


 

Parlamentul României  
Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru 
elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului, a Preşedintelui României, alegerile 
autorităţilor administraţiei publice locale, finanţarea campaniilor 
electorale şi alegerea europarlamentarilor 

 
 

Bucureşti ,  16 octombrie 2007 
Nr. B694/2005, B207/2006, B232/2006, 

L564/2007, L571/2007, L641/2007, 
L642/2007 

 
 

 
R A P O R T  

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului nr. 373/2004 

(B694/2005), propunerii legislative privind votul uninominal (B207/2006), 
propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.373/2004 privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 
(B232/2006), propunerii legislative pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi 

Senatului (L564/2007), propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 

Senatului (L571/2007), propunerii legislative pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului (L641/2007) şi propunerii legislative pentru 

alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului (L642/2007) 
  
 
Potrivit art. 68 din Regulamentul Senatului, Comisia comună a Camerei 

Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a Preşedintelui României, alegerile 
autorităţilor administraţiei publice locale, finanţarea campaniilor electorale şi 
alegerea europarlamentarilor, constituită prin Hotărârea Parlamentului României 
nr. 7/2006, cu modificările ulterioare, a fost sesizată spre dezbatere în fond cu : 

- propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 
nr.373/2004 (B694/2005), 

- propunerea legislativă privind votul uninominal (B207/2006), 
- propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.373/2004 privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului (B232/2006), 

- propunerea legislativă pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi 
Senatului (L564/2007), 

- propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului (L571/2007), 

- propunerea legislativă pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi 
a Senatului (L641/2007) şi 

- propunerea legislativă pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi 
a Senatului (L642/2007). 

 
 



Propunerile legislative menţionate au ca obiect de reglementare 
stabilirea cadrului juridic pentru organizarea şi desfăşurarea alegerii Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului prin reglementarea normei de reprezentare la nivelul 
celor două Camere ale Parlamentului, a perioadei electorale, a modului de 
constituire atât a circumscripţiilor electorale, cât şi colegiilor uninominale, a 
stabilirii competenţelor şi a responsabilităţilor autorităţilor şi instituţiilor publice 
implicate, a procedurilor efective pe baza cărora se va desfăşura procesul 
electoral, precum şi a regimului contravenţional şi infracţional aplicabil.  

 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerile legislative, cu unele 

observaţii şi propuneri. 
Guvernul a trimis punctul de vedere favorabil la propunerile legislative 

nr.L564/2007 şi L642/2007 şi negativ la propunerile legislative nr.B207, 
L571/2007 şi L641/2007. 

Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a avizat favorabil propunerile legislative nr.L571/2007 şi 
L642/2007 şi negativ propunerea legislativă nr.L641/2007. 

 
Potrivit dispoziţiilor art. 71 din Regulamentul Senatului, Comisia comună 

a examinat propunerile legislative în şedinţele din 25 şi 26 septembrie şi 16 
octombrie 2007. 

 
La dezbaterea propunerilor legislative, din numărul total de 19 membri ai 

Comisiei, au fost prezenţi 10 membri. 
 
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 9 voturi pentru şi 

o abţinere, să supună plenului Senatului, spre dezbatere şi adoptare 
propunerea legislativă pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului 
nr.L564/2007, cu amendamentele admise prevăzute în Anexa nr. 1. 

Amendamentele respinse sunt redate în Anexa nr. 2. 
 
Totodată, în temeiul art. 72 alin. (4) şi (5) din Regulamentul Senatului, 

având în vedere că propunerile legislative nr. B694/2005, B207/2006, 
B232/2006, L571/2007, L641/2007, L642/2007 au acelaşi obiect de 
reglementare cu propunerea legislativă pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi Senatului nr.L564/2007, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să supună plenului Senatului respingerea acestora. 

 
În raport cu obiectul şi conţinutul lor, propunerile legislative menţionate 

fac parte din categoria legilor organice, în conformitate cu dispoziţiile art. 73 
alin. (3) lit. a) din Constituţia României, republicată. 

 
Potrivit art. 75 alin. (1) din Constituţia României, proiectele de legi şi 

propunerile legislative menţionate urmează să fie dezbătute de Senat în calitate 
de primă Cameră sesizată, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

 
 

PREŞEDINTE 
 

Deputat Mihai Alexandru Voicu 
 

 
SECRETAR 

 
Senator Verginia Vedinaş 
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drept de vot şi care a împlinit vârsta de 18 
ani până în ziua alegerilor inclusiv; 

- alegeri - în cazul în care nu se face altă 
menţiune, acţiuni de desemnare a 
membrilor Senatului şi Camerei 
Deputaţilor; 

- alegeri anticipate – alegeri organizate în 
cazul încetării înainte de termen a 
mandatului sau dizolvării înainte de 
termen a organului ales sau în cazul 
reorganizări administrativ-teritoriale; 

- alegeri generale - orice tip de alegeri care 
au loc într-o singură zi, pe întreg teritoriul 
ţării; 

- alegeri parlamentare - alegeri pentru 
desemnarea membrilor Senatului şi 
Camerei Deputaţilor ale Parlamentului 
României; 

- alianţă electorală - asociere între partide 
politice şi/sau alianţe politice şi/sau 
organizaţii ale cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale, în scopul 
participării la alegeri, înregistrată la 
organismul electoral competent potrivit 
prezentei legi; 

- alianţă politică - asociere între partide 
politice pe baza unui protocol de asociere 
înregistrat la Tribunalul Bucureşti, 
potrivit Legii partidelor politice nr. 
14/2003 

 
 
c) alegeri - în cazul în care nu se face altă 
menţiune, acţiuni de desemnare a membrilor 
Camerei Deputaţilor şi Senatului; 
 
d) nemodificat 
 
 
 
 
e) nemodificat 
 
 
f) alegeri parlamentare - alegeri pentru 
desemnarea membrilor Camerei Deputaţilor şi 
Senatului; 
 
g) nemodificat 
 
 
 
 
 
 
h) alianţă politică - asociere între partide politice 
pe baza unui protocol de asociere înregistrat la 
Tribunalul Bucureşti, potrivit Legii partidelor 
politice nr. 14/2003; 
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- birou electoral – organism care se 
constituie la nivel naţional, la nivel de 
circumscripţie electorală, la nivel de 
localitate şi la nivel de secţie de votare 
pentru buna organizare şi desfăşurare a 
alegerilor; 

- campanie electorală - perioadă în care 
candidaţii şi competitorii electorali 
desfăşoară activităţi de propagandă cu 
scopul de a-i determina pe alegători să îşi 
exprime voturile în favoarea lor;  

- candidat – persoană care participă la 
alegeri pentru a obţine un mandat în 
cadrul autorităţii sau instituţiei pentru 
care se organizează alegerile, în condiţiile 
în care candidatura sa este declarată 
definitivă de către organismul electoral 
corespunzător, potrivit prezentei legi;  

- candidat independent - persoană care 
participă la alegeri pentru a obţine un 
mandat în cadrul autorităţii sau instituţiei 
pentru care se organizează alegerile şi 
care se auto-propune pentru aceasta, fiind 
susţinută de un anumit număr de 
alegători, în condiţiile în care candidatura 
sa este declarată definitivă de către 
organismul electoral corespunzător, 
potrivit prezentei legi;  

- circumscripţie electorală - unitate 
administrativ-teritorială în care se 

i) nemodificat 
 
 
 
 
 
j) nemodificat 
 
 
 
 
k) nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
l) nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
m) nemodificat 
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organizează alegeri şi la nivelul căreia se 
atribuie mandate, în funcţie de rezultatele 
alegerilor; 

- colegiu uninominal – sub-unitate a unei 
circumscripţii electorale, în care este 
atribuit în mod direct un mandat;  

- competitori electorali – partidele politice, 
alianţele politice, alianţele electorale şi 
organizaţiile legal constituite ale 
cetăţenilor aparţinând unei minorităţi 
naţionale reprezentată în Consiliul 
Minorităţilor Naţionale, care înaintează 
propuneri de candidatură, precum şi 
candidaţi independenţi;  

- contestaţie - cale de atac prin care orice 
parte interesată – cetăţeni, candidaţi, 
competitori electorali – solicită birourilor 
electorale abilitate sau instanţelor 
judecătoreşti competente, respectarea 
prevederilor menţionate ca atare în 
prezenta lege.; 

- desemnarea candidaţilor - procedură de 
adoptare de către partide, alianţe politice, 
alianţe electorale şi organizaţii aparţinând 
minorităţilor naţionale a deciziilor cu 
privire la propunerile de candidaturi;  

- domiciliu – adresa la care persoana fizică 
declară că are locuinţa principală şi care 
este înscrisă în actul de identitate; 

- listă electorală - listă ce cuprinde toţi 

 
 
 
n) nemodificat 
 
 
o) nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
p) contestaţie - cale de atac prin care orice parte 
interesată – cetăţeni, candidaţi, competitori 
electorali – solicită birourilor electorale abilitate 
sau instanţelor judecătoreşti competente, 
respectarea prevederilor menţionate ca atare în 
prezenta lege; 
 
q) nemodificat 
 
 
 
 
r) nemodificat 
 
 
s) nemodificat 
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cetăţenii cu drept de vot arondaţi unei 
secţii de votare; 

- listă de susţinători - listă cuprinzând 
unele date personale şi semnăturile 
alegătorilor care susţin o anumită 
propunere de candidatură pentru 
înscrierea acesteia în alegeri;  

- observator intern – reprezentant al unei 
organizaţii neguvernamentale legal 
constituită, cu activitate în domeniul 
democraţiei şi al apărării drepturilor 
omului, acreditat pentru a observa 
procesul electoral de către autoritatea 
competentă, potrivit prezentei legi. 
Respectivul reprezentant nu poate fi 
membru al unui partid politic; 

- observator internaţional – reprezentant al 
unei organizaţii sau instituţii străine 
acreditat pentru a observa procesul 
electoral de către Autoritatea Electorală 
Permanentă; 

- oficiu electoral – organism electoral 
constituit la alte nivele decât cele ale 
circumscripţiilor electorale, fără a avea 
atribuţia de a constata rezultatele 
alegerilor la un anumit nivel, însă având 
rolul de a contribui la buna organizare şi 
desfăşurare a alegerilor din circumscripţia 
pe teritoriul căreia este constituit; 

- perioadă electorală - intervalul de timp 

 
 
ş) nemodificat 
 
 
 
 
t) nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
ţ) nemodificat 
 
 
 
 
u) nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
v) nemodificat 
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cuprins între ziua aducerii la cunoştinţă 
publică a datei la care vor avea loc 
alegerile sau referendumul şi data în care 
rezultatele finale ale acestora sunt aduse 
la cunoştinţă publică prin publicarea lor în 
Monitorul Oficial al României, după 
expirarea tuturor termenelor pentru 
contestaţii şi răspunsuri la acestea;  

- propunere de candidatură – act de 
înscriere în competiţia electorală a 
persoanei care doreşte să concureze în 
alegeri pentru câştigarea unui mandat în 
condiţiile în care este propusă şi susţinută 
de un concurent electoral sau se auto-
propune şi este susţinută de un anumit 
număr de alegători, în conformitate cu 
prevederile prezentei legi; 

- prag electoral – procentaj minim din 
voturile valabil exprimate separat pentru 
Camera Deputaţilor şi Senat, sau număr 
minim de colegii uninominale în care se 
situează pe primul loc în ordinea 
numărului de voturi valabil exprimate, 
pentru un partid politic alianţă politică sau 
electorală, necesar pentru a intra în 
procesul de distribuire a mandatelor; 

- reşedinţă - adresa la care persoana fizică 
declară că are locuinţa secundară, alta 
decât cea de domiciliu şi care este 
menţionată pe un autocolant-tip aplicat pe 

 
 
 
 
 
 
 
 
w) nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
x) nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
y) nemodificat 
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versoul actului de identitate.; 
- revocare – retragere, de către instanţa de 

judecată, a mandatului persoanei care 
ocupă o funcţie publică eligibilă.  

 

 
z) nemodificat 
Autor: Comisia 
 

5. Art. 3. Dreptul cetăţenilor de a alege şi a 
fi aleşi în Parlamentul Românie 
(1) Alegerile parlamentare în România se 
desfăşoară cu respectarea caracterului 
universal, egal, direct, secret şi liber 
exprimat al votului, în condiţiile prezentei 
legi. 
(2) Cetăţenii români au dreptul de a alege şi 
de a fi aleşi, indiferent de rasă, sex, 
naţionalitate, origine etnică, limbă vorbită, 
religie, afiliere politică, origine socială, în 
condiţiile prezentei legi. 
(3) Cetăţenii români cu domiciliul în 
străinătate beneficiază de aceleaşi drepturi 
privind participarea la alegeri ca orice 
cetăţean român, conform dispoziţiilor 
prezentei legi. 
(4) Cetăţenii români au dreptul de a alege de 
la vârsta de 18 ani, dacă această vârstă a fost 
împlinită până în ziua alegerilor inclusiv. 
(5) Nu au dreptul de a alege debilii sau 
alienaţii mintal, puşi sub interdicţie şi nici 
persoanele condamnate, prin hotărâre 
judecătoreacă definitivă, la pierderea 
drepturilor electorale. 

Art. 3. –  
Autor: Comisia 
(1) nemodificat 
 
 
 
 
(2) nemodificat 
 
 
 
 
(3) nemodificat 
 
 
 
 
(4) nemodificat 
 
 
(5) Nu au dreptul de a alege debilii sau alienaţii 
mintal, puşi sub interdicţie şi nici persoanele 
condamnate, prin hotărâre judecătorească 
definitivă, la pierderea drepturilor electorale. 
Autor: Comisia 

Conform avizului Consiliului 
Legislativ şi pentru 
îndreptarea unei erori 
gramaticale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conform avizului Consiliului 
Legislativ şi pentru 
îndreptarea unei erori 
gramaticale. 
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6. Art. 4. Votul alegătorului 
 
(1) Fiecare alegător are dreptul la un singur 
vot pentru alegerea Camerei Deputaţilor  şi 
un singur vot pentru alegerea Senatului. 
(2) Fiecare alegător îşi exprimă votul 
personal. Exprimarea votului în numele altui 
alegător este interzisă. 
(3) Votul exprimat în cadrul alegerilor este 
secret. Orice control asupra modului în care 
votează un alegător este interzis. 
(4) Participarea cetăţenilor la alegeri se face 
pe baza liberului consimţământ al acestora. 
Nimeni nu are dreptul de a exercita presiuni 
asupra unui alegător pentru a-l determina pe 
acesta să participe sau să nu participe la 
alegeri. 
 

Art. 4. –  
Autor: Comisia 
(1) nemodificat 
 
 
(2) nemodificat 
 
 
(3) nemodificat 
 
 
(4) nemodificat 
Autor: Comisia 

Conform avizului Consiliului 
Legislativ. 

7. Art. 5. Norma de reprezentare 
(1) Deputaţii şi senatorii se aleg în colegii 
uninominale constituite conform art. 11, 
prin scrutin uninominal, potrivit principiului 
reprezentării proporţionale. 
 
(2) Norma de reprezentare pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor este de un deputat la 
72.000 locuitori. 
(3) Norma de reprezentare pentru alegerea 
Senatului este de un senator la 170.000 
locuitori. 

 
Art. 5. – (1) Deputaţii şi senatorii se aleg în colegii 
uninominale constituite potrivit prevederilor art. 
11, prin scrutin uninominal, potrivit principiului 
reprezentării proporţionale. 
Autor: Comisia 
(2) nemodificat 
 
 
(3) nemodificat 
 
 

 
În conformitate cu avizul 
Consiliului Legislativ şi pentru 
o mai bună evidenţă a 
numărului de locuitori care se 
ia în calcul.  
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(4) Numărul locuitorilor care se ia în 
calcul, este cel de la 1 iulie al anului 
precedent desfăşurării alegerilor, publicat 
în Anuarul statistic al României. În 
situaţia în care, cu cel puţin 6 luni înainte 
de data alegerilor, are loc un recensământ 
general al populaţiei, numărul locuitorilor 
care se ia în calcul este cel rezultat în 
urma recensământului, publicat de 
Institutul Naţional de Statistică.  
 

(4) Numărul locuitorilor care se ia în calcul este 
cel rezultat în urma ultimului recensământ 
general al populaţiei, publicat de Institutul 
Naţional de Statistică. 
Autor: Grupul parlamentar al UDMR 
 
 
 

8. Art. 6. Ziua alegerilor 
Alegerile se desfăşoară într-o singură zi care 
poate fi numai duminica. 

Art. 6. – Alegerile se desfăşoară într-o singură zi 
care poate fi numai duminica. 
Autor: Comisia 
 

Conform avizului Consiliului 
Legislativ. 

9. Art. 7. Perioada electorală 
(1) Anunţarea publică a datei alegerilor se 
face cu cel puţin 90 de zile înainte de ziua 
votării prin publicarea în Monitorul Oficial 
al României a Hotărârii de Guvern privind 
data alegerilor. 
(2) Campania electorală începe cu 30 de zile 
înainte de ziua votării şi se încheie cu 24 de 
ore înainte de momentul începerii votării. 
 

Art. 7. – (1) Aducerea la cunoştinţă publică a 
datei alegerilor se face cu cel puţin 90 de zile 
înainte de ziua votării prin publicarea în Monitorul 
Oficial al României a hotărârii Guvernului 
privind data alegerilor. 
Autor: Comisia 
(2) nemodificat 

Pentru corectarea unei erori 
gramaticale. 

