml voturilor contestate;

i) expunerea pe scurt a intampinarilor, contestatiilor si a modului de solutionare 

a lor, precum si a contestatiilor inaintate biroului electoral de circumscriptie; - -

j) starea sigiliilor de pe ume la incheierea votarii.”

40. La articolul 95, alineatul (2) se modifica va avea urmatorul cuprins:

„(2) Procesul-verbal cuprinde:

a) numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la ume, inscrisi in listele 

electorale din circumscriptia electorala, cu respectarea formulei: 

pet. a = pet. al + pet. a2

al) numaml total al alegatorilor care s-au prezentat la ume, inscrisi in listele 

electorale permanente;

a2) numaml total al alegatorilor care s-au prezentat la ume, inscrisi in listele 

electorale suplimentare;



a3) numarul total al alegatorilor care au votat prin intermediul umei speciale;

b) numarul buletinelor de vot primite, cu respectarea formulei: 

pet. b > pet. c + pet. d + pet. e+pet. f;

c) numarul buletinelor de vot neintrebuintate si anulate;

d) numarul total al voturilor valabil exprimate, cu respectarea formulei:

pet. d < [pet. a - (pet. e + pet. f)]; pet. d = suma voturilor valabil exprimate la

pet. g;
e) numarul voturilor nule;

f) numarul voturilor albe;

g) nuriiarul voturilor valabil exprimate obtinute de fiecare lista de candidati si 

candidat independent;

h) modul de atribuire a mandatelor, potrivit art. 94, prenumele si numele 

candidatiiorvalesi, precum si, dupa caz, partidul politic, alianta politica sau alianta 

electorala care i-a propus;

i) >mandatele ce nu au putut fi atribuite la nivelul circumscriptiei electorale, 

precum si voturile valabil exprimate ce urmeaza a fi insumate, potrivit art. 94, pe 

intreaga4ara;

j) 'cxpunerea, pe scurt, a intampinarilor, contestatiilor si hotararilor luate de 

biroul electoral de circumscriptie.”

41. La articolul 96, alineatul (1), litera a) se abroga.

i.

42. La articolul 98, litera h) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„h) nerespectarea dispozitiilor art. 79;”

43. La articolul 98, litera t) se abroga.

44. La articolul 99, alineatele (1) §i (2) se modifica vor avea urmatorul
cuprins:

„(1) Gontraventiile prevazute la art, 98 lit. b) -e), g) -i), k), 1), n) -p), r), s), u) - 

w), x) si y), se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 4.500 lei, cele de la lit. f), j), 

m), q) si z), cu amenda de la 4.500 lei la 10.000 lei.



(2) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 98 si aplicarea sanctiunilor 

prevazute la alin. (1) se fac de catre:
a) ofiterii si agentii de politic din cadrul Politiei Romane si ofiterii si subofiterii 

din cadrul Jandarmeriei Romane, pentru faptele prevazute la art. 98 lit. d), f), g), lit. h), 

lit. 1), m), n), p), q), r), u), x), y), precum si pentru fapta prevazuta la art. 98 lit. j), in 

cazul in care aceasta este savarsita de catre persoane fizice sau de catre persoane 

juridice de drept privat;

b) biroul electoral ierarhic superior, pentru faptele prev^ute la art. 98 lit. j), o), 

s), v), w) si z) savarsite de birourile electorale;

c) Biroul Electoral Central, pentru faptele prevazute la art. 98 lit. d) si i);

d) imputemicitii presedintelui Autoritatii Electorale Permanente, pentru faptele 

prevazute la art. 98 lit. a), b), c), e), lit. k), pentru fapta prevazuta la art. 98 lit. j) in 

cazul in care aceasta este savarsita de partide politice, aliante politice, organizatii ale 

cetatenilor-,apartinand minoritatilor nationale, autoritati ale administratiei publice 

centrale sau locale.”

