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PARLAMENTUL ROMANIEI
SENAT
Comisia juridica, de numiri, disciplind,
imunitdti si validdri
Nr.XIX/206 / .2020

RAPORT
asupra Propunerii legislative privind unele masuri pentru organizarea alegerilor
parlamentare
in conformitate cu prevederile ai1.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu
modificarile si complet^ile ulterioare, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati §i validari,
prin adresa nr.L464/2020 din 24.07.2020, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, in
vederea dezbaterii §i elaborarii raportului asupra Propunerii legislative privind unele masuri
pentru organizarea alegerilor parlamentare, inifiatori: Cseke Attila-Zoltan - senator UDMR;
Popescu-Tariceanu Calin-Constantin-Anton - senator ALDE; Ciolacu Ion-Marcel - deputat PSD.
Prin aceasta propunere legislativa, se propun :
-stabilirea datei alegerilor pentru Sebat si Camera Deputa|ilor de catre Parlament, prin lege
organica, cu cel putin 60 de zile inaintea votarii;
-pentru cre§terea celeritalii operatiunilor electorate, fara a afecta drepturile electorale, se
propune ca perioada electorala sa fie de cel mult 60 de zile, termenele electorale sa fie reduse la
jumatate, iar termenul pentru depunerea candidaturilor in circumscripfiile electorale din tara §i
durata campaniei electorale fiind exceptate.
-numarul minim al semnaturilor de sustinere necesar pentru inregistrarea candidaturilor va fi
redus la jumatate, acestea putand fi colectate si depuse prin mijloace electronice
-av^d in vedere ca se apreciaza ca reducerea termenelor electorale nu va permite
transmiterea buletinelor de vot prin corespondenfa in timp util, se propune ca acestea sa fie
descarcate de pe site-ul Autoritalii Electorale Permanente, pe baza unor date de autentificare
comunicate prin intermediul documentatiei de vot prin corespondenta.
In §edinla din data de 27 iulie 2020, membrii Comisiei juridice, de numiri, disciplina,
imunitati §i validari au analizat propunerea legislativa si au hotarat, cu majoritatea voturilor
membrilor prezen^i, sa adopte un raport de admitere, cu amendamente admise si amendamente
respinse.

I

In raport cu obiectul de reglementare, iniliativa legislativa inregistrata cu L464/2020 face
parte din categoria legilor organice
urmeaza sa fie supusa votului plenului Senatului, cu
respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
Potrivit art.75 alin.(l) din Legea fundamentala §i ale art.92 alin.(7) pct.2 din Regulamentul
Senatului, cu modificarile §i completarile ulterioare, Senatul este prima Camera sesizata.

P^sedinte,
Senhtor Sehban NICOLAE

Secretary
Senator Carmen Daniela Dan

Intocmil, consilier Cameli Ene

2

Anexa nr. 1 la raportul nr. XIX/ 206/ 2020
Amendamente admise
la Propunerea legislativa privind unele masuri pentru organizarea alegerilor parlamentare
(L464/2020)
Nr.
Crt.

Proiect de lege

Amendamente admise

Motivare/ precizare

-amendament admis ca urmare a
insu^irii de catre membrii comisiei
a observa|iilor §i propunerilor
formulate de Consiliul Legislativ
Autoritatea
Electorala
§1
Permanenta.
-amendament admis ca urmare a
1.
insu§irii de catre membrii comisiei
Art. 1. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (2) din Art. 1. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 6 a observatiilor si propunerilor
Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului §i a Camerei alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea formulate de Consiliul Legislativ
Deputa^ilor, precum §i pentru organizarea §i func^ionarea Senatului §i a Camerei Deputa^ilor, precum ^i §1
Electorala
Autoritatea
Autorita^ii Electorale Permanente, cu modificarile §i pentru organizarea §i func^ionarea Autorita^ii Permanenta.
Electorale Permanente, cu modificarile §i
completarile ulterioare, data alegerilor pentru Senat
Camera Deputalilor ce vor fi organizate ca urmare a completarile ulterioare, data alegerilor pentru
expir^ii mandatului Parlamentului, aflat in curs de Senat §i Camera Deputalilor ce vor fi organizate
exercitare la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se ca urmare a expirarii mandatului Parlamentului,
stabile§te prin lege organica, cu cel pu^in 60 de zile aflat in curs de exercitare la data intrarii in
vigoare a prezentei legi, se stabile§te prin lege
inaintea votarii.
organica, cu cel putin 60 de zile inaintea datei
Titlul: “Propunerea legislativa privind unele masuri
pentru organizarea alegerilor parlamentare”.