10. Art. 8. Locul de votare 
 
(1) Fiecare alegător îşi exprimă dreptul la 
vot în secţia de votare în a cărei listă 
electorală este înscris, de pe raza localităţii 

Art. 8. –  
Autor: Comisia 
(1) nemodificat 
 
 

Pentru corectarea unei erori 
gramaticale. 
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în care îşi are domiciliul sau reşedinţa. 
(2) Cetăţenii români cu drept de vot cu 
domiciliul sau reşedinţa în străinătate îşi 
exprimă dreptul de vot în una din secţiile de 
votare din ţara în care îşi are domiciliul sau 
reşedinţa constituite în condiţiile prezentei 
legi. 

 
(2) Cetăţenii români cu drept de vot cu domiciliul 
sau reşedinţa în străinătate îşi exprimă dreptul de 
vot în una din secţiile de votare din ţara în care îşi 
are domiciliul sau reşedinţa constituite în condiţiile 
prezentei legi. 
Autor: Comisia 
 

11. Art. 9. Minorităţi naţionale 
 
(1) În sensul prezentei legi, prin minoritate 
naţională se înţelege acea etnie care este 
reprezentată în Consiliul Minorităţilor 
Naţionale. 
(2) Organizaţiile cetăţenilor aparţinând unei 
minorităţi naţionale definite potrivit alin. 1), 
legal constituite, care nu au obţinut în 
alegeri cel puţin un mandat de deputat sau 
de senator au dreptul, potrivit art. 62 alin. 2) 
din Constituţie, la un mandat de deputat, 
dacă au obţinut, pe întreaga ţară, un număr 
de voturi egal cu cel puţin 10% din numărul 
mediu de voturi valabil exprimate pe ţară 
pentru alegerea unui deputat. 
(3) Pot depune candidaturi şi alte organizaţii 
ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale definite potrivit alin. 1), legal 
constituite, care prezintă Biroului Electoral 
Central, o listă de membri cuprinzând un 
număr de cel puţin 10% din numărul total al 

Art. 9. –  
Autor: Comisia 
(1) nemodificat 
 
 
 
(2) nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Pot depune candidaturi organizaţiile 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale 
reprezentate în Parlament. Pot depune 
candidaturi şi alte organizaţii ale cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale definite potrivit 
alin. (1), legal constituite, care prezintă Biroului 

Pentru respectarea normelor de 
tehnică legislativă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru claritatea textului. 
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cetăţenilor care, la ultimul recensământ, s-au 
declarat ca aparţinând minorităţii respective. 
 
 
 
(4) Dacă numărul membrilor necesari pentru 
îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. 3) 
este mai mare de 20.000 de persoane, lista 
membrilor trebuie să cuprindă cel puţin 
20.000 de persoane domiciliate în cel puţin 
15 din judeţele ţării şi în municipiul 
Bucureşti, dar nu mai puţin de 300 de 
persoane pentru fiecare dintre aceste judeţe şi 
pentru municipiul Bucureşti. 
(5) Lista membrilor se întocmeşte pe 
localităţi şi pe judeţe şi trebuie să cuprindă: 
denumirea organizaţiei, numele şi prenumele 
membrilor, data naşterii, domiciliul, 
denumirea, seria şi numărul actului de 
identitate, semnăturile acestora, precum şi 
numele şi prenumele persoanei care a 
întocmit-o. Persoana care a întocmit lista 
este obligată ca, împreună cu aceasta, să 
depună o declaraţie pe propria răspundere, 
prin care să ateste veridicitatea semnăturii 
membrilor, precum şi faptul că lista a fost 
întocmită în vederea participării la alegerile 
parlamentare din anul respectiv. 
(6) În sensul prezentei legi, organizaţiilor 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor 

Electoral Central, o listă de membri cuprinzând un 
număr de cel puţin 10% din numărul total al 
cetăţenilor care, la ultimul recensământ, s-au 
declarat ca aparţinând minorităţii respective.   
Autor: Grupul parlamentar al UDMR 
(4) nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Lista membrilor se întocmeşte pe localităţi şi 
pe judeţe şi trebuie să cuprindă: denumirea 
organizaţiei, numele şi prenumele membrilor, data 
naşterii, domiciliul, denumirea, seria şi numărul 
actului de identitate, codul numeric personal, 
dacă acesta există, semnăturile acestora, precum 
şi numele şi prenumele persoanei care a întocmit-
o. Persoana care a întocmit lista este obligată ca, 
împreună cu aceasta, să depună o declaraţie pe 
propria răspundere, prin care să ateste veridicitatea 
semnăturii membrilor, precum şi faptul că lista a 
fost întocmită în vederea participării la alegerile 
parlamentare din anul respectiv. 
Autor: Comisia 
(6) nemodificat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru acurateţea textului. 
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naţionale, prevăzute la alin. 2) şi 3) le este 
aplicabil acelaşi regim juridic ca şi 
partidelor politice. 
(7) Beneficiază de prevederile alin. 2) şi 
organizaţiile cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale care au participat la 
alegeri propunând candidaţi comuni în mod 
comun cu două sau mai multe organizaţii; în 
acest caz, dacă nici un candidat comun nu a 
fost ales, se atribuie pentru toate organizaţiile 
care au propus candidaţi în comun un mandat 
de deputat, cu respectarea prevederilor alin. 
2) candidatului care a obţinut cel mai mare 
număr de voturi. 
(8) Prevederile alin. 2) nu se aplică 
organizaţiei cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale care a participat la 
alegeri într-o alianţă electorală. 
(9) Mandatul de deputat atribuit potrivit alin. 
2) se acordă peste numărul total de deputaţi 
rezultat din norma de reprezentare. 
(10) Organizaţiile prevăzute la alin. 2) şi 3) 
pot participa la alegeri şi pot depune 
candidaturi numai sub denumirea şi cu 
semnul electoral ale respectivei organizaţii. 
(11) Prin derogare de la prevederile art. 35 
alin. 2), organizaţiile cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale pot depune aceeaşi 
candidatură pentru Camera Deputaţilor în 
mai multe colegii uninominale. O 

 
 
 
(7) Beneficiază de prevederile alin. (2) şi 
organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale care au participat la alegeri propunând 
candidaţi comuni cu două sau mai multe 
organizaţii; în acest caz, dacă nici un candidat 
comun nu a fost ales, se atribuie pentru toate 
organizaţiile care au propus candidaţi în comun un 
mandat de deputat, cu respectarea prevederilor 
alin. (2) candidatului care a obţinut cel mai mare 
număr de voturi. 
Autor: Comisia 
(8) nemodificat 
 
 
 
(9) nemodificat 
 
 
(10) nemodificat 
 
 
 
(11) Prin excepţie de la prevederile art. 29 alin. 
(2), organizaţiile cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale pot depune aceeaşi 
candidatură pentru Camera Deputaţilor în mai 
multe colegii uninominale. O organizaţie a unei 

 
 
 
Pentru respectarea normelor de 
tehnică legislativă şi 
corectarea unei erori 
gramaticale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru respectarea normelor de 
tehnică legislativă şi 
corectarea unei erori 
gramaticale. 
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organizaţie a unei minorităţil naţionale 
poate propune  acelaşi candidat pentru mai 
multe colegii uninominale aparţinând 
diferitor circumscripţii electorale, numai în 
condiţiile în care propune un singur candidat 
la nivel naţional şi doar pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor. 

minorităţi naţionale poate propune  acelaşi 
candidat pentru mai multe colegii uninominale 
aparţinând diferitor circumscripţii electorale, 
numai în condiţiile în care propune un singur 
candidat la nivel naţional şi doar pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor. 
Autor: Comisia 
 

12. Capitolul II. Circumscripţiile electorale, 
colegiile uninominale şi organismele 
electorale 

CAPITOLUL II 
Circumscripţiile electorale, colegiile uninominale 

şi organismele electorale 
Autor: Comisia 

Conform avizului Consiliului 
Legislativ. 

13. Art. 10. Constituirea circumscripţiilor 
electorale 
Pentru organizarea alegerilor se constituie 
circumscripţii electorale la nivelul celor 41 
de judeţe, în municipiul Bucureşti şi o 
circumscripţie separată pentru românii cu 
domiciliul în afara României. Numărul total 
al circumscripţiilor electorale este de 43. 

Art. 10. – Pentru organizarea alegerilor se 
constituie circumscripţii electorale la nivelul celor 
41 de judeţe, o circumscripţie în municipiul 
Bucureşti şi o circumscripţie separată pentru 
românii cu domiciliul în afara României. Numărul 
total al circumscripţiilor electorale este de 43. 
Autor: Comisia 

Conform avizului Consiliului 
Legislativ. 

14. Art. 11. Constituirea colegiilor 
uninominale 
(1) În cadrul fiecăreia din cele 43 de 
circumscripţii electorale se constituie colegii 
uninominale pe baza dublului normei de 
reprezentare, după cum urmează: 
          a) pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor, în cadrul fiecărui judeţ şi 
municipiului Bucureşti, se stabilesc colegii 
uninominale în număr egal cu cel mai 

Art. 11. –  
Autor: Comisia 
(1) nemodificat 
 
 
 
           a) nemodificat 
 
 
 

Conform avizului Consiliului 
Legislativ. 
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apropiat număr întreg superior câtului 
rezultat în urma împărţirii numărului de 
locuitori al judeţului respectiv sau al 
municipiului Bucureşti la 144.000, dar nu 
mai puţin de 2 colegii; 

b) pentru alegerea Senatului, în cadrul 
fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti, se 
constituie colegii uninominale în număr egal 
cu cel mai apropiat număr întreg superior 
câtului rezultat în urma împărţirii numărului 
de locuitori al judeţului respectiv sau al 
municipiului Bucureşti la 340.000; 

c) Numărul total al mandatelor de 
deputat şi senator este cel puţin egal cu 
dublul numărului de colegii uninominale 
pentru Camera Deputaţilor, respectiv Senat, 
în condiţiile prezentei legi; 

a) Numărul de locuitori avut în vedere 
la calculul numărului de colegii care se 
delimitează în cadrul fiecărui judeţ este cel 
menţionat la art. 5 alin. 4) 

 
2) Delimitarea colegiilor uninominale se 
face ţinând cont de următoarele reguli: 

 a) o circumscripţie electorală poate fi 
compusă numai din colegii uninominale întregi;

 b) teritoriul cuprins de un colegiu 
uninominal trebuie să se afle pe teritoriul 
unuia şi aceluiaşi judeţ sau al municipiului 
Bucureşti; 

 
 
 
 
 
            b) nemodificat 
 
 
 
 
 
 
           c) numărul total al mandatelor de deputat şi 
senator este cel puţin egal cu dublul numărului de 
colegii uninominale pentru Camera Deputaţilor, 
respectiv Senat, în condiţiile prezentei legi; 
Autor: Comisia 
          d) numărul de locuitori avut în vedere la 
calculul numărului de colegii care se delimitează în 
cadrul fiecărui judeţ este cel prevăzut la art. 5 alin. 
(4). 
Autor: Comisia 
(2) nemodificat 
 

a) nemodificat 
 

b) nemodificat 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru respectarea normelor de 
tehnică legislativă. 
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c) pe teritoriul unei localităţi pot fi 
delimitate doar colegii uninominale întregi; 

d) un colegiu uninominal poate 
cuprinde una sau mai multe localităţi întregi; 

e) în municipiul Bucureşti, colegiile 
uninominale nu trebuie să depăşească 
graniţele dintre cele şase sectoare; 

 
f) în circumscripţia electorală 

specială pentru cetăţenii români cu domiciliu 
în afara graniţelor României se vor forma 
două colegii uninominale pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi un colegiu 
uninominal pentru alegerea Senatului. 
Arondarea geografică a celor două 
circumscripţii va fi stabilită prin hotărâre 
de Guvern, numai la propunerea Comisiei 
Parlamentare Speciale potrivit art. 12 
alin. 3) şi modificată ulterior de către 
Autoritatea Electorală permanentă 
potrivit Art. 12 alin 1), alin 2). 

 
g) în cadrul unei circumscripţii 

electorale, delimitarea colegiilor
uninominale pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi pentru alegerea Senatului se 
face astfel încât mărimea acestora, calculată 
în număr de locuitori, să fie de aşa natură 
încât cel mai mare colegiu să fie cu cel mult 
33% mai mare decât cel mai mic colegiu, în 

 
g) nemodificat 

c) nemodificat 
 

d) nemodificat 
 

e) în municipiul Bucureşti, colegiile 
uninominale nu trebuie să depăşească limitele 
administrativ-teritoriale dintre cele şase sectoare; 
Autor: Comisia 

f) în circumscripţia electorală specială 
pentru cetăţenii români cu domiciliu în afara 
graniţelor României se vor forma două colegii 
uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor 
şi un colegiu uninominal pentru alegerea Senatului. 
Arondarea geografică a celor două colegii 
uninominale va fi stabilită prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea unei comisii 
parlamentare speciale constituită pe baza 
proporţionalităţii reprezentării parlamentare. 
În cazul alegerilor anticipate arondarea 
geografică  va fi aceeaşi cu cea de la ultimele 
alegeri parlamentare la termen. 
Autor: Grupul parlamentar al UDMR 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Conform avizului Consiliului 
Legislativ. 
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condiţiile în care sunt respectate prevederile 
de la lit. a), lit. b) şi lit. c); 

h) întotdeauna un colegiu
uninominal pentru alegerea Senatului este 
format dintr-un număr întreg de colegii 
uninominale pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor, întregi şi alăturate, din cadrul 
aceleiaşi circumscripţii electorale; 

 h) întotdeauna un colegiu uninominal pentru 
alegerea Senatului este format dintr-un număr 
întreg de colegii uninominale pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor, întregi şi alăturate, din cadrul 
aceleiaşi circumscripţii electorale. 

 

 
 

Autor: Comisia 
 

 
 
Pentru corectarea unei erori 
gramaticale. 

15. Art. 12. Autorităţile şi instituţiile publice 
responsabile cu delimitarea colegiilor 
uninominale pentru alegerile parlamentare 
(1) Delimitarea colegiilor uninominale se 
actualizează de către Autoritatea Electorală 
Permanentă. Operaţiunea de delimitare se 
actualizează la fiecare 4 ani funcţie de 
evoluţia demografică, cu cel puţin 12 luni 
înainte de alegerile parlamentare la termen. 
(2) Modificarea colegiilor uninominale nu 
poate fi făcută decât dacă faţă de 
modificarea anterioară a apărut o variaţie 
pozitivă sau negativă de minimum 10% din 
populaţia respectivului colegiu. 
 
(2) Prima delimitare a colegiilor 
uninominale va fi efectuată de o Comisie 
Parlamentară Specială constituită pe baza 
proporţionalităţii reprezentării parlamentare. 

Art. 12. –  
 
 
(1) Prima delimitare a colegiilor uninominale se 
face de o comisie parlamentară specială 
constituită pe baza proporţionalităţii 
reprezentării parlamentare. 
 
 
(2) Delimitarea colegiilor uninominale se 
actualizează de către Autoritatea Electorală 
Permanentă. Operaţiunea de delimitare se 
actualizează la fiecare 4 ani funcţie de evoluţia 
demografică, cu cel puţin 12 luni înainte de 
alegerile parlamentare la termen. 
(3) Modificarea colegiilor uninominale nu poate 
fi făcută decât dacă faţă de modificarea 
anterioară a apărut o variaţie pozitivă sau 
negativă de minimum 10% din populaţia 
respectivului colegiu. 
Autor: Comisia 

 
 
 
Pentru resistematizarea 
textului şi însuşirea avizului 
Consiliului Legislativ. 
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16. Art. 13. Instituţii implicate în organizarea 
procesului electoral 
       Pentru organizarea procesului electoral 
funcţionează în mod permanent Autoritatea 
Electorală Permanentă, iar în perioada 
organizării alegerilor se formează Biroul 
Electoral Central, Birouri Electorale de 
Circumscripţie la nivel judeţean, al 
municipiului Bucureşti, oficii electorale de 
sector, în cazul municipiului Bucureşti, şi un 
Birou Electoral de Circumscripţie externă 
pentru cetăţenii români cu domiciliu în afara 
graniţelor României, birouri electorale ale 
secţiilor de votare 
     Birourile electorale sunt alcătuite numai 
din cetăţeni cu drept de vot. Candidaţii în 
alegeri, soţii, rudele şi afinii acestora până la 
gradul ala doilea inclusiv nu pot fi membri 
ai birourilor electorale. 
În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin 
membrii birourilor electorale exercită o 
funcţie ce implică autoritatea de stat. 
Exercitarea corectă şi imparţială a funcţiei 
de membru a biroului electoral este 
obligatorie. Nerespectarea acestei obligaţii 
atrage răspunderea juridică, civilă sau 
penală, după caz. 

Art. 13. –  
Autor: Comisia 
(1) nemodificat 
Autor: Comisia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) nemodificat 
Autor: Comisia 
 

Conform avizului Consiliului 
Legislativ. 

17. Art. 14. Constituirea Biroului Electoral 
Central 
 

Art. 14 . –  
Autor: Comisia 
 

Conform avizului Consiliului 
Legislativ. 
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1) La nivel naţional, se constituie un Birou 
Electoral Central, format din 3 judecători ai 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 
preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii 
Electorale Permanente şi din cel mult 12 
reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor 
politice, alianţelor electorale  care participă 
la alegeri, conform legii, precum şi un 
reprezentant desemnat de grupul 
parlamentar al minorităţilor naţionale din 
Camera Deputaţilor. 
2) Desemnarea celor 3 judecători se face de 
preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie si 
Justiţie, in sedinta publica, in cea de a treia zi 
de la stabilirea datei alegerilor, prin tragere la 
sorti, dintre judecatorii in exercitiu ai Curtii. 
Ora şi locul sedintei publice de tragere la sorti 
se anunta in scris, de catre Presedintele Inaltei 
Curti de Casatie si Justitie, cu o zi inainte de 
ziua desfasurarii, partidelor politice 
parlamentare si se aduce la cunostinta publica 
prin presa scrisa si audiovizuala. La 
organizarea si desfasurarea tragerii la sorti au 
dreptul sa participe cate un reprezentant, 
desemnat ca atare, al partidelor politice 
parlamentare. Rezultatul tragerii la sorti se 
consemneaza intr-un proces-verbal, semnat 
de presedinte si consultantul sef ai Inaltei 
Curti de Casatie si Justitie. Procesul-verbal 
constituie actul de investire. 