45. La articolul 102\ alineatul (4) se abroga.

46. La articolul 103, literele q) - u) se modifica §;i vor avea urmatorul
cuprins:

„q) coordoneaza Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de 

prevenire a votului ilegal §i Sistemul informatic de centralizare a datelor din procesele- 

verbale privind consemnarea rezultatelor votarii; asigura aplica^iile de repartizare §i 

atribuire a mandatelor;

r) organizeaza si implementeaza un sistem de colectare de date si de informare 

periodica a opiniei publice privind prezenta populatiei la vot;

s) elaboreaza §i avizeaza proiecte de legi, ordonan^e, hotarari ale Guvemului in 

domeniile sale de competen^a; pentru elaborarea proiectelor de acte normative 

complexe in domeniile sale de competenta poate folosi colaboratori extemi in 

condiliile prevazute de Ordonan^a Guvemului nr. 85/1998 privind plata colaboratorilor



extemi folosi^i de ministere pentm elaborarea proiectelor de coduri §i a altor acte 

normative, aprobata prin Legea nr. 218/2001;

§) elaboreaza §i supune Guvemului spre aprobare, proiectele de hotarari 

specifice organizarii §i desfa§urarii alegerilor §i a referendumUrilor;

t) elaboreaza proiecte de acte normative pentru imbunatatirea si perfectionarea 

sistemului electoral romanesc, a legislaliei privind referendumul, partidele politice, 

fman^area acestora §i a campaniilor electorale, pe care le supune Guvemului §i/sau 

parlamentarilor spre analiza si exercitare a dreptului de initiativa legislativa;

1) elaboreaza strategii §i planuri de ac^iune pentm consolidarea integritalii §i a 

rezilienlei sistemului electoral romanesc, precum §i pentm introducerea noilor 

tehnologii in procesul de votare, pe care le supune spre aprobare Parlamentului sau 

Guvemului, dupa caz;

u) certifica aplicatiile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentm 

centralizarea rezultatelor votarii, repartizarea si atribuirea mandatelor si le pune, in cel 

mult 5 zile de la data certificarii, la dispozitia partidelor politice si organizatiilor 

cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri, la cererea scrisa 

a acestora;”

47. Dupa articolul 103 se introduce un nou articol, art. 103\ cu urmatorul
cuprins:

„Art. 103^. - (1) Autoritatea Electorala Permanerita, cu sprijinul Serviciului de 

Telecomunicatii Speciale, asigura ftinctionarea in sediul Biroului Electoral Central a 

unei infrastmcturi informatice care indepline§te urmatoarele obiective:

a) fimctionarea Sistemului informatic de centralizare a datelor din procesele- 

verbale privind consemnarea rezultatelor votarii;

b) stocarea in timp real a duplicatelor bazelor de date generate de Sistemul 

informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal, precum si 

a jumalelor masinilor pe care mleaza acesta, pentm facilitarea analizei si transparentei 
acestora.



(2) Infrastructura informatica prevazuta de alin. (1) cuprinde servere, sisteme de 

stocare a datelor, echipamente de comunicatii si de securitate, precum si licente si 

aplicatii informatice, asigurate, instalate si configurate de Serviciul de Telecomunicatii 

Speciale, conform cerintelor operationale ale Autoritatii Electorale Permanente.

(3) Sistemul informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind 

consemnarea rezultatelor votarii si Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la 

vot si de prevenire a votului ilegal pot fi accesate pentru vizualizarea in timp real a 

datelor, din sediul Biroului Electoral Central, de catre reprezentantii Biroului Electoral 

Central si cei ai Autoritatii Electorale Permanente, pe baza drepturilor de acces stabilite 

prin decizie a Autoritatii Electorale Permanente.

(4) Autoritatea Electorala Permanenta impreuna cu Serviciul de Telecomunicatii 

Speciale asigura asistenta si suportul tehnic pentru fimctionarea echipamentelor si 

aplicatiilorinformatice prevazute de alin. (2).

(5) .Autoritatea Electorala Permanenta, cu sprijinul Serviciului de 

Telecomunicatii Speciale, asigura aplicatiile si/sau serviciile informatice utilizate de 

BAroul .Electoral Central pentru centralizarea datelor din procesele-verbale privind 

consenmarea rezultatelor votarii, precum si echipamentele informatice necesare 

centralizarii rezultatelor votarii de catre Biroul Electoral Central. Acestea vor fiinctiona 

in cadrul infrastructurii informatice prevazute de alin, (1), cu asigurarea redundantei in 

central de date al Serviciului de Telecomunicatii Speciale.