Titlul: “Propunerea legislativa privind unele
masuri pentru organizarea alegerilor pentru
Senat ^i Camera Deputafilor, ca urmare a
incetarii mandatului Parlamentului ales in
anul2016”

1

alegerilor.

A

(2) In cazul prevazut la alin. (1), prin derogare de
la prevederile art. 114 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu
modificarile §i complet^le ulterioare, in cel mult 5 zile de
la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Guvemul
stabile§te, prin hotar^e, la propunerea Autoritapi Electorale
Permanente, caiendarul acpunilor din cuprinsul perioadei
electorale, cheltuielile necesare pregatirii §i desf^urarii in
bune condipi a alegerilor §i m^urile tehnice necesare bunei
organizari §i desfa§urari a alegerilor. Hot^^ea privind
cheltuielile necesare pregatirii §i desf^urarii in bune condipi
a alegerilor, hotararea privind masurile tehnice necesare
bunei organize §i desfa§urari a alegerilor §i hot^area pentru
aprobarea programului calendaristic pentru realizarea
acpunilor necesare organiz^i §i desta§urarii in bune condipi
a alegerilor se publica impreuna in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I.

(3)ln cazul prev^ut la alin. (1), termenele prevazute de
Legea nr. 208/2015, cu modificarile §i completarile
ulterioare, se reduc la jumatate cu exceppa termenelor de
24 de ore §i a termenelor prev^ute de art. 13, 17, 27, 28,
37, 40, 42, 47, 52, 57, 59, 64, 89, 113 §i 121. Daca din
operapunea de reducere la jumatate a termenelor rezulta

(2)Prin derogare de la prevederile art. 114 alin.
(1) din Legea nr. 208/2015, cu modificarile §i
completarile ulterioare, in cazul prevazut la alin.
(1), in termen de 5 zile de la data intrarii in
vigoare a legii prev^ute la alin. (1), Guvemul
stabjle§te, prin hot^are, la propunerea Autoritalii
Electorale Permanente, caiendarul acpunilor din
cuprinsul perioadei electorale, cheltuielile
necesare pregatirii §i desfa§urarii in bune condi^ii
a alegerilor §i masurile tehnice necesare bunei
organizari §i desfa§ur^ a alegerilor. Hotararea
privind cheltuielile necesare pregatirii §i
desfa§ur^i in bune condi^ii a alegerilor, hotar^ea
privind masurile tehnice necesare bunei
organizari §i desf^urari a alegerilor §i hotararea
pentru aprobarea programului calendaristic
pentru realizarea actiunilor necesare organizarii §i
desfa§ur^i in bune condi^ii a alegerilor se
publica impreuna in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea L
(3)in cazul prevazut la alin. (1), termenele
prevazute de Legea nr. 208/2015, cu
modific^ile §i completarile ulterioare, cu
exceppa termenelor de 24 de ore §i a termenelor
prev^ute la art. 13, 17, 27, 28, 37, 40, 42, 47,
52, 57, 59, 64, 89, 113 ^i 121, se reduc la
jumatate. Daca din operatiunea de reducere la
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fractiuni de zile egale sau mai mari de 12 ore, rotunjirile se jumMate a termenelor rezulta fracliuni de zile
fac in plus; fracliimile mai mici de 12 ore nu se iau in calcul. egale sau mai mari de 12 ore, rotunjirile se fac in
plus; fracliunile mai mici de 12 ore nu se iau in
calcul.
(4)Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (2) din Legea (4) - nemodificat.
nr. 208/2015, cu modific^le ?i completarile ulterioare, in
cazul prevazut la alin. (1), judecatorii sunt desemnati in
birourile electorale de circumscriplie in termen de 5 zile de la
data inceperii perioadei electorale.
(5) Prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (I*) §i (1^) (5) Prin derogare de la prevederile art. 52 alin.
din Legea nr. 208/2015, cu modificarile §i completarile (l') 5i (1^) din Legea nr. 208/2015, cu
ulterioare, in cazul prev^ut la alin. (1), candidaturile in modificarile §i completarile ulterioare, in cazul
circumscriplia electorala pentru cetalenii romani cu prevazut la alin. (1), candidaturile in
domiciliul sau re§edin^a-in afara larii §i listele de candida^i circumscriplia electorala pentru cetatenii
propuse de catre organizaliile cetalenilor aparjinand romani cu domiciliul sau re§edin^a in afara ^^ii
minoritalilor na^ionale pentru toate circumscripliile §i listele de Candida^! propuse de, catre
electorale conform art. 54 alin. (4) din Legea nr. organiza^iile cetatenilor apar^inand minorita^ilor
208/2015, se depun la biroul electoral pentru cetalenii nafionale
pentru
toate
circumscrippile
romani cu domiciliul sau re§edinla in afara tarii, respectiv electorale conform art. 54 alin. (4) din aceea^i
la Biroul Electoral Central pana cel mai tarziu cu 45 de lege, se depun la biroul electoral pentru
zile inaintea datei alegerilor.
cetatenii romani cu domiciliul sau re§edinta in
afara tarii, respectiv la Biroul Electoral Central
pana cel mai tarziu cu 45 de zile inaintea datei
alegerilor.
2.