(1) nemodificat 
Autor: Comisia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) nemodificat  
Autor: Comisia 
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3) In termen de 24 de ore de la investire, 
judecatorii desemnati aleg din randul lor, 
prin vot secret, presedintele Biroului 
Electoral Central si loctiitorul acestuia. In 
termen de 24 de ore de la alegerea 
presedintelui Biroului Electoral Central, 
biroul se completeaza cu presedintele si 
vicepresedintii Autoritatii Electorale
Permanente, cu cate un reprezentant al 
partidelor politice parlamentare, precum si 
cu reprezentantul desemnat de grupul 
parlamentar al minoritatilor nationale din 
Camera Deputatilor, comunicaţi în scris de 
către acestea. Completarea Biroului 
Electoral Central se consemneaza intr-un 
proces-verbal care constituie actul de 
investire. In aceasta organizare Biroul 
Electoral Central indeplineste toate 
atributiile ce ii revin potrivit prezentei legi. 

  

4) In termen de doua zile de la ramanerea 
definitiva a candidaturilor, partidele politice 
care nu sunt reprezentate in Parlament, 
aliantele politice si aliantele electorale ale 
acestora care participa la alegeri comunica, 
in scris, Biroului Electoral Central, numele 
si prenumele reprezentantilor. Comunicarile 
transmise dupa acest termen nu se mai iau in 
considerare. 
5) Desemnarea reprezentantilor partidelor 
politice neparlamentare, aliantelor politice si 

(3) nemodificat  
Autor: Comisia 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) nemodificat 
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aliantelor electorale dintre acestea in Biroul 
Electoral Central se face in ordinea 
descrescatoare a numarului de candidaturi 
rămase definitive din colegiile uninominale. 
6) In cazul in care la desemnarea 
reprezentantilor partidelor politice
neparlamentare, aliantelor politice sau 
aliantelor electorale dintre acestea ultimul 
loc de distribuit revin unor partide sau 
aliante care au depus acelasi numar de 
candidaturi, desemnarea reprezentantilor 
acestora se face, prin tragere la sorti, de 
presedintele Biroului Electoral Central, in 
prezenta persoanelor delegate de partidele 
politice, aliantele politice sau aliantele 
electorale in cauza. 

 
(6) nemodificat 

7) Completarea Biroului Electoral Central cu 
reprezentantii partidelor politice 
neparlamentare, aliantelor politice si 
aliantelor electorale se face, in termen de 24 
de ore de la expirarea termenului prevazut la 
alin. (4), de presedintele Biroului Electoral 
Central, in prezenta membrilor biroului si a 
persoanelor delegate de partidele politice, 
aliantele politice si aliantele electorale care 
au comunicat reprezentantii. Procesul-verbal 
intocmit de presedinte cu privire la modul de 
stabilire a reprezentantilor constituie actul de 
atestare a calitatii acestora de membri in 
Biroul Electoral Central. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) nemodificat 
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8) In componenta prevazuta la alin. (3) 
Biroul Electoral Central adopta, in termen de 
doua zile de la constituire, un regulament de 
organizare si functionare, care se publica in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si 
este obligatoriu pentru toate birourile 
electorale. 
9) Aparatul de lucru al Autoritatii Electorale 
Permanente sprijina Biroul Electoral 
Central, impreuna cu personal din cadrul 
altor autoritati si institutii publice, in 
realizarea atributiilor ce ii revin si a 
activitatilor pe care le desfasoara in perioada 
electorala. 
 

(8) nemodificat 
 
 
 
 
 
 
(9) nemodificat 
 

18. Art. 15. Atribuţiile Biroului Electoral 
Central 
1) Biroul Electoral Central are următoarele 
atribuţii principale: 
a) urmăreşte aplicarea dispoziţiilor legale 
privitoare la alegeri de către birourile 
electorale de circumscripţie; 
b) asigură publicarea în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, a listei cuprinzând 
denumirea şi semnele electorale ale 
partidelor politice, alianţelor politice, 
alianţelor electorale şi organizaţiilor 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale 
legal constituite, care au dreptul să participe 
la alegeri şi comunică lista tuturor birourilor 

Art. 15. –  
Autor: Comisia 
(1) nemodificat 
 
nemodificat 
 
 
nemodificat 
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electorale de circumscripţie, imediat după 
constituirea acestora; 
c) rezolva intampinarile referitoare la 
propria sa activitate si contestatiile cu privire 
la activitatea birourilor electorale de 
circumscriptie; contestatiile se solutioneaza 
prin hotarari care sunt obligatorii pentru 
biroul electoral in cauza, precum si pentru 
autoritatile si institutiile publice la care se 
refera, sub sanctiunile prevazute de prezenta 
lege; 
d) fac publicaţiile şi afişările prevăzute de 
lege cu privire la candidaturi; 
 
e) centralizeaza, pe baza comunicarilor primite 
de la birourile electorale de circumscriptie, 
numarul de candidaturi definitive din colegiile 
uninominale depuse de catre partidele politice, 
aliantele politice, aliantele electorale si 
organizatiile cetatenilor apartinand 
minoritatilor nationale; comunica situatia 
centralizata, in termen de 24 de ore de la 
intocmire, Comisiei speciale a Camerei 
Deputatilor si Senatului pentru atribuirea 
timpilor de antena, precum si Societatii 
Romane de Televiziune si Societatii Romane 
de Radiodifuziune; 
f) Stabileşte, pe baza proceselor verbale 
transmise de birourile electorale de 
circumscripţie, lista partidelor politice, 

 
 
nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) face publicaţiile şi afişările prevăzute de lege cu 
privire la candidaturi; 
Autor: Comisia 
nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) stabileşte, pe baza proceselor verbale transmise 
de birourile electorale de circumscripţie, lista 
partidelor politice, alianţelor politice sau alianţele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conform avizului Consiliului 
Legislativ. 
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aliantelor politice sau aliantele electorale care 
au întrunit şi care nu au întrunit pragul 
electoral şi comunica birourilor electorale de 
circumscriptie si da publicitatii, in termen de 
24 de ore de la constatare, aceste liste. 
g) anuleaza alegerile dintr-un colegiu 
uninominal in cazul in care constata ca 
votarea sau stabilirea rezultatului alegerilor a 
avut loc prin fraude de natura sa modifice 
atribuirea mandatelor si dispune repetarea 
scrutinului; 
h) poate dispune renumararea voturilor intr-
o sectie de votare sau refacerea centralizarii 
voturilor si rezultatului alegerilor dintr-un 
colegiu uninominal, in situatia in care 
constata, pe baza probelor administrate, ca 
au fost comise erori sau au fost inregistrate 
neconcordante intre datele inregistrate in 
procesele-verbale; 
i) totalizează rezultatul naţional, în baza 
proceselor verbale primite de la birourile 
electorale constituite la nivele inferioare; 
j) transmite Autoritatii Electorale
Permanente, dupa publicarea rezultatelor 
alegerilor in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, materialele necesare redactarii 
Cartii Albe a alegerilor. 

 nemodificat 

k) stabileşte numărul de mandate ce revine, 
la nivel naţional, fiecărui partid politic, 
alianţă politică, alianţă electorală, 

electorale care au întrunit şi care nu au întrunit 
pragul electoral şi comunică birourilor electorale 
de circumscripţie şi dă publicităţii, în termen de 24 
de ore de la constatare, aceste liste. 
Autor: Comisia 
nemodificat 
 
 
 
 
 
nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
nemodificat 
 
 

 
 
 
 
nemodificat 
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organizaţie a unei minorităţi naţionale, 
candidat independent care participă în 
alegeri în condiţiile legii; 
l) atesta atribuirea unui mandat de deputat 
organizatiei cetatenilor apartinand 
minoritatilor nationale care a intrunit 
conditiile prevazute la art. 9 alin. 2) si 
elibereaza certificatul doveditor deputatului 
desemnat pe aceasta baza; 
m) trimite spre publicare rezultatele finale 
ale alegerilor către Monitorul Oficial 
 
 
n) îndeplineşte orice alte atribuţii ce le revin 
potrivit legii. 
2) In cazul in care pentru solutionarea unei 
contestatii sunt necesare verificari de fapt, 
acestea se efectueaza in prezenta unui 
judecator din Biroul Electoral Central. 
Asemenea verificari nu se pot face in ziua 
alegerilor. 
3) Cererea de anulare a alegerilor dintr-un 
colegiu uninominal pentru frauda electorala 
se poate face numai de către competitorii 
electorali care au participat la alegeri în 
colegiul respectiv. Cererea se depune la 
Biroul Electoral Central in termen de cel 
mult 24 de ore de la incheierea votarii, sub 
sanctiunea decaderii. Cererea trebuie 
temeinic motivata si insotita de dovezile pe 

 
 
 
 nemodificat 
 
 
 
 
 
m) trimite spre publicare rezultatele finale ale 
alegerilor către Monitorul Oficial al României; 
Autor: Comisia 
nemodificat 
 
 
(2) nemodificat 
 
 
 
 
 
(3) nemodificat 
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care se intemeiaza. Lipsa probelor atrage 
respingerea cererii. Cererea poate fi admisa 
numai daca cel care a sesizat nu este 
implicat in producerea fraudei si numai daca 
se stabileste ca aceasta a fost de natura sa 
modifice atribuirea mandatelor. Solutionarea 
cererii de anulare a alegerilor de catre Biroul 
Electoral Central se poate face numai pana 
la data publicarii rezultatului alegerilor in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 
4) Prin frauda electorala se intelege orice 
actiune ilegala care are loc inaintea, in timpul 
sau dupa incheierea votarii ori in timpul 
numararii voturilor si incheierii proceselor-
verbale si care are ca rezultat denaturarea 
vointei alegatorilor si crearea de avantaje 
concretizate prin voturi si mandate in plus 
pentru un partid, o alianta politica, o alianta 
electorala sau un candidat independent. 
5) In exercitarea atributiilor ce ii revin 
potrivit prevederilor prezentei legi, Biroul 
Electoral Central adopta hotarari care se 
aduc la cunostinta in sedinta publica si prin 
orice mijloc de publicitate. Hotararile 
Biroului Electoral Central sunt obligatorii 
pentru toate autoritatile, institutiile publice, 
birourile electorale, precum si pentru toate 
organismele cu atributii in materie 
electorala, de la data aducerii la cunostinta 
in sedinta publica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) nemodificat 
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6) Hotararile Biroului Electoral Central prin 
care se dau interpretari unor prevederi ale 
prezentei legi se publica in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I. 
7) Biroul Electoral Central isi inceteaza 
activitatea după 48 ore de la publicarea in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a 
rezultatului alegerilor, potrivit prevederilor 
prezentei legi. 

(6) nemodificat 
 
 
 
(7) nemodificat 

19. Art. 16. Constituirea birourilor electorale 
de circumscripţie şi a oficiilor electorale 
de sector 
1) La nivelul fiecăreia dintre cele 43 de 
circumscripţii electorale, se constituie un 
birou electoral de circumscripţie, format din 
3 judecători, 1 reprezentant al Autorităţii 
Electorale Permanente şi din cel mult 9 
reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor 
politice, alianţelor electorale şi ai 
organizaţiilor minorităţilor naţionale care 
participă la alegeri, conform legii, în 
circumscripţia electorală respectivă. 
2) Desemnarea celor 3 judecători se face în 
şedinţă publică, în termen de 5 zile de la 
începerea perioadei electorale, de către 
preşedintele tribunalului, prin tragere la sorţi, 
dintre judecătorii în exerciţiu ai tribunalului 
judeţean, respectiv ai Tribunalului Bucureşti 
pentru circumscripţia electorală Bucureşti şi 
pentru circumscripţia electorală externă. Data 

Art. 16. –  
Autor:Comisia 
 
(1) nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 

Conform avizului Consiliului 
Legislativ. 
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şedinţei se aduce la cunoştinţa publică, prin 
presă, de preşedintele tribunalului, cu cel 
puţin 48 de ore înainte. Rezultatul tragerii la 
sorţi se consemnează într-un proces-verbal, 
semnat de preşedinte, ce constituie actul de 
învestire. În termen de 24 de ore de la 
desemnare, judecătorii, prin vot secret, aleg 
preşedintele biroului electoral de
circumscripţie si locţiitorul acestuia. Din acel 
moment biroul astfel constituit îndeplineşte 
toate atribuţiile ce îi revin potrivit prezentei 
legi, urmând a fi completat cu reprezentanţii 
partidelor politice, alianţelor politice, 
alianţelor electorale şi ai organizaţiilor 
aparţinând minorităţilor naţionale care 
participă la alegeri conform legii. 

  

3) În termen de 24 ore de la data rămânerii 
definitive a candidaturilor, partidele politice,  
alianţele politice, alianţele electorale şi 
organizaţiile minorităţilor naţionale care 
participă la alegeri conform legii vor 
comunica, în scris, respectivului birou 
electoral de circumscripţie, numele şi 
prenumele reprezentanţilor lor în biroul 
electoral. Comunicările transmise după acest 
termen nu se mai iau în considerare. 
4) Din partea Autorităţii Electorale 
Permanente reprezentanţii vor fi desemnaţi 
prin acordul comun al preşedintelui şi celor 
doi vicepreşedinţi. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(3) nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) nemodificat 
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5) Desemnarea reprezentanţilor partidelor 
politice, ai alianţelor politice, ai alianţelor 
electorale şi ai organizaţiilor minorităţilor 
naţionale care participă la alegeri în condiţiile 
legii în biroul electoral de circumscripţie, se 
face aplicând în mod corespunzător 
prevederile de la art. 14, alin. 3) – 6). 
6) Oficiile electorale se organizeaza la 
nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti si 
sunt alcatuite dintr-un presedinte, un 
loctiitor al acestuia, un reprezentant al 
Autorităţii Electorale Permanente  si din cel 
mult 7 membri, reprezentanti ai partidelor 
politice, aliantelor politice, aliantelor 
electorale si organizatiilor cetatenilor 
apartinand minoritatilor nationale care 
participa la alegeri in municipiul Bucuresti. 
Desemnarea acestor reprezentanţi se face 
prin aplicarea corespunzătoare a 
prevederilor art. 14, alin 3) – 6) 
7) Presedintele si loctiitorul acestuia sunt 
magistrati desemnati de presedintele 
Tribunalului Bucuresti cu cel mult 15 zile 
inainte de data alegerilor, prin tragere la 
sorti pe functii, dintre judecatorii in exercitiu 
ai judecatoriei sectorului.  
În 24 de ore de la desemnarea magistraţilor 
competitorii electorali vor comunica în scris 
numele reprezentanţilor lor în oficiul 
electoral. 

(5) Desemnarea reprezentanţilor partidelor politice, 
ai alianţelor politice, ai alianţelor electorale şi ai 
organizaţiilor minorităţilor naţionale care participă 
la alegeri în condiţiile legii în biroul electoral de 
circumscripţie, se face potrivit prevederilor art. 
14 alin. (3)–(6). 
Autor: Comisia 
(6) Oficiile electorale se organizează la nivelul 
sectoarelor municipiului Bucureşti şi sunt alcătuite 
dintr-un preşedinte, un locţiitor al acestuia, un 
reprezentant al Autorităţii Electorale Permanente  
si din cel mult 7 membri, reprezentanţi ai 
partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor 
electorale si organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale care participa la alegeri in 
municipiul Bucureşti. Desemnarea acestor 
reprezentanţi se face potrivit prevederilor art. 14, 
alin. (3) – (6). 
Autor: Comisia 
 
(7) Preşedintele şi locţiitorul acestuia sunt 
magistraţi desemnaţi de preşedintele Tribunalului 
Bucureşti cu cel mult 15 zile înainte de data 
alegerilor, prin tragere la sorti pe funcţii, dintre 
judecătorii in exerciţiu ai judecătoriei sectorului.  
 
(8) În 24 de ore de la desemnarea magistraţilor 
competitorii electorali vor comunica în scris 
numele reprezentanţilor lor în oficiul electoral. 
 

 
 
Conform avizului Consiliului 
Legislativ. 
 
 
 
 
 
Conform avizului Consiliului 
Legislativ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conform avizului Consiliului 
Legislativ. 
 
 
 
 
Conform avizului Consiliului 
Legislativ. 
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În 24 de ore de la desemnarea magistraţilor 
Autoritatea Electorală Permanentă va 
comunica numele reprezentanţilor ei în 
fiecare oficiu electoral. 
Oficiile elctorale se vor completa prin 
aplicarea corespunzătoare a prevederilor 
alin. 5 în 24 de ore de la comunicarile 
realizate de competitorii electorali. 

(9) În 24 de ore de la desemnarea magistraţilor 
Autoritatea Electorală Permanentă va comunica 
numele reprezentanţilor ei în fiecare oficiu 
electoral. 
(10) Oficiile electorale se vor completa prin 
aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (5) 
în 24 de ore de la comunicările realizate de 
competitorii electorali. 
Autor: Comisia 

Conform avizului Consiliului 
Legislativ. 
 
 
Conform avizului Consiliului 
Legislativ. 