(6) Formatiunile politice care participa la alegeri, precum si candidatii 

independenti pot desemna speciali§ti in tehnologia informatiei cu drept de acces la 

infrastructura informatica prevazuta de alin. (1), in conditiile stabilite prin hotarare a 

Autoritatii Electorale Permanente.”

S'

48. Articolele 105 - 107 se abroga.

49. Articoiul 109 se modifrca §;i va avea urmatorul cuprins:
„Art. 109. - (1) Pe durata fiinctionarii birourilor electorale, pre§edintii birourilor 

electorale ale sectiilor de votare din tara, loctiitorii acestora si operatorii de calculator



se considera deta^a^i §i primesc pentru fiecare zi de activitate o indemniza^ie de 190 de 

lei dar nu mai mult de 5 zile. Ceilalti membri ai birourilor electorale ale secliilor de 

votare din ^ara primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizatie de 100 de lei dar 

nu mai mult de 5 zile.
(2) Pre§edinlii birourilor electorale ale secliilor de votare din strain^ate, loctiitorii 

acestora, respectiv membrii care indeplinesc atributiile ce revin operatorilor de 

calculator primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizatie de 380 de lei dar nu 

mai mult de 5 zile. Ceilalti membri ai birourilor electorale ale sectiilor de votare din 

strainatate primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizatie de 190 de lei.

(3) Membrii Biroului Electoral Central, membrii birourilor electorale de 

circumscriptie, membrii oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, 

statisticienii, informaticienii §i personalul tehnic auxiliar se considera deta§ati §i 

primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizatie de 150 de lei.

(4) Pe durata functionarii birourilor electorale, autoritatile §i institutiile publice la 

care sunt angajate persoanele prevazute la alin.(l) - (3) le asigura acestora plata 

drepturilor salariale, a indemnizatiilor de deta§are, precum §i a oricaror alte diume §i 

drepturi bane§ti cuvenite potrivit legii.

(5) Primirea indemnizatiei prevazute la alin.(l)-(3) nu afecteaza dreptul de a primi 

alte diume, indemnizatii, pensii sau alte drepturi banesti cuvenite in baza unor legi 

speciale.

(6) Indemnizatiile acordate membrilor birourilor electorale, statisticienilor, 

informaticienilor si personalului tehnic auxiliar pentm executarea atributiilor privind 

organizarea si desfasurarea alegerilor prevazute la alin.(l) - (3) reprezinta venituri din 

alte surse in sensul art. 114 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile 

si completarile ulterioare, pentm acestea datorandu-se si virandu-se numai impozitul 

pe venit potrivit legii.

(7) Plata indemnizatiilor prevazute la alin.(l) - (3), (8) si (9) se face pe baza listelor 

de prezenta aprobate de presedintii birourilor electorale, prin zi de activitate 

intelegandu-se munca desfasurata pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent de 

numaml de ore prestate, dar nu mai putin de 6 ore pe zi.



(8) Membrii Biroului Electoral Central, statisticienii, informaticienii §i personalul 

tehnic auxiliar al acestuia, precum §i personalul Ministerului Afacerilor Interne care 

aplica masuri de men^inere §i asigurare a ordinii §i lini§tii publice la acest birou, au 

dreptul la o indemnizatie de protocol de 10 lei de persoana pentru apa, cafea si gustari 

pentru fiecare zi de activitate.

(9) Membrii birourilor electorale, statisticienii, informaticienii §i personalul tehnic 

auxiliar al acestora, operatorii de calculator ai sectiilor de votare, care participa la 

realizarea opera^iunilor legate de desfa§urarea alegerilor pentru Pre§edintele Romaniei, 

precum §i personalul Ministerului Afacerilor Interne care aplica masuri de men^inere 

§i asigurare a ordinii §i lini§tii publice sau care este in misiune de paza la aceste birouri, 

au dreptul in ziua votarii la o indemnizatie de protocol de 10 lei de persoana pentru 

apa, cafea si gustari.

(10) Membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare din tara au dreptul sa 

primeasca Ha cerere o zi libera platita de la locul de munca, in ziua urmatoare datei 

votarii, pe baza adeverinlei eliberate in acest sens de catre biroul electoral judetean, 

bfroul electoral al sectorului municipiului Bucuresti sau Autoritatea Electorala 

Permanenta, dupa caz.