-amendament admis ca urmare a
Art 2. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 54 alin. (1) Art. 2. - (1) Prin derogare de la prevederile art. insusirii de catre membrii comisiei
- (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificarile §i 54 alin. (1) - (3) din Legea nr. 208/2015, cu a observatiilor si propunerilor
completarile ulterioare, la aiegerile pentru Senat §i Camera modificarile §i completarile ulterioare, la formulate de Consiliul Legislativ
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Deputa|ilor organizate conform art. 1, numarul minim al
sustinatorilor, necesar pentru depunerea candidaturilor, se
va reduce la jumatate.

(2) La alegerile pentru Senat §i Camera Deputatilor
organizate conform art. 1, partidele politico, aliantele
politico, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor
apartinand
minoritatilor
nationale
§i
candidapi
independenti vor putea opta sa intocmeasca §i sa depuna
electronic, in condipile legii, dosare de candidatura, cu
aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 52-55 din
Legea nr. 208/2015, cu modificarile §i completarile
ulterioare. Listele de suspnatori vor putea fi semnate §i
depuse §i electronic, in condipile legii.

(3) Metodologia de aplicare a alin. (2) se stabile§te
prin hotarare a Autoritatii Electorale Permanente, adoptata
in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a
prezentei legi, cu consultarea Autoritatii pentru
Digitalizarea Romaniei.

3.

Art 3. - (1) La alegerile pentru Senat §i Camera
Deputatilor organizate conform art. I, documentele

Autoritatea
alegerile pentru Senat §i Camera Deputajiior §1
organizate in conditiile art. 1, numarul minim Permanenta.
al sus^inatorilor, necesar pentru depunerea
candidaturilor, se va reduce la jumatate.

Electorala

(2)La alegerile pentru Senat §i Camera
Deputaplor organizate in conditiile art. 1,
partidele politico, alian^ele politico, alian^ele
electorale, organiza^iile cetalenilor aparjinand
minoritalilor
na^ionale
§i
candidapi
independent vor putea opta sa intocmeasca §i
sa depuna electronic, in conditiile legii, dosare
de candidatura, cu aplicarea corespunzatoare a
prevederilor art. 52-55 din Legea nr. 208/2015,
cu modificarile §i completarile ulterioare.
Listele de sustinatori vor putea fi semnate §i
depuse §i electronic, in conditiile legii.
(3)Metodologia de aplicare a prevederilor alin.
(2) se stabile§te prin hotar^e a Autoritatii
Electorale Permanente, adoptata in termen de
30 de zile de la data intrarii in vigoare a
prezentei legi, cu consultarea Autoritatii pentru
Digitalizarea Romaniei.