20. Art. 17. Atribuţiile birourilor electorale de 
circumscripţie şi ale oficiilor electorale de 
sector 
1) Birourile Electorale de Circumscripţie au 
următoarele atribuţii: 
a) vegheaza la organizarea, din timp, a 
sectiilor de votare, urmaresc si asigura 
aplicarea unitara si respectarea dispozitiilor 
legale privitoare la alegeri de catre toate 
autoritatile, institutiile si organismele cu 
responsabilitati in materie electorala din 
cadrul circumscripţiei; 
b) înregistrează candidaturile depuse la 
nivelul circumscripţiei şi constata rămânerea 
definitivă a acestora; 
c) în termen de 24 de ore de la rămânerea 
definitivă a candidaturilor, comunică 
Biroului Electoral Central, partidele 
politice, alianţele politice, alianţele 
electorale şi organizaţiile minorităţilor 
naţionale cu reprezentare în Parlament prin 

Art. 17. –  
Autor: Comisia 
 
(1) nemodificat 
 
nemodificat 
 
 
 
 
 
 
nemodificat 
 
 
c) comunică Biroului Electoral Central, în 
termen de 24 de ore de la rămânerea definitivă a 
candidaturilor, partidele politice, alianţele politice, 
alianţele electorale şi organizaţiile minorităţilor 
naţionale cu reprezentare în Parlament prin grup 
parlamentar propriu, celelalte partide politice, 

Conform avizului Consiliului 
Legislativ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conform avizului Consiliului 
Legislativ. 
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grup parlamentar propriu, celelalte partide 
politice, alianţe politice şi organizaţii ale 
minorităţilor naţionale care au depus 
candidaţi la nivelul colegiilor uninominale 
de pe raza circumscripţiei, cât şi numărul de 
candidaturi depuse de acestea; 
d) fac publicaţiile şi afişările prevăzute de 
lege cu privire la candidaturi; 
e) rezolva intampinarile referitoare la 
propria lor activitate si contestatiile cu 
privire la operatiunile birourilor electorale 
ale sectiilor de votare sau, dupa caz, oficiilor 
electorale, din cadrul circumscriptiei 
electorale in care functioneaza; contestatiile 
se solutioneaza prin hotarari care sunt 
obligatorii pentru biroul electoral in cauza, 
precum si pentru autoritatile si institutiile 
publice la care se refera, sub sanctiunile 
prevazute de prezenta lege; 
f) distribuie birourilor electorale ale secţiilor 
de votare buletinele de vot, ştampila de 
control şi ştampilele cu menţiunea "Votat", 
formularele pentru încheierea proceselor 
verbale cât şi celelalte materiale necesare 
procesului electoral. Biroul electoral de 
circumscriptie al municipiului Bucuresti 
distribuie aceste materiale oficiilor electorale. 
g) stabilesc numărul de mandate ce revine, 
la nivelul circumscripţiei, fiecărui partid 
politic, alianţă politică, alianţă electorală, 

alianţe politice şi organizaţii ale minorităţilor 
naţionale care au depus candidaţi la nivelul 
colegiilor uninominale de pe raza circumscripţiei, 
cât şi numărul de candidaturi depuse de acestea; 
Autor: Comisia 
 
nemodificat 
 
nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
nemodificat 
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organizaţie a unei minorităţi naţionale, 
candidat independent care participă în 
alegeri în condiţiile legii, în conformitate cu 
prevederile Art. 48; 
h) eliberează, după caz, candidaţilor 
declaraţi aleşi la nivelul circumscripţiei, 
certificatul doveditor al alegerii; 
i) înaintează Biroului Electoral Central, 
procesele-verbale cuprinzând rezultatul 
alegerilor din colegiile uninominale ce 
compun circumscripţia electorală în care 
funcţionează şi rezultatul alegerilor la 
nivelul circumscripţiei electorale în care 
funcţionează, precum şi întâmpinările, 
contestaţiile şi procesele verbale primite de 
la birourile electorale judeţene; 
j) Hotărârile biroului electoral de 
circumscripţie se aduc la cunoştinţă în 
şedinţă publică. 
k) îndeplinesc orice alte atribuţii ce le revin 
potrivit legii. 
2) Oficiile electorale de sector au 
următoarele atribuţii: 
a) urmăresc aplicarea dispoziţiilor legale 
privitoare la alegeri în sectoarele la nivelul 
cărora funcţionează, veghează la
organizarea, din timp, a secţiilor de votare; 

  

b) rezolvă întâmpinările referitoare la 
propria lor activitate şi contestaţiile cu 
privire la operaţiunile birourilor electorale 

 
 
 
 
nemodificat 
 
 
nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
nemodificat 
 
 
nemodificat 
 
(2) nemodificat 
 
nemodificat 
 

 
nemodificat 
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ale secţiilor de votare de pe teritoriul 
sectorului la nivelul căruia funcţionează; 
c) distribuie birourilor electorale ale secţiilor 
de votare buletinele de vot, ştampila de 
control şi ştampilele cu menţiunea "Votat", 
formularele pentru încheierea proceselor 
verbale cât şi celelalte materiale necesare 
procesului electoral; 
d) totalizează rezultatul alegerilor, conform 
proceselor verbale, primite de la birourile 
electorale ale secţiilor de votare din 
subordine pentru fiecare colegiu uninominal 
pentru alegerea deputaţilor şi pentru fiecare 
colegiu uninominal pentru alegerea 
deputaţilor si senatorilor de pe teritoriul 
sectorului la nivelul căruia funcţionează şi 
transmite rezultatele către Biroul Electoral 
de Circumscripţie   căruia i se subordonează; 
e) înaintează biroului electoral de 
circumscripţie căruia i se subordonează 
procesele-verbale cuprinzând rezultatul 
alegerilor, de pe raza sectorului respectiv, 
precum şi întâmpinările, contestaţiile şi 
procesele verbale primite de la birourile 
electorale ale secţiilor de votare; 
g) în termen de 24 de ore de la împlinirea 
termenului prevăzut la alin 1., punctul. c), 
oficiul electoral de sector le va comunica 
preşedinţilor secţiilor de votare care sunt 
partidele politice şi organizaţiile 

 
 
nemodificat 
 
 
 
 
 
nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nemodificat 
 
 
 
 
 
 
f) în termen de 24 de ore de la împlinirea 
termenului prevăzut la alin 1. lit. c), oficiul 
electoral de sector le va comunica preşedinţilor 
secţiilor de votare care sunt partidele politice şi 
organizaţiile minorităţilor naţionale reprezentate în 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conform avizului Consiliului 
Legislativ. 
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minorităţilor naţionale reprezentate în 
parlament prin grup parlamentar propriu, 
celelalte partide politice şi alianţe politice 
care au depus candidaţi la nivelul colegiilor 
uninominale, precum şi numărul de 
candidaturi depuse de acestea, în scopul 
completării birourilor electorale ale secţiilor 
de votare 
h) Hotărârile oficiului electoral de sector se 
aduc la cunoştinţă în şedinţă publică. 

parlament prin grup parlamentar propriu, celelalte 
partide politice şi alianţe politice care au depus 
candidaţi la nivelul colegiilor uninominale, precum 
şi numărul de candidaturi depuse de acestea, în 
scopul completării birourilor electorale ale secţiilor 
de votare. 
Autor: Comisia 
 
g) nemodificat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. Capitolul III. Secţiile de votare şi birourile 
electorale ale secţiilor de votare 

CAPITOLUL III 
Secţiile de votare şi birourile electorale ale secţiilor 

de votare 
Autor: Comisia 
 

Conform avizului Consiliului 
Legislativ. 
 

22. Art. 18. Organizarea secţiilor de votare 
 
1) Secţiile de votare se organizează în 
localităţi, după cum urmează: 
a) în localităţile cu populaţie de peste 1.500 
locuitori, câte o secţie de votare la 1.000-
1.500 locuitori; 
b) în comunele cu populaţie sub 1.500 
locuitori, o singura secţie de votare. 
 
2) Se pot organiza secţii de votare şi în 
satele sau grupele de sate cu populaţie până 
la 1.000 locuitori, situate la o distanţă mai 
mare de 5 km fata de sediul secţiei de votare 
din reşedinţa comunei. 

Art. 18. –  
Autor: Comisia 
(1) nemodificat 
 
a) nemodificat 
 
 
b) în localităţile cu populaţie sub 1.500 locuitori, o 
singura secţie de votare. 
Autor: Comisia 
(2) nemodificat 
 
 
 
 

Conform avizului Consiliului 
Legislativ. 
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3) Delimitarea secţiilor de votare se 
stabileşte de consiliile locale ale comunelor, 
oraşelor, municipiilor sau subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale ale municipiilor pe 
baza unor norme emise de către Autoritatea 
Electorală Permanentă. 
4) Numerotarea secţiilor de votare se 
stabileşte la nivelul fiecărui judeţ. 
5) Numerotarea secţiilor de votare se face 
începând cu localitatea reşedinţă de judeţ şi 
continuând cu cele din municipii, celelalte 
oraşe şi apoi din comune în ordinea 
alfabetică a acestora; în municipiile cu 
subdiviziuni administrativ-teritoriale, 
numerotarea se face cu respectarea ordinii 
acestor subdiviziuni, prevăzută de lege. 
6) Prefecţii sunt obligaţi ca, în termen de 10 
zile de la începerea perioadei electorale, să 
facă numerotarea tuturor secţiilor de votare 
şi să aducă la cunoştinţa publică această 
numerotare, precum şi delimitarea fiecărei 
secţii de votare, indicând şi locul unde va 
avea loc votarea. 
7) Primarii şi secretarii comunelor, oraşelor 
sau municipiilor vor asigura toate datele, 
informaţiile şi sprijinul necesar pentru 
îndeplinirea, de către prefecţi, a obligaţiilor 
prevăzute la alin. 6). 

(3) nemodificat 
 
 
 
 
 
(4) nemodificat 
 
(5) nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
(6) nemodificat 
 
 
 
 
 
 
(7) nemodificat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. Art. 19. Constituirea birourilor electorale 
ale secţiilor de votare 

Art. 19. –  
Autor: Comisia 

Conform avizului Consiliului 
Legislativ. 
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1) Birourile electorale ale secţiilor de votare 
sunt alcătuite dintr-un preşedinte, un 
locţiitor al acestuia, care sunt, de regulă, 
magistraţi sau jurişti, precum şi din şapte 
membri. 
2) Desemnarea juriştilor se face în şedinţă 
publică, cu 15 zile inainte de ziua votarii, de 
către preşedintele tribunalului in sedinta 
publica anuntata cu 48 ore inainte, prin 
tragere la sorţi, dintre magistraţi sau alţi 
jurişti existenţi în judeţ sau în Municipiul 
Bucureşti. Lista magistraţilor care vor 
participa la tragerea la sorţi se întocmeşte de 
către preşedintele tribunalului, iar cea a altor 
jurişti, de către prefect, împreună cu 
preşedintele tribunalului. Listele vor 
cuprinde un număr de persoane mai mare cu 
10% decât cel necesar, acestea fiind rezervă, 
la dispoziţia preşedintelui tribunalului, 
pentru înlocuirea, în cazuri deosebite, a 
titularilor. Gruparea în liste, în vederea 
tragerii la sorţi, se va face avându-se în 
vedere necesitatea ca locuinţele persoanelor 
în cauză să fie în localitatea în care îşi are 
sediul biroul electoral al secţiei de votare sau 
cât mai aproape de aceasta. 
3) În lista prevăzută la alineatul precedent 
vor fi trecuţi numai jurişti care nu fac parte 
din nici un partid politic şi din nici o 
organizaţie aparţinând minorităţilor 

(1) nemodificat 
 
 
 
 
(2) nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) În lista prevăzută la alin. (2) vor fi trecuţi 
numai jurişti care nu fac parte din nici un partid 
politic şi din nici o organizaţie aparţinând 
minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi 
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naţionale care participă la alegeri şi nu sunt 
rude până la gradul patru cu nici unul dintre 
candidaţi. 
4) În cazul în care numărul juriştilor este 
insuficient, lista va fi completată, la 
propunerea prefectului cu avizul Autorităţii 
Electorale Permanente, cu alte persoane cu o 
reputaţie bună în localitate, care nu fac parte 
din nici un partid politic şi din nici o 
organizaţie aparţinând minorităţilor 
naţionale care participă la alegeri şi care nu 
sunt rude până la gradul patru cu unul din 
candidaţi. 
5) Lista propusă de prefect va cuprinde un 
număr de persoane mai mare cu 10% decât 
cel necesar, acestea fiind rezervă la dispoziţia 
preşedintelui tribunalului. Lista va conţine: 
prenumele, numele, adresele, telefoanele şi 
semnăturile de acceptare ale persoanelor 
propuse. Lista va fi însoţită de declaraţii pe 
proprie răspundere ale persoanelor propuse 
privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la 
alineatul precedent. 
6) Gruparea în listă a persoanelor, în vederea 
tragerii la sorţi, se va face avându-se în 
vedere necesitatea ca locuinţele acestor 
persoane să fie situate în apropierea sediului 
biroului electoral al secţiei de votare. 
Rezultatul tragerii la sorţi se consemnează 
într-un proces-verbal semnat de preşedintele 

nu sunt rude până la gradul patru cu nici unul 
dintre candidaţi. 
Autor: Comisia 
(4) nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Lista propusă de prefect va cuprinde un număr 
de persoane mai mare cu 10% decât cel necesar, 
acestea fiind rezervă la dispoziţia preşedintelui 
tribunalului. Lista va conţine: prenumele, numele, 
adresele, telefoanele şi semnăturile de acceptare 
ale persoanelor propuse. Lista va fi însoţită de 
declaraţii pe proprie răspundere ale persoanelor 
propuse privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute 
la alin. (4). 
Autor: Comisia 
(6) nemodificat 
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tribunalului judeţean. Procesul-verbal
constituie actul de învestitură. 

  

Atât lista întocmită de preşedintele 
tribunalului cît şi lista întocmită de prefect 
vor fi avizate de către Autoritatea Electorală 
Permanentă pe baza analizei experienţei 
anterioare ca şi preşedinţi şi locţiitori de 
preşedinţi de birou electoral de secţie de 
votare reieşită din analizarea proceselor 
verbale semnate şi predate de aceştia şi 
scanate de Institutul Naţional de Statistică. 
7) Preşedintele tribunalului va desemna pe 
preşedintele biroului electoral al secţiei de 
votare şi pe locţiitorul acestuia. În termen de 
48 de ore de la desemnarea acestora îi 
comunică Biroului electoral Judeţean. 
8) În 2 zile de la îndeplinirea termenului 
prevăzut la alin 7 competitorii electorali sunt 
obligaţi să comunice la Biroul Electoral de 
Circumscripţie reprezentanţii în fiecare 
birou electoral de secţie de votare sub forma 
unei liste ce trebuie să cuprindă următoarele: 
numărul secţiei de votare, nume, prenume, 
CNP, domiciliul sau reşedinţa, mijloc de 
contact – telefon, fax, e-mail. Un competitor 
electoral poate avea într-un birou electoral 
de secţie de votare cel mult 3 reprezentanţi. 
 
9) În 3 zile de la comunicarea 
reprezentanţilor competitorilor electorali de 

 
(7) nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) nemodificat 
 
 
 
 
(9) În termen de 2 zile de la îndeplinirea 
termenului prevăzut la alin 7 competitorii 
electorali sunt obligaţi să comunice la Biroul 
Electoral de Circumscripţie reprezentanţii în 
fiecare birou electoral de secţie de votare sub 
forma unei liste ce trebuie să cuprindă următoarele: 
numărul secţiei de votare, nume, prenume, codul 
numeric personal, domiciliul sau reşedinţa, mijloc 
de contact – telefon, fax, e-mail. Un competitor 
electoral poate avea într-un birou electoral de 
secţie de votare cel mult 3 reprezentanţi. 
Autor:Comisia 
(10) În termen de 3 zile de la comunicarea 
reprezentanţilor competitorilor electorali de către 
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către aceştia, Biroul Electoral de 
Circumscripţie completează, în prezenţa 
reprezentanţilor competitorilor electorali, 
birourile electorale de secţie de votare cu cei 
7 reprezentanţi ai acestora aplicând 
corespunzător prevederile art. 16 alin 5. 
Cu această ocazie se încheie câte un proces 
verbal semnat de preşedintele Biroului 
Electoral de Circumscripţie pentru fiecare 
birou de secţie de votare. Birourile electorale 
ale secţiilor de votare se constituie pe data 
desemnării membrilor acestuia.  
Cu această ocazie la solicitarea scrisă a 
reprezentanţilor competitorilor electorali li 
se pune la dispoziţie o copie certificată a 
fiecărui proces verbal. 
10) În 2 zile de la încheierea termenului de 
completare a birourilor secţiilor de votare 
Biroul electoral de Circumscripţie comunică 
prin intermediul prefecţilor la fiecare 
primărie componenţa birourilor secţiilor de 
votare aflate în raza acestora. 
 