(11) Prin derogare de la Legea nr.227/2015, cu modificarile si completarile 

ulterioare, indemnizatia de protocol prev^uta la alin.(8) si (9) este venit neimpozabil 

si este exceptata de la plata contributiilor sociale.

(12) Pentru sprijinirea activitatii birourilor de circumscriptie si a oficiilor 

electorale, Ministerul Afacerilor Interne, impreuna cu Autoritatea Electorala 

Permanenta, Institutul National de Statistica si orice alta autoritate publica desemnata, 

asigura personalul tehnic auxiliar necesar. Ministerul Afacerilor Exteme, impreuna cu 

Autoritatea Electorala Permanenta, cu sprijinul Institutului National de Statistica si al 

oricarei alte autoritati publice desemnate, asigura personalul tehnic auxiliar necesar 

biroului electoral de circumscriptie pentru sectiile de votare din strMnatate.

(13) Membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare din tara §i operatorii de 

calculator ai acestora au dreptul sa primeasca la cerere o zi libera platita de la locul de 

munca, in ziua urmatoare ultimei zile a votarii, pe baza adeverintei eliberate in acest



sens de catre biroul electoral judetean, biroul electoral al sectorului municipiului 

Bucuresti sau Autoritatea Electorala Permanenta, dupa caz.

(14) La cerere, membrii birourilor electorale ai secliilor de votare din strainatate 

primesc adeverin(e care atesta activitatea desfa§urata in sec(ia de votare de la 

presedin^ii birourilor electorale ale sec(iilor de votare din strainatate.

(15) Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare in vederea 

participarii la procesul electoral ale presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de 

votare din strainatate, ale loctiitorilor acestora, precum si ale membrilor birourilor 

electorale pentru sectiile de votare din strainatate propusi de catre sefii misiunilor 

diplomatice si ai oficiilor consulare se asigura din bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Afacerilor Exteme, in limitele prevazute de Hotararea Guvemului nr. 

518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate 

pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile 

ulterioare.

(16) Pr.evederile prezentului articol se aplica in mod corespunzator la alegerile 

pentru autoritatile administratiei publice locale, precum si la referendumurile nationale 

si locale.”
■i

50. La articolul 110, alineatele (5), (8) §i (9) se modifica §i vor avea 

urmatorul cuprins:

„(5) Poate exercita calitatea de operator de calculator la un scmtin, persoana care 

indeplineste urmatoarele conditii:

a) are cetatenia romana;

b) cunoaste limba romana, serfs si vorbit;

c) are drept de vot;

d) are o stare de sanatate corespunzatoare indeplinirii functiei;

e) nu a implinit inca varsta de 70 de ani;

f) nu este candidat pentru funclia de parlamentar, membru din Romania in 

Parlamentul European sau ales local, dupa caz;



g) a facut o cerere pentru a deveni operator de calculator cuprinzand numele, 

codul numeric personal, telefonul, adresa de e-mail §i precizarea ca indepline§te 

condi^iile prevazute la lit. d §i e), inso^ita de o copie a actului de identitate, pana cu 30 

de zile inaintea datei votarii;

h) a fost declarata admisa ca urmare a examenului organizat de Serviciul de 

Telecomunica^ii Speciale impreuna cu Autoritatea Electorala Permanenta.”

(8) Operatorii de calculator au statut de personal tehnic auxiliar §i isi desfasoara 

activitatea in conditiile stabilite prin hotarare a Autoritatii Electorale Permanente. La 

sectiile de votare din strainatate, activitatea operatorilor de calculator este efectuata de 

catre membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare.

(9) Autoritatea Electorala Permanenta gestioneaza eviden^a permanenta a 

operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare.”

i-. 51. La anexa nr. 1, ultima pozi^ie se modifica §ii va avea urmatorul cuprins:

Circumscriptia 

electorala nr. 43
Circumscriptia electorala pentru cetatenii 

romani cu domiciliul sau re^edin^a in afara tarii
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Art. II. - Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenta, precum si 

modificarea si completarea Legii 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. 
866 din 19 noiembrie 2015, cu modificarile §i completarile ulterioare, se modifica 

dupa cum urmeaza:

1. La articolul 4, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^), cu 

urmatorul cuprins:



1 ^„(4') In cazul alegerilor parlamentare anticipate, termenul de inregistrare ca 

alegator prin corespondenta incepe in 48 de ore de la data dizolvarii Parlamentului si 

se termina la data expirarii a 15 zile de la data inceperii perioadei electorale.”