-amendament admis ca urmare a
Art 3. - (1) La alegerile pentru Senat §i Camera insusirii de catre membrii comisiei
Deputatilor organizate in condipile art. I, a observatiilor si propunerilor
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necesare exercitarii dreptului de vot prin coresponden^a
care sunt transmise alegatorului sunt urmatoarele:

a) plicul exterior prevazut de alin. (1) lit. a);
b)un plic interior prevazut cu elemente de siguran^a care
sa asigure sigilarea acestuia, in care vor fi introduse
optiunile de vot;

c) certificatul de alegator;
d) instrucfiuni privind exercitarea dreptului de vot, in care
se
indica
datele
de
utilizator
pentru accesarea site-ului de unde alegatorul i§i poate
descarca buletinele
de
vot
§i
termenul
in

documentele necesare exercit&'ii dreptului de formulate de Consiliul Legislativ
Autoritatea
Electorala
vot prin coresponden^a care sunt transmise §i
alegatorului, prin derogare de la prevederile Permanenta
art. 10 alin. (1) din Legea nr. 288/2015
privind votul prin corespondenfa, precum §i
modificarea
§i completarea Legii nr. 208/2015 privind
alegerea Senatului a Camerei Deputafilor,
precum
pentru
organizarea
$i
funcfionarea
Autoritafii Electorate Permanente, cu
modificarile si completarile ulterioare, sunt
urmatoarele:
a)un plic exterior;
b)un plic interior prevazut cu elemente de
siguran^a care sa asigure sigilarea acestuia, in
care vor fi introduse optiunile de vot: plicul
interior va contine doua autocolante cu
mentiunea
„VOTAT”,
prevazute
cu
elemente de siguran^a stabilite prin hotarare
a Guvernului; alegatorul lipe^te timbrele
autocolante pe opfiunile acestuia din
buletinele de vot prin coresponden|a;
c) certificatul de alegator;
d) instructiunile privind exercitarea dreptului
de vot, in care se indica datele de utilizator
pentru accesarea site-ului de unde alegatorul i§i
poate descarca buletinele de vot §i termenul in
care alegMorul trebuie sa depuna in cutia
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care alegatorul trebuie sa depuna in cutia po§tala sau la
oficiul
postal
documentele
prevazute
la
art. 14 alin. (5) din Legea nr. 288/2015 privind votui prin
coresponden^a,
precum
modificarea
§i completarea Legii nr. . 208/2015 privind alegerea
Senatului §i a Camerei Deputalilor, precum §i
pentru organizarea §i funclionarea Autorita^ii Electorale
modificarile
Permanente,
cu
completarile ulterioare, astfel incat acestea sa fie livrate
biroului
electoral
competent,
in
termenul
prevazut de lege.

po§tala sau la oficiul postal documentele
la
prevazute
art. 14 alin. (5) din Legea nr. 288/2015 privind
votui prin corespondenla,
precum
modificarea
§i completarea Legii nr. 208/2015 privind
alegerea Senatului §i a Camerei Deputalilor,
precum
§1
pentru organizarea §i funclionarea Autoritatii
Electorale Permanente, cu modificarile §i
completarile ulterioare, astfel incat acestea sa
fie livrate biroului electoral competent, in
termenul
prevazut de lege;
e) un autocolant cu adresa biroului electoral
pentru votui prin corespondenta din fara pe
care alegatorul care a optat pentru
transmiterea votului prin corespondenta in
tara il va aplica pe plicul exterior.

(2) Autoritatea Electorala Permanenta asigura postarea
machetelor electronice ale buletinelor de vot prin
corespondenta pentru Senat §i Camera Deputatilor pe siteul prevazut de alin. (1) lit. d), pana cel mai tarziu cu 15
zile inaintea datei votarii, fiecare competitor electoral
fiind inscris pe o pagina distincta a buletinului de vot
pentru Senat, respectiv pentru Camera Deputatilor.

(2) Autoritatea Electorala Permanenta asigura
postarea machetelor electronice ale buletinelor
de vot prin corespondenta pentru Senat §i
Camera Deputatilor pe site-ul prevazut la alin.
(1) lit. d), pana cel mai tarziu cu 15 zile inaintea
datei alegerilor.