11) Reprezentanţii în birourile electorale ale 
secţiilor de votare ai partidelor politice, 
alianţelor politice, alianţelor electorale sau ai 
organizaţiilor minorităţilor naţionale care 
participă la alegeri conform legii nu pot 
primi alte acreditări decât cele prevăzute de 
prezenta lege. 

aceştia, Biroul Electoral de Circumscripţie 
completează, în prezenţa reprezentanţilor 
competitorilor electorali, birourile electorale de 
secţie de votare cu cei 7 reprezentanţi ai acestora 
aplicând corespunzător prevederile art. 16 alin. (5).
Autor: Comisia 
(11) nemodificat 
 
 
 
 
 
(12) nemodificat 
 
 
 
(13) În termen de 2 zile de la încheierea 
termenului de completare a birourilor secţiilor de 
votare Biroul electoral de Circumscripţie comunică 
prin intermediul prefecţilor la fiecare primărie 
componenţa birourilor secţiilor de votare aflate în 
raza acestora. 
Autor: Comisia 
(14) Reprezentanţii în birourile electorale ale 
secţiilor de votare ai partidelor politice, alianţelor 
politice, alianţelor electorale sau ai organizaţiilor 
minorităţilor naţionale care participă la alegeri 
conform legii nu pot primi alte atribuţii decât cele 
prevăzute de prezenta lege. 
Autor: Comisia 
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24. Art. 20. Atribuţiile birourilor electorale 
ale secţiilor de votare 
Birourile electorale ale secţiilor de votare au 
următoarele atribuţii: 
a) primesc de la Centrul Naţional de 
Administrare a Beazelor de Date privind 
Evidenţa Persoanelor din cadrul Ministerului 
Internelor şi Reformei Administrative prin 
intermediul primarilor în termen de 24 de 
ore de la constituirea Biroului electoral al 
secţiei de votare 2 copii ale listelor 
electorale permanente, una dintre copii 
afisând-o într-un loc vizibil pentru a putea fi 
consultată de alegători; 
b) primesc de la biroul electoral de 
circumscripţie, buletinele de vot pentru 
alegătorii ce urmează să voteze la secţia de 
votare, ştampila de control şi ştampilele cu 
menţiunea "Votat", formularele de procese 
verbale şi alte materiale necesare votării, cât 
şi două buletine de vot anulate, câte unul 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului,  de către preşedintele Biroului 
electoral de circumscripţie, pe care la va 
afişa într-un loc vizibil, în ziua 
premergătoare alegerilor; 
c) conduc operaţiunile de votare, iau toate 
masurile de ordine în localul secţiei de 
votare şi în jurul acestuia; 
 

Art. 20. –  
Autor: Comisia 
nemodificat  
 
a) primesc de la Centrul Naţional de Administrare 
a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor 
din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative prin intermediul primarilor în 
termen de 24 de ore de la constituirea Biroului 
electoral al secţiei de votare 2 copii ale listelor 
electorale permanente, una dintre copii afişând-o 
într-un loc vizibil pentru a putea fi consultată de 
alegători; 
Autor: Comisia 
b) nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) nemodificat 
 
 
 

Conform avizului Consiliului 
Legislativ. 
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d) număra voturile şi consemnează 
rezultatele votării; 
e) rezolvă întimpinările referitoare la propria 
lor activitate; 
f) înaintează birourilor electorale de 
circumscripţie sau oficiului electoral de 
sector, procesele-verbale cuprinzând
rezultatele votării, buletinele de vot nule şi 
cele contestate împreună cu contestaţiile 
depuse şi materialele la care acestea se 
referă, precum şi listele electorale 
suplimentare îndosariate în ordinea 
întocmirii acestora; 

  

g) predau, cu proces-verbal, judecătoriei în a 
cărei raza teritoriala îşi au sediul, buletinele 
de vot întrebuinţate şi necontestate, precum 
şi cele anulate, ştampilele şi celelalte 
materiale necesare votării; 
h) eliberează fiecărui reprezentant ai 
partidelor politice, alianţelor politice, 
alianţelor electorale şi organizaţiilor 
minorităţilor naţionale din componenţa 
biroului câte o copie după fiecare proces 
verbal, certificată de preşedintele biroului 
electoral al secţiei de votare; 
i) la cererea observatorilor organizaţiilor 
nonguvernamentale cât şi a reprezentanţilor 
presei acreditaţi pe lângă respectivele secţii 
de votare preşedintele secţiei de votare 
eliberează câte o copie a fiecărui proces 

d) nemodificat 
 
e) nemodificat 
 
f) nemodificat 
 

 
 
 
 
 
 
g) nemodificat 
 
 
 
 
h) nemodificat 
 
 
 
 
 
 
i) nemodificat 
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verbal care consemnează rezultatul 
alegerilor în secţia respectivă. 

25. Art. 21. Contestaţiile şi modul de 
soluţionare a contestaţiilor 
1) Partidele politice, alianţele politice, 
alianţele electorale, organizaţiile minorităţilor 
naţionale care participă la alegeri conform 
legii, precum şi candidaţii independenţi pot 
contesta modul de formare şi componenţa 
birourilor electorale, în cel mult 48 de ore de 
la expirarea termenului de constituire sau, 
după caz, de completare a acestor birouri. 
2) Contestaţiile se soluţionează de către 
organismul electoral constituit la nivelul 
imediat superior celui la care funcţionează 
biroul la care se referă contestaţia sau de 
către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în 
cazul în care contestaţia se referă la 
Autoritatea Electorală Permanentă 
Permanentă sau Biroul Electoral Central, în 
termen de cel mult 2 zile de la înregistrare. 
Hotărârea dată este definitivă. 

Art. 21. –  
Autor: Comisia 
(1) nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Contestaţiile se soluţionează de către 
organismul electoral constituit la nivelul imediat 
superior celui la care funcţionează biroul la care se 
referă contestaţia sau de către Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, în cazul în care contestaţia se 
referă la Autoritatea Electorală Permanentă sau 
Biroul Electoral Central, în termen de cel mult 2 
zile de la înregistrare. Hotărârea dată este 
definitivă. 
Autor: Comisia 

Conform avizului Consiliului 
Legislativ. 

26. Capitolul IV.  Registrul electoral, listele 
electorale şi cărţile de alegător 

CAPITOLUL IV 
Registrul electoral, listele electorale şi cărţile de 

alegător 
Autor: Comisia 

Conform avizului Consiliului 
Legislativ. 

27. 
------------------- 

Secţiunea 1 
Registrul electoral 

Autor: Comisia 

Conform avizului Consiliului 
Legislativ. 
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28. Art. 22. Definitia şi structura registrului 
electoral 
1) Registrul electoral reprezintă o bază de 
date centralizată în care sunt înscrişi toţi 
cetăţenii români care au implinit vârsta de 
18 ani şi care nu optează pentru renunţarea 
la dreptul de a vota la alegeri şi la 
referendum. 
2) Cetăţenii înscrişi în registrul electoral 
devin alegători. 
3) Registrul electoral este structurat pe 
judeţe, municipii, oraşe, comune. 
4) Autoritatea Electorală Permanentă 
întocmeşte, păstrează şi actualizează în 
permanenţă, până la data de 31 martie a 
fiecărui an, registrul electoral. La nivelul 
fiecărui judeţ, registrul electoral cuprinzându-i 
pe alegătorii cu domiciliul sau reşedinţa pe 
teritoriului judeţului este păstrat şi actualizat 
de către biroul teritorial al Autorităţii 
Electorale din judeţul respective. 
5) Centrul Naţional de Administrare a 
Bazelor de Date privind Evidenţa 
Persoanelor din cadrul Ministerului 
Internelor şi Reformei Administrative pune 
la dispoziţia Autorităţii Electorale datele şi 
informaţiile necesare întocmirii şi 
actualizării registrului electoral. 
6) Datele care se înscriu în registrul electoral 
pentru fiecare alegător sunt următoarele: 

Art. 22. –  
Autor: Comisia 
(1) nemodificat 
 
 
 
 
 
(2) nemodificat 
 
(3) nemodificat 
 
(4) Autoritatea Electorală Permanentă întocmeşte, 
păstrează şi actualizează în permanenţă, până la 
data de 31 martie a fiecărui an, registrul electoral. 
La nivelul fiecărui judeţ, registrul electoral 
cuprinzându-i pe alegătorii cu domiciliul sau 
reşedinţa pe teritoriului judeţului este păstrat şi 
actualizat de către biroul teritorial al Autorităţii 
Electorale Permanente din judeţul respectiv. 
  
(5) Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de 
Date privind Evidenţa Persoanelor din cadrul 
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative 
pune la dispoziţia Autorităţii Electorale 
Permanente datele şi informaţiile necesare 
întocmirii şi actualizării registrului electoral. 
  
(6) Datele care se înscriu în registrul electoral 
pentru fiecare alegător sunt următoarele: data 

Conform avizului Consiliului 
Legislativ. 
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- data naşterii 
- codul numeric personal 
- adresa de domiciliu 
- adresa de reşedinţă 
- seria şi numărul cărţii de alegător 
7) Odată înscris în registrul electoral cu 
adresa de domiciliu, alegătorul poate să 
adreseze Autorităţii Electorale o cerere 
pentru înscrierea sa cu adresa de reşedinţă. 
8) Cetăţenii români cu domiciliul sau 
reşedinţa în străinătate, precum şi cetăţenii 
români cu domiciliul în ţară aflaţi temporar 
în străinătate, la cererea lor, se înscriu în 
registrul electoral cu datele corespunzatoare 
ultime adrese de domiciliu sau de resedinta. 

naşterii, codul numeric personal, adresa de 
domiciliu, adresa de reşedinţă şi seria şi 
numărul cărţii de alegător 
 
 
(7) Odată înscris în registrul electoral cu adresa de 
domiciliu, alegătorul poate să adreseze Autorităţii 
Electorale Permanente o cerere pentru înscrierea 
sa cu adresa de reşedinţă. 
 (8) Cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în 
străinătate, precum şi cetăţenii români cu 
domiciliul în ţară aflaţi temporar în străinătate, la 
cererea lor, se înscriu în registrul electoral cu 
datele corespunzătoare ultimei adrese de domiciliu 
sau de reşedinţa. 
Autor: Comisia 

29. Art. 23. Radierea din registrul electoral şi 
re-inscrierea în registrul electoral 
1) Persoanele decedate se radiază din lista 
electorală permanentă, la sesizarea 
Serviciului public comunitar de evidenta a 
populatiei, în termen de 24 de ore. 
2) Persoanele care şi-au pierdut cetăţenia 
româna se radiază din registrul electoral, pe 
baza comunicării Ministerului Justiţiei, în 
termen de 24 de ore de la primirea acesteia. 
3) Persoanele care au pierdut drepturile 
electorale se radiază din registrul electoral, la 
sesizarea Serviciului public comunitar de 
evidenta a populatiei, în termen de 24 de ore. 

Art. 23. –  
 
(1) Persoanele decedate se radiază din registrul 
electoral, la sesizarea Serviciului public comunitar 
de evidenta a populaţiei, în termen de 24 de ore. 
Autor: Comisia 
(2) nemodificat 
 
 
 
(3) nemodificat 
 
 
 

Conform avizului Consiliului 
Legislativ. 
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4) Cetăţeanul care a pierdut calitatea de 
alegător fiind radiat din registrul electoral 
poate adresa o cerere de re-înscriere în 
registrul electoral către biroul teritorial al 
Autorităţii Electorale din judeţul pe 
teritoriul căruia se află adresa de domiciliu 
sau adresa de reşedinţă cu care cetăţeanul 
doreşte să fie înscris în registru. 

(4) Cetăţeanul care a pierdut calitatea de alegător 
fiind radiat din registrul electoral poate adresa o 
cerere de re-înscriere în registrul electoral către 
biroul teritorial al Autorităţii Electorale 
Permanente din judeţul pe teritoriul căruia se află 
adresa de domiciliu sau adresa de reşedinţă cu care 
cetăţeanul doreşte să fie înscris în registru. 
Autor: Comisia 

30. Art. 24. Accesul la datele şi informaţiile 
din registrul electoral şi contestarea 
acestora 
1) Datele şi informaţiile conţinute în 
registrul electoral sunt destinate exclusiv 
proceselor electorale. 
2) Orice persoană înscrisă în registrul 
electoral poate solicita informaţii despre 
datele care o privesc şi care sunt conţinute în 
acesta. 
3) Întâmpinările împotriva omisiunilor, a 
înscrierilor greşite şi a oricăror erori din 
registrul electoral se fac la biroul electoral 
al Autoritatii Electorale Permanente, acesta 
fiind obligat să se pronunţe, prin dispoziţie, 
în cel mult 3 zile de la înregistrare. 
 
4) Contestaţiile împotriva dispoziţiilor date 
se soluţionează, în cel mult 3 zile de la 
înregistrare, de către judecătoria în a cărei 
raza teritoriala domiciliază alegătorul. 

Art. 24. –  
Autor: Comisia 
 
(1) nemodificat 
 
 
(2) nemodificat 
 
 
 
(3) Întâmpinările împotriva omisiunilor, a 
înscrierilor greşite şi a oricăror erori din registrul 
electoral se fac la biroul teritorial al Autorităţii 
Electorale Permanente, acesta fiind obligat să se 
pronunţe, prin dispoziţie, în cel mult 3 zile de la 
înregistrare. 
Autor: Comisia 
(4) nemodificat 
 
 
 

Conform avizului Consiliului 
Legislativ. 
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31. Sectiunea II – Listele electorale Secţiunea a 2-a 
Listele electorale 

Autor: Comisia 
 

Conform avizului Consiliului 
Legislativ. 

32. Art. 25. Listele electorale 
Listele electorale cuprind cetăţenii cu drept 
de vot înscrişi în registrul electoral. Ele sunt 
permanente sau suplimentare. 

Art. 25. –  
Listele electorale cuprind cetăţenii cu drept de vot 
înscrişi în registrul electoral. Ele sunt permanente 
şi suplimentare. 
Autor: Comisia 

Conform avizului Consiliului 
Legislativ. 

33. Art. 26. Listele electorale permanente 
 
1) Listele electorale permanente se 
întocmesc de către primarul localităţii, pe 
baza datelor şi informaţiilor cuprinse în 
registrul electoral şi comunicate primarului 
de către biroul teritorial al Autoritătii 
Electorale Permanente care funcţionează la 
nivelul judeţului pe teritoriul căruia se află 
localitatea. 
2) Listele electorale permanente se 
întocmesc pe localităţi şi cuprind pe toţi 
cetăţenii cu drept de vot care domiciliază în 
localitatea pentru care ele au fost întocmite. 
3) Listele electorale permanente se 
întocmesc la comune, pe sate şi, după caz, 
străzi, iar la oraşe, municipii şi subdiviziuni 
administrativ-teritoriale ale municipiilor, pe 
străzi şi, după caz, blocuri. 
4) Listele electorale permanente vor 
cuprinde, în ordinea numărului imobilelor în 

Art. 26. – 
 Autor: Comisia 
(1) nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
(2) nemodificat 
 
 
 
(3) nemodificat 
 
 
 
 
(4) nemodificat 
 

Conform avizului Consiliului 
Legislativ. 
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care locuiesc alegătorii, numele şi 
prenumele, domiciliul acestora, codul 
numeric personal, numărul cărţii de alegător, 
numărul circumscripţiei electorale pentru 
fiecare tip de scrutin, sau după caz al 
colegiului uninominal şi numărul secţiei de 
votare. 
5) Listele electorale permanente se 
întocmesc în trei exemplare oficiale, se 
semnează de primar şi de secretarul 
consiliului local şi se păstrează în trei 
registre speciale cu file detaşabile, din care 
unul de secretarul consiliului local, unul de 
judecătoria în a cărei raza teritoriala se afla 
localitatea pentru care au fost întocmite şi 
unul de Autoritatea Electorală Permanentă. 
6) Listele electorale se întocmesc şi se fac 
publice până cel târziu cu 45 de zile înaintea 
zilei alegerilor. 
7) Alegătorii au dreptul să verifice înscrierea 
în listele electorale. Întâmpinările împotriva 
omisiunilor, a înscrierilor greşite şi a 
oricăror erori din liste se fac la primarul 
localităţii, acesta fiind obligat să se 
pronunţe, prin dispoziţie, în cel mult 3 zile 
de la înregistrare. 
8) Contestaţiile împotriva dispoziţiilor date 
se soluţionează, în cel mult 3 zile de la 
înregistrare, de către judecătoria în a cărei 
rază teritorială domiciliază alegătorul. 

 
 
 
 
 
 
 
(5) nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) nemodificat 
 
 
(7) nemodificat 
 
 
 
 
 
 
(8) nemodificat 
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9) Primarul este obligat să comunice 
judecătoriei şi Autorităţii Electorale 
Permanente orice modificare în listele 
electorale. 
10) Două copii al exemplarului oficial al 
listei electorale permanente păstrat de 
secretarul Consiliului local, conform art. 20 
lit. a, vor fi înaintate birourilor electorale ale 
secţiilor de votare, prin grija primarului, în 
termen de 24 de ore de la constituirea 
acestora. 
11) Modificările intervenite după trimiterea 
copiilor de pe listele electorale permanente 
se comunică judecătoriei şi biroului electoral 
al secţiei de votare în termen de 24 de ore. 

(9) nemodificat 
 
 
 
(10) Două copii al exemplarului oficial al listei 
electorale permanente păstrat de secretarul unităţii 
administrativ-teritoriale, conform art. 20 lit. a), 
vor fi înaintate birourilor electorale ale secţiilor de 
votare, prin grija primarului, în termen de 24 de 
ore de la constituirea acestora. 
Autor: Comisia 
(11) nemodificat 

34. Art. 27. Listele electorale suplimentare 
 
1) Listele electorale suplimentare se 
întocmesc în cazurile prevăzute de prezenta 
lege şi vor cuprinde elementele prevăzute la 
art. 26 alin.4). Listele se semnează de 
preşedintele biroului electoral al secţiei de 
votare unde au fost întocmite. 
2) În lista electorală suplimentară vor fi 
trecute, de către preşedintele biroului 
electoral al secţiei de votare,  persoanele 
care se prezintă la vot şi fac dovada că 
domiciliază pe raza secţiei de votare 
respective, însă au fost omise din listă. 
Persoanele respective pot vota numai în baza 

Art. 27. –  
Autor: Comisia 
(1) nemodificat 
 
 
 
 
 
(2) nemodificat 
 
 
 
 
 
 

Conform avizului Consiliului 
Legislativ. 
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actului de identitate şi a cărţii de alegător. 
3) Întâmpinările formulate cu privire la 
listele suplimentare se soluţionează de către 
membrii biroului electoral al secţiei de 
votare, prin votul acestora. 
 