2. La articolul 10, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^), 

cu urmatorul cuprins:
„(1') in cazul alegerilor parlamentare anticipate, documented necesare 

exercitarii dreptului de vot prin corespondenta care sunt transmise alegatorului sunt 

urmatoarele;

a) plicul exterior prevazut de alin. (1) lit. a)

b) un plic interior prevazut cu elemente de siguranta care sa asigure sigilarea 

acestuia, in care vor fi introduse optiunea sau optiunile de vot, dupa caz;

c) certificatul de alegator;

d) instructiuni privind exercitarea dreptului de vot, in care se indica datele de 

utilizator pentru accesarea site-ului de unde alegatorul i§i poate descarca buletinul de 

vjot §i termenul in care alegatorul trebuie sa depuna in cutia po§tala sau la oficiul po§tal 

documented prevazute la art. 14 alin. (5), astfel incat acestea sa fie livrate biroului 

electoral competent, in termenul prevazut de lege.”

3. Dupa articolul 13 se introduce un nou articol, art. 13^, cu urmatorul
cuprins:

„Art. 13^ - in cazul alegerilor parlamentare anticipate, Autoritatea Edctorala 

Permanenta asigura postarea pe site-ul propriu dedicat votului prin corespondenta a 

machetelor edctronice ad budtinelor de vot prin corespondenta, pana cel mai tarziu 

cu 15 zile inaintea datei votarii.”

4. La articolul 14, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^), 
cu urmatorul cuprins:

„(1*) in cazul alegerilor parlamentare anticipate, alegatorul descarca de pe site- 

ul Autoritatii Electorale Permanente, dedicat votului prin corespondenta, fi§ierul



electronic con^inand buletinele de vot, tipare§te §i introduce in plicul interior numai 

pagina aferenta fiecarei Camere a Parlamentului.”

Art. III. - (1) in cazul in care dupa stabilirea datei alegerilor locale din anul 

2020 se declan§eaza alegeri parlamentare anticipate, iar intre datele celor doua scrutine 

este o diferen^a mai mica de 60 de zile, organismele electorate constituite sau care se 

vor constitui pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020 vor indeplini §i 

atribu^iile prevazute de Legea nr. 208/2015, cu modificarile §i completarile ulterioare, 

pentru Biroul Electoral Central, birourile electorate de circumscriptie, oficiile 

electorate §i birourile electorate ale sec^iilor de votare. in acest caz, operatiunile de 

desemnare a judecatorilor in biroul electoral de circumscriptie pentru sectiile de votare 

din strainatate prevazute de art. 13 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificarile §i 

completarile ulterioare se realizeaza in 5 zile de la data inceperii perioadei electorate, 

termenele de completare prevazute de art. 13 alin. (3) si (5) din Legea nr. 208/2015, cu 

modificarile §i completarile ulterioare curgand de la aceasta data.

V (2) In cazul in care data alegerilor locale din anul 2020 este stabilita dupa 

declan§area alegerilor parlamentare anticipate, iar intre datele celor doua scrutine este 

o diferen^a mai mica de 60 de zile, organismele electorate constituite sau care se vor 

constitui pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020 vor indeplini §i atribuliile 

prevazute de Legea nr. 115/2015, cu modificMle §i completarile ulterioare, pentru 

Biroul Electoral Central, birourile electorate de circumscriptie, oficiile electorate §i 
birourile electorate ale sectiilor de votare.

A

(3) In cazurile prevazute de alin. (1) §i (2), pentru organizarea alegerilor locale 

se vor constitui §i birouri electorale de circumscriptie comunala, ora§eneasca §i 

municipals conform prevederilor Legii nr. 115/2015, cu modificarile §i completarile 

ulterioare.