(3) Alegatorul descarca buletinele de vot pentru
(3) Alegatorul descarca de pe site-ul prevazut de Senat §i Camera Deputatilor de pe site-ul
alin. (1) lit. d), fi§ierul electronic contin^d buletinele de prevazut la alin. (1) lit. d), le imprima, aplica
6

vot, tipare^te introduce in plicul interior prev^ut de alin. pe op^iunile sale din acestea timbrele
(1) lit. b) numai pagina confinand opfiunea de vot pentru autocolante prevazute la alin. (1) lit. b) $i
Senat, respectiv pentru Camera Deputafilor.
introduce ambele buletine de vot in plicul
interior prevazut la alin. (1) lit. b).
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Anexa nr. 2 la raportul nr. XIX/ 206/ 2020
Amehdamente respmse
la Propunerea legislativa privind unele masuri pentru organizarea alegerilor parlamentare
(L464/2020)

Nr.
crt.

Proiect
Lege

0

1

1

Amendamente respinse

Motivare

2

3

Dupa alin (1) al articolului 1 se introduce un nou aliniat, alin (1^) avand urmatorul Amendament necesar in
contextul crizei sanitare
cuprins:
datorata virusului Covid-19.
(1^) Prin derogare de la prevederile art. 6 alin (1) din Legea 208/2015 privind alegerea
Senatului ^i a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea ^ funcfionarea
Autoritafii Electorate Permanente, cu modificarile si completarile ulterioare, alegerile
pentru Senat si Camera Deputatilor ce vor fi organizate ca urmare a expirarii mandatului
Parlamentului, aflat in curs de exercitare la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se
desfa^oara pe durata a doua zile consecutive, care pot fi numai zilele de sambata
duminica.
Amendament senator George Edward Dirca

2

Dupa articolul 3 se adauga un nou articol, articolul 4, avand urmatorul cuprins:
„Art. 4.
(1) Prin derogare de la prevederile art. 82 alin (1) din Legea 208/2015 privind alegerea
Senatului si a Camerei Deputatilor, precum ^i pentru organizarea si functionarea
Autoritalii Electorate Permanente, cu modificarile si completarile ulterioare, in ziua de
sambata a votarii, la incheierea programului de votare, presedintele biroului electoral al
sectiei de votare, in prezenfa celorlalli membri ai biroului electoral, dispune masurile
necesare pentru ca urnele de vot, stampilele, listele electorate, buletinele de vot nefolosite

toate celelalte documente ale biroului electoral al sectiei de votare sa ramana sub paza
permanenta a personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne.
(2) Dupa incheierea votarii in ziua de sambata, urnele de vot vor fi sigilate de presedintele
biroului electoral al sectiei de votare prin lipirea de benzi de hartie pe fantele acestora, pe
care le semneaza dupa ce aplica in prealabil stampila de control, in prezenfa celorlalti
membri; Presedintele biroului electoral al sectiei de votare introduce stampilele cu
menfiunea „VOTAT” intr-un lie pe care il sigileaza si pe care aplica stampila de control.

(3) Dupa incheierea votarii in ziua de sambata, presedintele biroului electoral al sectiei de
votare va incheia un proce-verbal, in care va preciza numarul stampilelor cu mentiunea
„VOTAT” la incheierea votarii, numarul buletinelor nefolosite, precum si numarul
persoanelor care au participat la vot in prima zi de votare. Procesul-verbal se semneaza
de membrii biroului electoral al sectiei de votare.
(4) La plecare, dupa operatiunile prevazute la alin (2) si (3), 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.
(5) Posturile de paza ale personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne vor fi
stabilite astfel incat sa asigure securitatea tuturor cailor de acces in localul de vot.
(6) In ziua de duminica, ridicarea sigiliilor se va face la ora 6.00, de catre presedintele
biroului electoral al seefiei de votare, in prezenta celorlalti membri ai biroului electoral al
seefiei de votare, numai dupa ce s-a veriUcat integritatea acestora, a listelor electorale si a
buletinelor de vot nefolosite.
Amendament senator George Edward Dirca