 

 
 
(3) nemodificat 

35. Secţiunea III – Cărţile de alegător Secţiunea a III – a 
Cărţile de alegător 

Autor: Comisia 
 

Conform normelor de tehnică 
legislativă 

36. Art. 28 Întocmirea, eliberarea şi folosirea 
cărţii de alegător 
 
1) Exercitarea dreptului de vot în alegeri se 
face numai pe baza actului de identitate şi a 
cărţii de alegător, eliberată în condiţiile 
prezentei legi. Cetăţenii români aflaţi în 
străinătate pot vota şi fără carte de alegător. 
2) Modelul cărţii de alegător este prevăzut în 
anexa nr. 3. 
3) Cartea de alegător se întocmeşte de către 
Serviciile publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor 
4) Eliberarea cărţii de alegător se face pe 
baza actului de identitate, numai către titular 
şi sub semnătura acestuia, de către Serviciile 
publice comunitare locale de evidenţă a 
persoanelor. 
 

Art. 28. –  
Autor: Comisia 

 
(1) Nemodificat 
 
 
 
 
(2) Nemodificat 
 
 
(3) Nemodificat 
 
(4) Nemodificat 
 
 
 
 
 

Conform avizului Consiliului 
Legislativ,  s-a eliminat 
denumirea marginală a 
articolului. 
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5) Serviciile publice comunitare de evidenţă 
a persoanelor vor îndeplini obligaţiile ce le 
revin conform alin. 3) şi 4), în colaborare 
permanentă cu Autoritatea Electorală 
Permanentă. 
6) Eliberarea cărţii de alegător neridicate 
poate fi efectuată numai către titular şi sub 
semnătura acestuia şi de către biroul 
electoral al secţiei de votare în ziua votării, 
alegătorilor care, până în acea zi, nu şi-au 
ridicat cartea de alegător de la Serviciul 
public comunitar, în baza actului de 
identitate. 
7) Domiciliul se dovedeşte numai cu actul de 
identitate. 
8) Un alegător nu poate primi decât o 
singură carte de alegător. 
9) Întâmpinările şi contestaţiile privind 
întocmirea sau eliberarea cărţilor de alegător 
se fac către Serviciul public comunitar de 
evidenţă a persoanelor, cu respectarea 
prevederilor art. 22, alin. 7) şi 8), care se 
aplică în mod corespunzător. 
10) Cărţile de alegător sunt permanente şi 
valabile pentru toate tipurile de alegeri şi 
pentru referendum, potrivit numărului de 
scrutine prevăzut în cuprinsul lor, şi se 
eliberează alegătorilor înscrişi în registrul 
electoral. 
11) Cartea de alegător se păstrează şi se 

(5) Serviciile publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor vor îndeplini obligaţiile ce le revin 
conform alin. (3) şi (4), în colaborare cu 
Autoritatea Electorală Permanentă. 

Autor: Comisia 
(6) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
(7) Nemodificat 
 
(8) Nemodificat 
 
(9) Nemodificat 
 
 
 
 
(10) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
(11) Nemodificat 

Conform avizului Consiliului 
Legislativ. 
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foloseşte numai de către titular. 
12) În cazul pierderii sau distrugerii cărţii de 
alegător, indiferent de motiv, se poate 
elibera un duplicat de către Serviciul public 
comunitar de evidenţă a persoanelor. 
13) Eliberarea duplicatului se face la cererea 
titularului şi pe răspunderea acestuia. 
Originalul declarat pierdut sau distrus este 
nul de drept. 
14) Cartea de alegător a persoanei care este 
radiată din registrul electoral este nulă de 
drept. Autoritatea Electorală Permanentă va 
asigura informarea Serviciile publice 
comunitare, a primarilor şi a birourilor 
electorale ale secţiilor de votare asupra 
numelor cetăţenilor ale căror cărţi de 
alegător devin nule de drept. 

 
(12) Nemodificat 
 
 
 
(13) Nemodificat 
 
 
 
(14) Nemodificat 

37. Capitolul V. Candidaturile Nemodificat  
38. Art. 29. Propunerile de candidaţi 

 
1) În  fiecare colegiu uninominal, fiecare 
competitor electoral poate avea doar o 
singură propunere de candidatură. 
2) Un candidat poate reprezenta un singur 
competitor politic într-un singur colegiu 
uninominal 
3) Propunerile de candidaţi se depun la 
birourile electorale de circumscripţie care 
funcţionează la nivelul la care sunt aleşi 

Art. 29. –  
Autor: Comisia 

(1) Nemodificat 
 
 
(2) Nemodificat 
 
(3) Nemodificat 
 
 
 

Conform avizului Consiliului 
Legislativ,  s-a eliminat 
denumirea marginală a 
articolului. 
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candidaţii respectivi, cel mai târziu cu 40 de 
zile înainte de data alegerilor. 
4) La depunerea candidaturilor, fiecare 
partid politic, alianţă politică, alianţă 
electorală, organizaţie aparţinând 
minorităţilor naţionale, candidat 
independent, trebuie sa facă dovada 
constituirii unui depozit, în contul Autorităţii 
Electorale Permanente, cu valoare de 10 
salarii minime brute pe ţară pentru fiecare 
candidat: 
5) Pentru constituirea depozitelor,
Autoritatea Electorală Permanentă 
Permanentă va deschide câte un cont în 
fiecare judeţ, respectiv pentru municipiul 
Bucureşti. 

 (5) Pentru constituirea depozitelor, Autoritatea 
Electorală Permanentă va deschide câte un cont în 
fiecare judeţ, respectiv pentru municipiul 
Bucureşti. 

6) Depozitul se restituie în termen de 14 zile 
lucrătoare de la data rămânerii definitive a 
rezultatelor alegerilor organizate în 
circumscripţie, numai partidelor politice, 
alianţelor politice, alianţelor electorale, 
organizaţiilor aparţinând minorităţilor 
naţionale, candidaţilor independenţi care 
obţin un număr de voturi egal cu cel puţin 2% 
din voturile valabil exprimate în 
circumscripţia electorală. Depozitul se 
restituie şi organizaţiilor minorităţilor 
naţionale, altele decât cele care ating pragul 
electoral, care obţin un deputat din partea 
acestor organizaţii în condiţiile prezentei legi. 

 
 
(4) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: Comisia 
(6) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S-a operat corectarea unei erori 
de tehnoredactare. 
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7) Propunerile de candidaţi se fac în scris, în 
4 exemplare, de către partidele politice, 
alianţele politice, alianţele electorale, 
organizaţii ale minorităţilor naţionale care 
participă la alegeri conform legii, sub 
semnătura conducerii acestora sau a 
persoanelor desemnate pentru a le semna, iar 
în cazul candidaţilor independenţi, pe baza 
listei susţinătorilor. 
8) În cazul alianţelor politice şi al alianţelor 
electorale propunerile de candidaţi vor fi 
semnate de conducerile fiecărui partid din 
alianţă. 
9) Propunerile de candidatură trebuie să 
cuprindă colegiul uninominal în care 
candidează, numele, prenumele, domiciliul, 
locul şi data naşterii, ocupaţia, profesia, iar 
în cazul alianţelor politice,  partidul care i-a 
propus, cât şi aparteneţa politică a 
candidaţilor. 
10) Propunerile de candidaţi vor fi însoţite 
de declaraţiile de acceptare a candidaturii, 
semnate şi datate de candidaţi, precum şi 
declaraţia de avere a fiecărui candidat. 
11) Declaraţia de acceptare a candidaturii va 
cuprinde colegiul uninominal în care 
candidează, numele, prenumele, partidul 
politic sau alianţa care l-a propus, profesia, 
ocupaţia şi apartenenţa politică a 
candidatului, consimţământul expres al 

(7) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) Nemodificat 
 
 
 
(9) Propunerile de candidatură trebuie să cuprindă 
colegiul uninominal în care candidează, numele, 
prenumele, domiciliul, locul şi data naşterii, 
ocupaţia, profesia, iar în cazul alianţelor politice,  
partidul care i-a propus, cât şi apartenenţa politică 
a candidaţilor 

Autor: Comisia 
(10) Nemodificat 
 
 
 
(11) Nemodificat 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S-a operat corectarea unei erori 
de tehnoredactare. 
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acestuia de a candida pentru funcţia 
respectivă; precum şi precizarea că întruneşte 
condiţiile prevăzute de lege pentru a candida. 
12) Toţi candidaţii vor da o declaraţie pe 
propria răspundere, potrivit legii penale, 
privind apartenenţa sau neapartenenţa la 
securitate ca poliţie politică pentru toţi 
candidaţii născuţi înainte de data de 1 
ianuarie 1976. 
13) O persoană nu poate accepta candidatura 
decât pentru o singură circumscripţie 
electorală, iar în cadrul acesteia, pentru un 
singur colegiu uninominal. Excepţie fac 
persoanele care candidează fiind propuse de 
organizaţiile minorităţilor naţionale în 
conformitate cu alin. 2) al prezentului 
articol. 
14) Nu pot candida persoanele care, la data 
depunerii candidaturii, nu îndeplinesc 
condiţiile prevăzute de art. 35 din 
Constituţie pentru a fi alese. 
15) Nu pot candida, în circumscripţiile 
electorale constituite în unităţile 
administrativ-teritoriale în care îşi exercita 
sau şi-au exercitat funcţiile în ultimele 3 luni 
anterioare datei alegerilor, prefecţii, 
subprefecţii şi conducătorii serviciilor 
publice ale ministerelor şi ale celorlalte 
autorităţi guvernamentale, descentralizate 
în aceste unităţi. 

 
 
 
(12) Nemodificat 
 
 
 
 
 
(13) O persoană nu poate accepta candidatura 
decât pentru o singură circumscripţie electorală, iar 
în cadrul acesteia, pentru un singur colegiu 
uninominal. Excepţie fac persoanele care 
candidează fiind propuse de organizaţiile 
minorităţilor naţionale în conformitate cu alin. (2). 

Autor: Comisia 
 
(14) Nu pot candida persoanele care, la data 
depunerii candidaturii, nu îndeplinesc condiţiile 
prevăzute de art. 37 din Constituţie pentru a fi alese. 

Autor: Comisia 
(15) Nu pot candida, în circumscripţiile electorale 
constituite în unităţile administrativ-teritoriale în 
care îşi exercita sau şi-au exercitat funcţiile în 
ultimele 3 luni anterioare datei alegerilor, prefecţii, 
subprefecţii şi conducătorii serviciilor publice ale 
ministerelor şi ale celorlalte autorităţi 
guvernamentale, deconcentrate în aceste unităţi  
administrativ-teritoriale. 

Autor: Comisia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conform avizului Consiliului 
Legislativ. 
 
 
 
 
 
 
Conform avizului Consiliului 
Legislativ. 
 
 
Conform avizului Consiliului 
Legislativ. 
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16) Separat pentru Camera Deputaţilor şi 
Senat, fiecare politic, alianţă politică, alianţă 
electorală sau organizaţie aparţinând 
minorităţilor naţionale are dreptul de a 
propune o listă la nivel naţional care va 
poate conţine maximum un număr egal de 
candidaţi cu numărul candidaţilor înscrişi în 
toate circumscripţiile uninominale. 
Lista naţională a fiecărui partid va ordona 
candidaţii partidelor şi va conţine în coloane 
separate: numele şi prenumele candidatului, 
circumscripţia electorală şi colegiul cărora 
sunt arondaţi. 
 
Lista va fi folosită pentru desemnarea 
reprezentanţilor în Parlament doar
următoarele situaţii: 

 
(18) Lista va fi folosită pentru desemnarea 
reprezentanţilor în Parlament doar următoarele 
situaţii: 

a)în cazul în obţinerii unui număr de voturi 
care va rezulta într-un număr de câturi 
superior numărului total de candidaţi de la 
nivelul respectivului judeţ sau al 
municipiului Bucureşti  
b) în cazul în obţinerii a peste jumătate plus 
unul din totalul voturilor valabil exprimate 
pentru partidele politice, alianţele politice şi 
alianţele electorale şi organizaţiile aparţinând 
minorităţilor naţionale care îndeplinesc 
pragul electoral, număr de voturi care va 
rezulta într-un număr de câturi superior 
numărului total de candidaţi la nivel naţional.  

(16) Nemodificat 
 

 
 
 
 
 
 
(17) Lista naţională a fiecărui partid va ordona 
candidaţii partidelor şi va conţine în coloane 
separate: numele şi prenumele candidatului, 
circumscripţia electorală şi colegiul cărora sunt 
arondaţi. 

Autor: Comisia 

a) în cazul în obţinerii unui număr de voturi care 
va rezulta într-un număr de câturi superior 
numărului total de candidaţi de la nivelul 
respectivului judeţ sau al municipiului Bucureşti; 
b) în cazul în obţinerii a peste jumătate plus unul 
din totalul voturilor valabil exprimate pentru 
partidele politice, alianţele politice şi alianţele 
electorale şi organizaţiile aparţinând minorităţilor 
naţionale care îndeplinesc pragul electoral, număr 
de voturi care va rezulta într-un număr de câturi 
superior numărului total de candidaţi la nivel 
naţional.  

Autor: Comisia 

 
 
 
 
 
 
 
 
Textul a fost marcat ca alineat 
distinct, conform avizului 
Consiliului Legislativ. 
 
 
 
Textul a fost marcat ca alineat 
distinct, conform avizului 
Consiliului Legislativ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 54



Lista naţională a fiecărui partid politic, 
alinanţă politică sau electoală se depune la 
Biroul Electoral Central şi se va fi afişată în 
toate secţiile de votare. 
 
 
Candidaţii înscrişi pe lista naţională vor 
respecta prevederile alin. (7) – (15) ale 
prezentului articol. 

(19) Lista naţională a fiecărui partid politic, 
alianţă politică sau electorală se depune la Biroul 
Electoral Central şi se va fi afişată în toate secţiile 
de votare. 

Autor: Comisia 
 

(20) Candidaţii înscrişi pe lista naţională vor 
respecta prevederile alin. (7) – (15). 

Autor: Comisia 

Textul a fost marcat ca alineat 
distinct, conform avizului 
Consiliului Legislativ. 
Totodată, s-a operat  corectarea 
unor erori de tehnoredactare. 
 
Textul a fost marcat ca alineat 
distinct, conform avizului 
Consiliului Legislativ.  

39. Art. 30. Listele de susţinători 
 
1) Candidaţii independenţi trebuie să fie 
susţinuţi de minimum 2% din numărul total 
al alegătorilor înscrişi în listele electorale 
permanente din din colegiul uninominal în 
care candidează în care candidează, 
împărţit la numărul de mandate care revin 
circumscripţiei electorale, dar nu mai puţin 
de 1000 de alegători. 
2) Lista susţinătorilor trebuie să cuprindă 
data alegerilor, numele şi prenumele 
candidatului, colegiul uninominal în care 
candidează, numele şi prenumele 
susţinătorului, data naşterii susţinătorului, 
adresa susţinătorului, denumirea, seria şi 
numărul actului de identitate al 
susţinătorului, codul numeric personal, 
precum şi semnătura acestuia. În lista se vor 
menţiona, de asemenea, numele şi 
prenumele persoanei care a întocmit-o. 

Art. 30. –  
Autor: Comisia 

(1) Candidaţii independenţi trebuie să fie susţinuţi 
de minimum 2% din numărul total al alegătorilor 
înscrişi în listele electorale permanente din 
colegiul uninominal în care candidează, împărţit la 
numărul de mandate care revin circumscripţiei 
electorale, dar nu mai puţin de 1000 de alegători. 

Autor: Comisia 
 
(2) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conform avizului Consiliului 
Legislativ,  s-a eliminat 
denumirea marginală a 
articolului. 
 
Corectarea unor erori de 
tehnoredactare. 
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Persoana care a întocmit lista este obligată să 
depună o declaraţie pe propria răspundere 
prin care să ateste veridicitatea semnăturilor 
susţinătorilor. 
3) Lista susţinătorilor constituie un act 
public, cu toate consecinţele prevăzute de 
lege. 
4) Susţinătorii pot fi numai cetăţeni cu drept 
de vot. Un susţinător poate sprijini câte un 
singur candidat pentru fiecare dintre funcţiile 
pentru care se organizează alegeri. 
5) Adeziunile susţinătorilor se dau pe 
propria răspundere a acestora. 
6) Lista de susţinători va fi însoţită de 
declaraţia de acceptare a candidaturii. 

 
 
 
 
(3) Nemodificat 
 
 
(4) Nemodificat 
 
 
 
(5) Nemodificat 
 
(6) Nemodificat 

 
40. Art. 31. Verificarea şi înregistrarea 

candidaturilor 
1) Biroul Electoral de Circumscripţie  
examinează respectarea condiţiilor legale 
pentru ca o persoana să poată candida, 
respectarea condiţiilor de fond şi de forma 
ale listei susţinătorilor, înregistrând 
candidaturile care îndeplinesc aceste condiţii 
sau respingând înregistrarea celor care nu 
îndeplinesc condiţiile legale. 
2) Două exemplare ale propunerii de 
candidatură se păstrează la Biroul Electoral 
de Circumscripţie, iar celelalte două, 
certificate de Biroul Electoral de 
Circumscripţie   prin semnătura preşedintelui 

Art. 31. –  
Autor: Comisia 

(1) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Nemodificat 
 
 
 
 

Conform avizului Consiliului 
Legislativ,  s-a eliminat 
denumirea marginală a 
articolului. 
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acestuia, a datei, a numărului de înregistrare 
şi prin aplicarea ştampilei, se restituie 
depunătorului; unul dintre exemplarele 
restituite depunătorului se înregistrează de 
către acesta la judecătoria în a cărei raza 
teritorială se află circumscripţia electorală, 
respectiv la tribunalul în a cărui rază 
teritorială se afla circumscripţia electorală. 
3) În termen de 24 de ore de la înregistrarea 
fiecărei candidaturi, unul dintre exemplarele 
propunerii de candidatură se afişează de 
către Biroul Electoral de Circumscripţie   la 
sediul acestuia într-un loc vizibil. 
4) Candidaţii pot renunţa la candidatură, 
până la data rămânerii definitive a 
candidaturilor. În acest scop, persoana în 
cauză va da o declaraţie pe propie 
răspundere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Nemodificat 
 
 
 
 
(4) Candidaţii pot renunţa la candidatură, până la 
data rămânerii definitive a candidaturilor. În acest 
scop, persoana în cauză va da o declaraţie pe 
proprie răspundere. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corectarea unor erori de 
tehnoredactare. 
 