4
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Art. IV. - (1) In situatia in care alegerile parlamentare anticipate nu pot fi 

organizate la alta data decat cea a alegerilor locale generate din anul 2020, in tara, 

alegatorii voteaza in aceleasi sectii de votare, in acelasi interval de timp, cu aceleasi



stampile cu mentiunea „VOTAT”, pe buletine de vot separate, prezenta la vot fiind 

- consemnata pe liste electorale, cu semnaturi distincte pentru fiecare tip de scrutin.
(2) in situatia prevazuta la alin. (1), votarea poate fi prelungitapana la ora 23.59, 

in conditiile prevazute de art. 88 din Legea nr. 208/2015, cu modificarile si 

completarile ulterioare.

(3) Alegatorii pot opta sa isi exercite dreptul de vot numai pentru un singur tip de 

scrutin sau pentru ambele scrutine, in conditiile legii.
/V

(4) In cazul in care alegatorul care se prezinta la vot la o sectie de votare din tara 

voteaza la un singur tip de scrutin, presedintele biroului electoral al sectiei de votare 

sau membrul desemnat de catre acesta va bara, daca este cazul, in prezenta alegatorului, 

cu o linie orizontala, rubrica destinata semnaturii din lista electorala aferenta tipului de 

scrutin pentru care nu a optat.
(5) in situatia prevazuta la alin. (1), organizarea si desfasurarea alegerilor 

parlamentare anticipate, atributiile care revin autoritatilor publice, precum si procedura 

de votare se realizeaza cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor Legii nr. 208/2015, 

cu modificMle §i completarile ulterioare.

(6) In situatia prevazuta la alin. (1), operatiunile necesare organizarii si 

desfasurarii alegerilor parlamentare anticipate in tara sunt indeplinite de organismele 

electorale constituite pentru alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale.

(7) In situatia prevazuta la alin. (1), primarii vor asigura ume de vot distincte 

pentru fiecare scrutin.

(8) In situatia prev^ta la alin. (1), observatorii si reprezentantii mass-mediei 

acreditati conform Legii nr. 208/2015, cu modificarile §i completarile ulterioare, au 

dreptul sa observe operatiunile specifice ambelor scrutine.

f

A

f.

i?

Art. V. - Persoanele care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de 

urgenta sunt inscrise in Corpul expertilor electoral! isi pastreaza calitatea de expert 

electoral daca, in termen de 90 de zile, transmit Autoritatii Electorale Permanente, in 

scris, prin e-mail sau mesaj text, o solicitare.



- (1) Prin sintagma „partidele politice si organizatiile cetdtenilor 

apartindnd minoritdtilor nationale care au grup parlamentdr propriu in cel putin una 

din Camerele Parlamentului” prevazuta de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea 

autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei 

publice locale nr, 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile §i completarile ulterioare, se 

inlelege partidele politice §i organizatiile cetatenilor aparjinand minoritatilor nationale 

care au cel pu^in 7 senator! sau 10 deputati.

(2) Prin sintagma „partidepoliticeparlamentare ” prevazuta de Legea nr. 208/2015 

privind alegerea Senatului §i a Camerei Deputatilor, precum §i pentru organizarea §i 

fimctionarea Autoritatii Electorale Permanente, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, se intelege partidele politice care au cel pu^in 7 senator! sau 10 deputati.

Art. VI.

Art. VII. - (1) Se aproba acumularea ca stoc de urgen^a a cantitatii de 2.000 de 

tone de hartie de ziar §i constituirea unui stoc de urgen^a de hartie, cu modificarea 

corespunzatoare a nivelului maxim prevazut in Nomenclatorul produselor rezerva de 

stat.

(2) Prin derogare de la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de 

stat, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, fmantarea acumularii 

prevazutelaalin. (l)seasigura din veniturile proprii ale Activitatii pentru intervenpi 

operative §i reintregirea stocurilor diminuate, infiintata pe langa Administra^ia 

Nationala a Rezervelor de Stat §i Probleme Speciale, conform Hotararii Guvemului nr. 

598/2014 privind infiintarea pe langa Administratia Nationals a Rezervelor de Stat §i 

Probleme Speciale §i pe langa fiecare unitate teritoriala a unor activitali 

finantate integral din venituri proprii, cu modificarile §i



completarile ulterioare.
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