41. Art.32. Contestaţiile privind candidaturile 
1) Acceptarea, de către Biroul Electoral de 
Circumscripţie a unei candidaturi poate fi 
contestată de către cetăţenii cu drept de vot, 
partidele politice, alianţele politice, alianţele 
electorale şi organizaţii ale minorităţilor 
naţionale în termen de 72 de ore de la 
expirarea termenului de depunere a 
candidaturii. 
2) Respingerea de către Biroul Electoral de 
Circumscripţie a unei candidaturi poate fi 
contestată de către candidat, partidele 

Art. 32. –  
Autor: Comisia 

(1) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
(2) Nemodificat 
 
 

Conform avizului Consiliului 
Legislativ,  s-a eliminat 
denumirea marginală a 
articolului. 
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politice, alianţele politice, alianţele 
electorale  sau organizaţiile minorităţilor 
naţionale, care au propus candidatura 
respectivă, în termen de 3 zile de la 
respingere. 
3) Contestaţiile vor cuprinde numele şi 
prenumele, adresa şi calitatea 
contestatorului, numele şi prenumele 
persoanei a cărei candidatura a fost admisă 
sau respinsă, expunerea temeiurilor 
contestaţiei, data şi semnătura 
contestatorului şi indicarea, dacă este cazul, 
a persoanei desemnate să-l reprezinte. 
4) Contestaţia şi cererea de recurs se depun 
la instanţa competentă, sub sancţiunea 
nulităţii. 
5) Contestaţiile privind admiterea sau 
respingerea candidaturilor se soluţionează în 
termen de 48 de ore de la înregistrare, de 
către judecătoria, respectiv tribunalul, în a 
cărei rază teritorială se află circumscripţia 
electorală. Hotărârea dată se afişează, în 
mod vizibil, la sediul instanţei care a emis-o. 
6) Împotriva hotărârii date în contestaţie se 
poate face recurs în termen de 24 de ore de 
la pronunţare, la instanţa ierarhic superioară. 
Recursul se soluţionează în termen de 24 de 
ore de la înregistrare. 
7) Hotărârea pronunţata în recurs este 
definitivă şi irevocabilă. 

 
 
 
 
 
(3) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Nemodificat 
 
 
(5) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
(6) Nemodificat 
 
 
 
 
(7) Nemodificat 
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42. Art. 33. Constatarea candidaturilor 
definitive 
    După expirarea termenului de depunere a 
candidaturilor, la care se adăuga, termenele 
prevăzute la art. 32 alin. 1), 2), 5) şi 6), 
birourile electorale de circumscripţie încheie 
un proces-verbal prin care constata rămânerea 
definitivă a candidaturilor, dispune 
imprimarea buletinelor de vot, afişează la 
sediul lor, precum şi la sediul secţiilor de 
votare, după constituirea birourilor electorale 
ale acestora, candidaturile definitive, cu 
precizarea numelui şi prenumelui, 
domiciliului, apartenenţei politice, profesiei şi 
ocupaţiei candidatului. Candidaturile 
definitive pot fi făcute publice prin presa şi 
prin orice mijloace de informare în masa, 
cheltuielile fiind suportate de cei interesaţi. 

Art.33. –  
Autor: Comisia 

 
Nemodificat 

Conform avizului Consiliului 
Legislativ,  s-a eliminat 
denumirea marginală a 
articolului. 
 

43. Capitolul VI. Buletinele de vot şi ştampilele 
de vot 
 

Nemodificat  

44. Art. 34. Tipărirea buletinelor de vot 
 
1) Tipărirea buletinelor de vot şi realizarea 
ştampilelor necesare votării se va face cu 
respectarea modelelor prevăzute în anexa 2. 
2) Dimensiunile buletinului de vot se 
stabilesc de Biroul Electoral de 
Circumscripţie   care funcţionează la nivelul 
circumscripţiei pentru care trebuie tipărite 

Art. 34. –  
Autor: Comisia 

(1) Nemodificat 
 
 
(2) Nemodificat 
 
 
 

Conform avizului Consiliului 
Legislativ,  s-a eliminat 
denumirea marginală a 
articolului. 
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buletinele de vot, ţinându-se seama, după 
caz, de numărul listelor de candidaţi, de 
mărimea acestora, de numărul candidaţilor 
reprezentând partide politice, alianţe 
politice, alianţe electorale sau organizaţii ale 
minorităţilor naţionale care participă la 
alegeri conform legii şi al candidaţilor 
independenţi, precum şi de spaţiul necesar 
pentru imprimarea lor. 
3) Ordinea în care se tipăresc numele 
candidaţilor sau listele de candidaţi pe 
buletinul de vot se stabileşte de Biroul 
Electoral de Circumscripţie   care 
funcţionează la nivelul circumscripţiei 
pentru care se tipăresc buletinele de vot, prin 
trageri succesive la sorţi: întâi pentru 
partidele politice şi alianţele politice, apoi 
pentru organizaţiile minorităţilor naţionale. 
Candidaţii independenţi se vor înscrie pe 
buletinul de vot, în partea finală a acestuia, 
în ordinea înregistrării candidaturilor. 
4) Autoritatea Electorală Permanentă decide 
asupra grosimii hârtiei pe care se vor 
imprima buletinele de vot, măsurată în 
grame pe metru pătrat. Hotărârea va fi 
comunicată prefecţilor în termen de 21 zile 
înainte de data alegerilor. 
5) Pe paginile buletinului de vot se vor 
imprima patrulatere, în număr suficient 
pentru a cuprinde toate candidaturile, în 
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afară de ultima pagină, pe care se aplică 
ştampila de control. Paginile se 
numerotează. 
6) În unghiul din partea stângă sus a 
patrulaterului se va imprima denumirea 
integrală a partidului politic, alianţei politice, 
a organizaţiei minorităţii naţionale sau, după 
caz, candidat independent, iar în unghiul din 
partea dreaptă sus, se tipăreşte, după caz, 
semnul electoral. 
7) Buletinele de vot se capsează. 

 
 
 
(6) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
(7) Nemodificat 

45. Art. 35. Semnele electorale şi denumirile 
 
1) Semnele electorale se stabilesc de către 
fiecare partid politic, alianţă politică alianţă 
electorală sau organizaţie a minorităţilor 
naţionale care participă la alegeri în 
condiţiile legii, cu cel puţin 60 de zile 
înaintea de ziua alegerilor. 
2) Semnele electorale comunicate Autorităţii 
Electorale Permanente trebuie să se 
deosebească clar de cele anterior 
înregistrate, fiind interzisă utilizarea 
aceloraşi simboluri grafice, oricare ar fi 
figura geometrică în care sunt încadrate. 
Partidele şi alianţele politice pot întrebuinţa, 
ca semn electoral, semnul permanent cu care 
s-au înscris la Tribunalul Bucureşti. 
3) Semnele electorale nu pot reproduce sau 
combina simbolurile naţionale ale statului 

Art. 35. –  
Autor: Comisia 
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român, ale altor state, ale organismelor 
internaţionale ori ale cultelor religioase. Fac 
excepţie partidele politice care sunt membre 
ale unor organizaţii politice internaţionale, 
aceste putând utiliza semnul organizaţiei 
respective ca atare sau într-o combinaţie 
specifică. 
4) Semnul electoral folosit de un  partid 
politic, alianţă politică, alianţă electorală, 
organizaţie a unei minorităţi naţionale, 
înregistrate  legal începând din anul 1990, îi 
aparţine de drept  dacă l-a folosit primul, 
respectiv prima, şi nu poate fi însuşit sau 
utilizat de alt partid politic, alianţă politică, 
alianţă electorală sau organizaţie a unei 
minorităţi naţionale înregistrată ulterior, 
decât cu consimţământul celor cărora le-a 
aparţinut, respectiv al partidelor care au 
alcătuit alianţa politică sau alianţa electorală 
iniţială. 
5) În cazul în care acelaşi semn electoral este 
solicitat de mai multe  partide politice, 
alianţe politice, alianţe electorale, organizaţii 
ale minorităţilor naţionale care participă la 
alegeri în condiţiile legii atribuirea se va face 
în beneficiul partidului politic, alianţei 
politice alianţei electorale sau organizaţiei 
minorităţii naţionale  care a înregistrat 
primul, respectiv prima, respectivul semn. 
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6) Contestaţiile privind înregistarea 
semnelor electorale se depun în termen de 24 
ore de la expirarea termenului prevăzut la 
alin. 1) şi se soluţionează de către Tribunalul 
Bucureşti în cel mult două zile de la primirea 
contestaţiilor. Hotărârea se comunică 
părţilor. Prevederile art.35 alin.2-7 se aplică 
în mod corespunzător. Hotărârea definitivă 
şi irevocabilă se comunică de îndată 
Autorităţii Electorale Permanente. 
7) Semnele electorale nu pot fi contrare 
ordinii de drept. 
8) Autoritatea Electorală Permanentă va 
asigura aducerea la cunoştinţa publică a 
semnelor electorale a doua zi după expirarea 
termenului prevăzut la alin. 1) sau, după caz, 
după rămânerea definitivă şi irevocabilă a 
hotărârii judecătoreşti. 
9) Candidaţii independenţi pot folosi semne 
electorale cu respectarea prevederilor 
alineatelor precedente în mod corespunzător. 
10) Alianţa politică sau alianţa electorală 
care a participat la alegerile anterioare sub o 
denumire, o poate păstra numai dacă nu şi-a 
schimbat componenta iniţială sau dacă nici 
unul din partidele politice care au părăsit 
alianţa nu înaintează Autorităţii Electorale 
Permanente o adresă în care precizează că nu 
este de acord ca denumirea respectivă să fie 
păstrată de către alianţa respectiva în noua sa 
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formă. De asemenea, denumirea respectivă 
nu poate fi utilizată de o altă alianţă politică 
sau alianţă electorală. 

46. Art. 36. Imprimarea buletinelor de vot, 
confecţionarea ştampilelor de vot şi 
transferul lor către secţiile de votare 
1) Pentru întreaga circumscripţie electorală, 
buletinele de vot se vor imprima cu litere de 
aceeaşi mărime şi aceleaşi caractere şi cu 
aceeaşi cerneală, în atâtea exemplare câţi 
alegători sunt în circumscripţie, cu un 
supliment de 10%. Pe ştampilele de vot se 
va inscripţiona cuvântul „VOTAT”, scris 
cu majuscule. 
2) Pe ştampilele de vot se va inscripţiona 
cuvântul „VOTAT”, scris cu majuscule. 
3) Imprimarea buletinelor de vot şi 
confecţionarea ştampilelor de vot se asigură 
de birourile electorale de circumscripţie, prin 
intermediul prefecţilor. Prefecţii răspund ca 
toate buletinele de vot necesare să fie 
imprimate şi ştampielele să fie confecţionate 
cu cel puţin 10 zile înainte de data alegerilor. 
 
4) Buletinele de vot se predau preşedintelui 
biroului electoral de circumscripţie, care le 
va distribui preşedinţilor birourilor electorale 
ale secţiilor de votare cu cel puţin 2 zile 
înainte de data alegerilor. Predarea şi 
distribuirea buletinelor se fac, în pachete 

Art. 36. –  
Autor: Comisia 

 
(1) Pentru întreaga circumscripţie electorală, 
buletinele de vot se vor imprima cu litere de 
aceeaşi mărime şi aceleaşi caractere şi cu aceeaşi 
cerneală, în atâtea exemplare câţi alegători sunt în 
circumscripţie, cu un supliment de 10%.  

Autor: Comisia 
 
 
(2) Nemodificat 
 
(3) Imprimarea buletinelor de vot şi confecţionarea 
ştampilelor de vot se asigură de birourile electorale 
de circumscripţie, prin intermediul prefecţilor. 
Prefecţii răspund ca toate buletinele de vot 
necesare să fie imprimate şi ştampilele să fie 
confecţionate cu cel puţin 10 zile înainte de data 
alegerilor. 

Autor: Comisia 
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sigilate de câte 100 bucăţi, pe baza de 
proces-verbal. 
5) Câte două exemplare din buletinele de 
vot, vizate şi anulate de preşedintele biroului 
electoral de circumscripţie, se vor afişa, cu o 
zi înainte de alegeri, la sediul judecătoriilor, 
precum şi la sediul fiecărei secţii de votare. 
6) La cererea partidului politic, alianţei 
politice, a alianţei politice, a organizaţiei 
minorităţii naţionale care participă la alegeri 
conform legii sau a candidaţilor 
independenţi, Biroul Electoral de 
Circumscripţie   va elibera, pentru fiecare, 
câte două buletine de vot, vizate şi anulate. 
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47. Capitolul VII. Campania electorală 
 

Nemodificat  

48. Art. 37. Drepturile şi obligaţiile 
competitorilor electorali în campania 
electorală 
1) În campania electorală, candidaţii, 
partidele politice, alianţele politice, alianţele 
electorale, organizaţiile minorităţilor 
naţionale, cât şi cetăţenii cu drept de vot, au 
dreptul să-şi exprime opiniile în mod liber şi 
fără nici o discriminare, prin mitinguri, 
adunări, utilizarea televiziunii, radioului, 
presei scrise şi a celorlalte mijloace de 
informare în masă. 
2) Mijloacele folosite în campania electorală 
nu pot contraveni ordinii de drept. 

Art. 37. –  
Autor: Comisia 
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3) Este interzis orice procedeu de publicitate 
comercială prin presă sau mijloace de 
comunicare audiovizuală în scop de 
propagandă electorală. 
4) Este interzisă organizarea acţiunilor de 
campanie electorală în unităţile militare, 
altele decât dezbaterile organizate cu 
participarea reprezentanţilor a cel puţin trei 
concurenţi electorali diferiţi. 

(3) Nemodificat 
 
 
 
(4) Nemodificat 
 
 
 
 

49. Art. 38. Accesul la serviciile de radio şi de 
televiziune 
 
1) Partidele politice, alianţele politice, 
organizaţiile minorităţilor naţionale care 
participă la alegeri conform legii şi 
candidaţii independenţi, au acces la 
serviciile publice de radio şi televiziune 
proporţional cu numărul de candidaturi 
propuse şi rămase definitive, pe bază de 
contracte încheiate între societăţile de radio 
şi televiziune respective şi mandatarii 
financiari care îi reprezintă, practicându-se 
tarife unice pe unitate de timp de emisie. 
Fiecare societate publica de radio şi 
televiziune va lua în considerare numărul de 
candidaturi propuse de fiecare competitor 
electoral în aria geografica acoperita de 
postul respectiv de radio sau televiziune. 
2) Partidele politice, alianţele politice, 
organizaţiile minorităţilor naţionale care 

Art. 38. –  
Autor: Comisia 
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participă la alegeri conform legii sunt 
obligate să solicite, în termen de 48 de ore 
de la data stabilirii zilei votării, conducerii 
serviciilor publice de radio şi televiziune, 
acordarea timpilor de antenă. Solicitările 
peste acest termen nu se iau în considerare. 
3) Posturile private de radio şi televiziune 
vor practica acelaşi tarif pe emisiune şi pe 
unitate de timp pentru toţi competitorii care 
participă în alegeri, conform legii. 

 
 
 
 
 
 
(3) Nemodificat 
 
 
 

50. Art. 39. Afişajul electoral 
 
1) Primarii sunt obligaţi ca, în termen de 5 
zile de la începerea campaniei electorale, să 
stabilească locuri speciale pentru afişaj 
electoral, ţinând seama de partidele politice, 
alianţele politice, alianţele electorale, 
organizaţiile minorităţilor naţionale care 
participă la alegeri conform legii, care 
declară că vor depune liste de candidaţi şi al 
persoanelor care declară că vor candida la 
alegeri ca independenţi. 

  

2) Primarii vor asigura că locurile speciale 
de afişaj să fie situate în pieţe, pe străzi şi în 
alte locuri publice frecventate de cetăţeni, 
fără stânjenirea circulaţiei pe drumurile 
publice şi a celorlalte activităţi din 
localităţile respective. În prealabil, primarii 
sunt obligaţi să asigure înlăturarea oricăror 
afişe, înscrisuri şi însemne rămase de la 

Art. 39. –  
Autor: Comisia 
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campaniile electorale precedente. 
3) Utilizarea locurilor de afişaj electoral este 
permisă numai pentru partidele politice, 
alianţele politice, alianţele electorale, 
organizaţiile minorităţilor naţionale, 
candidaţi independenţi ce participă la alegeri 
în condiţiile legii. 
4) Este interzisă utilizarea de către partidul 
politic, alianţa politică, alianţa electorală, 
organizaţiei monorităţilor naţionale care 
participă la alegeri conform legii ori 
candidat independent a locurilor speciale de 
afişaj electoral astfel încât să împiedice 
folosirea acestora de către un partid politic, 
alianţă politică, alianţă electorală,  
organizaţia minorităţii naţionale care 
participa la alegeri ori candidat independent. 
5) În alte locuri decât cele stabilite potrivit 
alin. 2), afişajul electoral este permis numai 
cu acordul proprietarilor sau, după caz, al 
deţinătorilor. 
6) Pe un panou electoral fiecare partid 
politic, alianţă politică, alianţă electorală, 
organizaţie a unei minorităţii naţionale care 
participa la alegeri conform legii ori 
candidat independent poate aplica un singur 
afiş electoral. 
7) Sunt interzise afişele electorale care 
combină culorile astfel încât să evoce 
drapelul României sau al altui stat. 

 
(3) Nemodificat 
 
 
 
 
 
(4) Este interzisă utilizarea de către partidul politic, 
alianţa politică, alianţa electorală, organizaţia 
minorităţilor naţionale care participă la alegeri 
conform legii ori de către candidatul independent 
a locurilor speciale de afişaj electoral astfel încât 
să împiedice folosirea acestora de către un partid 
politic, alianţă politică, alianţă electorală,  
organizaţia minorităţii naţionale care participa la 
alegeri ori candidat independent. 
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8) Poliţia este obligată să asigure integritatea 
panourilor şi a afişelor electorale. 

(8) Nemodificat 
 

51. Art. 40. Plangerile cu privire la 
desfasurarea campaniei electorale 
1) Birourile electorale de circumscripţie 
veghează la corecta desfăşurare a campaniei 
electorale în circumscripţia în care 
funcţionează, soluţionând plângerile ce le sunt 
adresate cu privire la împiedicarea unui partid 
politic, unei alianţe politice, alianţe electorale, 
sau organizaţie a unei minorităţi naţionale care 
participa la alegeri conform legii ori candidat 
independent de a-şi desfăşura campania 
electorală în condiţiile prevăzute de lege şi cu 
respectarea deontologiei electorale. 
2) Dacă Biroul Electoral de Circumscripţie  
consideră, cu ocazia soluţionării plângerii, că 
este necesară luarea unor măsuri 
administrative sau aplicarea unor sancţiuni 
contravenţionale ori penale, sesizează 
autorităţile competente. 
3) Împotriva soluţiei date de Biroul Electoral 
de Circumscripţie   se poate face contestaţie la 
Autoritatea Electorală Permanentă. Soluţia 
dată asupra contestaţiei este definitivă. 
4) Soluţionarea plângerilor şi a contestaţiilor 
se face în termen de 3 zile de la înregistrarea 
lor, iar hotărârile date se publică în presă şi se 
afişează, în mod vizibil, la sediul biroului 
electoral care le-a emis. 

Art. 40. – 
Autor: Comisia 
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52. Capitolul VIII. Votarea Nemodificat  
53. Art. 41. Pregătirea votării 

 
1) Fiecare secţie de votare trebuie să posede 
un număr suficient de cabine, urne fixe în 
raport cu fiecare tip de alegere, urnă mobilă 
şi ştampile de votare proporţional cu 
numărul alegătorilor de pe listele comunicate 
de primari. 
2) Cabinele şi urnele trebuie aşezate în 
aceeaşi încăpere în care se află biroul 
preşedintelui. Cabinele, urnele, ştampilele şi 
celelalte materiale necesare biroului 
electoral al secţiei de votare se vor asigura 
de către primarii comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi ai subdiviziunilor
administrativ-teritoriale ale municipiilor, 
împreună cu prefecţii. 

 

(2) Cabinele şi urnele trebuie aşezate în aceeaşi 
încăpere în care se află biroul preşedintelui. 
Cabinele, urnele, ştampilele şi celelalte materiale 
necesare biroului electoral al secţiei de votare se 
asigură de către primarii comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi ai subdiviziunilor administrativ-
teritoriale ale municipiilor, împreună cu prefecţii. 

3) Numărul urnelor folosite într-o secţie de 
votare va corespunde fiecărui tip de alegeri. 
4) Ştampilele şi celelalte materiale necesare 
birourilor electorale ale secţiilor de votare se 
predau, pe baza de proces-verbal, de primari, 
preşedinţilor secţiilor de votare cu cel puţin 
2 zile înainte de data alegerilor. După 
preluarea buletinelor de vot şi a ştampilelor, 
preşedintele secţiei de votare asigură 
păstrarea acestora în deplină siguranţă. 
5) Formularele şi celelalte imprimate 
necesare votării se predau biroului electoral 

Art. 41. –  
Autor: Comisia 
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al secţiei de votare pe bază de borderou de 
predare-primire, cuprinzând felul şi numărul 
de exemplare din fiecare imprimat. 
6) Preşedintele biroului electoral al secţiei de 
votare trebuie să fie prezent la sediul secţiei 
de votare în ajunul zilei alegerilor, la ora 
18,00, fiind obligat să ia, de îndată, măsurile 
necesare pentru a asigura ordinea şi 
corectitudinea operaţiunilor de votare. 
7) Preşedintele va dispune fixarea posturilor 
de pază în jurul localului de vot. 
8) În ziua alegerilor, activitatea biroului secţiei 
de votare începe la ora la ora 6:00. 
Preşedintele biroului electoral al secţiei de 
votare, în prezenţa celorlalţi membri şi după 
caz a persoanelor oficial acreditate, verifică 
urnele, listele electorale, buletinele de vot şi 
ştampilele, consemnând în procesul verbal 
numărul persoanelor înscrise în listele 
electorale permanente, numărul buletinelor de 
vot pentru fiecare tip de alegeri în parte şi 
numărul ştampilelor care se utilizează în secţia 
de votare respectivă. După încheierea acestei 
operaţii închide şi sigilează urnele, aplicând 
ştampila de control a secţiei de votare. 
9) Preşedintele este obligat să asigure 
aplicarea ştampilei de control şi pe 
buletinele de vot. 
10) Preşedintele biroului electoral al secţiei 
de votare este obligat să ia măsurile necesare 
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pentru ca alegerile să decurgă în bune 
condiţii. Atribuţiile acestuia, în această 
privinţă, se întind şi în afara localului de 
votare, în curtea acestuia, în intrările în curte, 
în jurul localului de vot, precum şi pe străzi şi 
pieţe publice până la o distanţă de 500 m. 
11) Pentru menţinerea ordinii, preşedintele 
biroului electoral al secţiei de votare va avea 
la dispoziţie mijloacele de ordine necesare, 
asigurate de primar şi de prefect, împreună 
cu Ministerul Internelor şi Reformei 
Administraţiei. 
12) În afară de membrii biroului electoral al 
secţiei de votare, de candidaţi şi de delegaţii 
şi observatorii acreditaţi, nici o altă persoană 
nu poate staţiona în locurile publice din zona 
de votare sau în localul de vot mai mult 
decât timpul necesar pentru votare. 
13) Pe durata votării se interzice membrilor 
birourilor electorale şi persoanelor acreditate 
să poarte ecusoane, insigne sau alte însemne 
de propagandă electorală. 
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54. Art. 42. Operaţiunile de votare 
 
 
1) Votarea începe la ora 7:00 şi are loc până 
la ora 21:00, când secţia de votare se 
închide. Pe uşa secţiei de votare se vor afişa 
orele între care se desfăşoară procesul de 
votare. 

Art.42. –  
Autor: Comisia 
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2) Dacă alegătorul, din motive constatate de 
către preşedintele biroului secţiei de votare, 
nu poate semna în lista electorală, se va face 
menţiunea în listă, cu confirmarea, pe bază 
de semnătură, a unui membru al biroului 
electoral. 
3) Accesul alegătorilor în sala de vot are loc 
în serii corespunzătoare numărului cabinelor. 
Fiecare alegător va prezenta cartea de 
alegător şi actul de identitate biroului 
electoral al secţiei de votare care, după 
verificarea înscrierii în lista electorală 
permanentă, pe baza semnăturii în lista 
electorală permanentă, îi va încredinţa 
buletinele de vot şi ştampila pentru votare. 
Alegătorului care refuză să semneze lista 
electorală permanentă i se va refuza 
exercitarea dreptului de vot. Dacă un 
alegător se prezintă cu duplicatul cărţii de 
alegător, biroul electoral al secţiei de votare 
va menţiona aceasta în lista electorală. 
4) Alegătorii care ridică cartea de alegător de 
la secţia de votare vor semna de primire în 
procesul-verbal întocmit la predarea de către 
Serviciul public comunitar de evidenţă a 
persoanelor a cărţilor de alegător neridicate. 
5) Alegătorii care fac dovada, pe baza 
actului de identitate, că  domiciliază în zona 
arondată secţiei de votare respective şi au 
fost omişi din listele electorale permanente, 

(2) În situaţia în care alegătorul, din motive 
constatate de către preşedintele biroului secţiei de 
votare, nu poate semna în lista electorală, se va 
face menţiunea în listă, cu confirmarea, pe bază de 
semnătură, a unui membru al biroului electoral. 

Autor: Comisia 
(3) Nemodificat 
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pot vota la acea secţie de votare, doar în 
baza cărţii de alegător şi a actului de 
identitate şi vor fi înscrişi în lista electorală 
suplimentară. O copie a acestei liste 
suplimentare se va transmite serviciului 
public comunitar de evidenţă a persoanelor 
pentru aducerea la zi a evidenţei. 
6) Alegătorii vor vota separat în cabine 
închise, aplicând ştampila care poartă 
menţiunea "Votat" înăuntrul patrulaterului 
care cuprinde prenumele şi numele 
candidatului sau lista de candidaţi pe care îl 
votează, respectiv o votează. 
7) Ştampila cu menţiunea "Votat" trebuie 
astfel dimensionată încât să fie mai mică 
decât patrulaterul. 
8) După ce au votat, alegătorii vor îndoi 
buletinele, astfel ca pagina netipărită care 
poartă ştampila de control să rămână în 
afară, şi le vor introduce în urnă, având grijă 
să nu se deschidă. 
9) Îndoirea greşită a buletinului nu atrage 
nulitatea acestuia. 
10) La cererea alegătorului, în cazul în care 
acesta a aplicat greşit ştampila cu menţiunea 
votat, preşedintele secţiei de votare îi poate 
elibera , numai o singură dată un nou 
buletin, făcându-se menţiunea 
corespunzătoare în procesul verbal al 
operaţiunilor de votare. 
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11) Ştampila încredinţată pentru votare se 
restituie preşedintelui sau acelor membri ai 
biroului secţiei de votare desemnaţi de 
acesta, după care preşedintele sau acel 
membru o va aplica pe cartea de alegător în 
locul corespunzător numărului de scrutin. 
12) Preşedintele poate lua măsuri ca 
staţionarea unui alegător în cabina de votare 
să nu se prelungească nejustificat. 
13) Membrii birourilor electorale ale 
secţiilor de votare, precum şi persoanele 
însărcinate cu menţinerea ordinii, vor vota în 
secţia la care îşi desfăşoară activitatea, după 
înscrierea lor în lista electorală suplimentară, 
dacă este cazul, doar dacă domiciliază în 
circumscripţie electorală şi, după caz, în acel 
colegiu uninominal pe care se află secţia de 
votare respectivă. 
14) Candidaţii şi oricare alegător au dreptul să 
conteste identitatea persoanei care se prezintă 
la vot. În acest caz, identitatea se stabileşte de 
preşedinte prin orice mijloace legale. 
15) În cazul în care contestaţia este 
întemeiată, preşedintele va opri de la votare 
pe alegătorul contestat, va consemna faptul 
într-un proces-verbal şi va sesiza această 
situaţie autorităţilor poliţieneşti. 
16) Preşedintele biroului electoral al secţiei 
poate suspenda votarea pentru motive 
temeinice. 
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17) Durata totală a suspendărilor nu poate 
depăşi o oră şi nu pot fi mai mult de două 
suspendări. Suspendarea va fi anunţată prin 
afişare la uşa localului de vot cu cel puţin o 
oră înainte. 
18) În timpul suspendării, urnele de votare, 
ştampilele, buletinele de vot şi celelalte 
documente şi materiale ale biroului electoral 
vor rămâne sub paza permanentă. În timpul 
suspendării nu pot părăsi sala de votare mai 
mult de jumătate din membri biroului în 
acelaşi timp. 
19) Candidaţii şi persoanele acreditate care 
asistă la votare în condiţiile legii nu pot fi 
obligate să părăsească sala de votare în acest 
timp. 
20) Prezenţa oricărei persoane în cabinele de 
vot, în afara celei care votează, este interzisă. 
21) Alegătorul care, din motive temeinice, 
constatate de preşedintele biroului electoral 
al secţiei de votare, nu poate să voteze 
singur, are dreptul să cheme în cabina de 
votare un însoţitor ales de el, pentru a-l 
ajuta. Acesta nu poate fi din rândul 
observatorilor sau membrilor biroului 
electoral al secţiei de votare. 
22) Preşedintele biroului electoral al secţiei 
de votare sau, în lipsa acestuia, locţiitorul 
este obligat să primească şi să înregistreze 
orice sesizare scrisă cu privire la nereguli 

(17) Nemodificat 
 
 
 
 
(18) În timpul suspendării, urnele de votare, 
ştampilele, buletinele de vot şi celelalte documente 
şi materiale ale biroului electoral vor rămâne sub 
paza permanentă. În timpul suspendării nu pot 
părăsi sala de votare mai mult de jumătate din 
numărul membrilor biroului în acelaşi timp. 
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produse în timpul procesului de votare, 
înaintată de membri ai biroului electoral al 
secţiei de votare, candidaţi, observatori 
acreditaţi, jurnalişti acreditaţi sau alegători 
prezenţi în secţia de votare pentru 
exercitarea dreptului la vot. În cazul în care i 
se înaintează sesizarea în dublu exemplar, 
preşedintele biroului electoral al secţiei de 
votare, respectiv locţiitorul acestuia, va 
menţiona pe copia care rămâne la persoana 
care înaintează sesizarea, faptul că a luat 
cunoştinţă de sesizarea respectivă şi numărul 
sub care aceasta este înregistrată. 
23) La ora 21:00 preşedintele biroului electoral 
al secţiei de votare declară votarea încheiată şi 
dispune închiderea secţiei de votare. 
24) Persoanelor existente la ora 21.00 în 
localul secţiei de votare li se permite să îşi 
exercite dreptul de vot. 
25) În situaţiile de la alin. 24), preşedintele 
biroului electoral al secţiei de votare are 
obligaţia de a informa biroul sau oficiul 
electoral care funcţionează la nivelul imediat 
superior cu privire la decizia de prelungire a 
duratei votării, de îndată ce adoptă o astfel 
de decizie, precum şi cu privire la închiderea 
secţiei atunci când perioada de prelungire se 
încheie, de îndataă ce acest lucru se 
produce. 
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(25) În situaţiile prevăzute la alin. (24), 
preşedintele biroului electoral al secţiei de votare 
are obligaţia de a informa biroul sau oficiul 
electoral care funcţionează la nivelul imediat 
superior cu privire la decizia de prelungire a 
duratei votării, de îndată ce adoptă o astfel de 
decizie, precum şi cu privire la închiderea secţiei 
atunci când perioada de prelungire se încheie, de 
îndată ce acest lucru se produce. 

Autor: Comisia 
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26) Birourile electorale care primesc 
informări în conformitate cu prevederile 
alin. 25) au obligaţia de a transmite 
informările respective organismelor 
electorale care funcţionează la nivelele 
imediat superioare până când toate 
informările se centralizează la Autoritatea 
Electorală Permanentă. 

(26) Nemodificat 
 
 
 

 

55. Capitolul IX. Observarea alegerilor 
 
 

Nemodificat  

56. Art. 43. Acreditarea observatorilor şi 
activitatea acestora 
1) În afara membrilor birourilor electorale şi 
a candidaţilor, la toate operaţiunile din 
secţiile de votare, cât şi la toate operaţiunile 
efectuate de birourile electorale la toate 
nivelele pot asista: 
- observatori interni; 
- reprezentanţi ai unor organizaţii străine; 
- reprezentanţii presei scrise, radioului şi 
televiziunii, români şi străini. 
2) Pot fi acreditaţi, ca observatori interni, 
reprezentanţi ai organizaţiilor 
neguvernamentale cu activitate în domeniul 
democraţiei şi al drepturilor omului, care sunt 
legal constituite cu cel puţin şase luni înainte de 
data desfăşurării alegerilor şi în ale căror organe 
de conducere nu se află nici un membru al 
vreunui partid politic sau organizaţie a unei 

Art. 43. –  
Autor: Comisia 
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Conform avizului Consiliului 
Legislativ,  s-a eliminat denumirea 
marginală a articolului. 
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minorităţi naţionale. Persoanele desemnate de 
aceste organizaţii ca observatori nu pot fi 
membri ai vreunui partid politic sau organizaţie 
a unei minorităţi naţionale care participă în 
alegeri conform legii. 
3) Acreditarea reprezentanţilor presei scrise, 
radioului şi televiziunilor din România se 
face de către Autoritatea Electorală 
Permanentă şi poate fi contestată la acest 
organism. 
4) Pot fi acreditaţi ca observatori interni doar 
persoanele propuse de către acele organizaţii 
neguvernamentale în privinţa cărora 
Autoritatea Electorală Permanentă stabileşte 
că îndeplinesc prevederile alin. 2). 
Acreditarea observatorilor interni se face de 
către birourile electorale judeţeane. 
5) Acreditarea reprezentanţilor presei, 
radioului şi posturilor de televiziune străine, 
precum şi a reprezentanţilor organizaţiilor 
internaţionale cu activitate în domeniul 
democraţiei şi al drepturilor omului care 
solicită acest lucru se face de către 
Autoritatea Electorală Permanentă, la 
propunerea Ministerului Afacerilor Externe. 
6) Încălcarea condiţiilor de acreditare atrage, 
de drept, încetarea acreditării. 
7) Delegaţii acreditaţi pot asista la 
operaţiunile electorale în ziua votării, 
începând cu ora 06:00 şi terminând cu 
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momentul încheierii şi semnării, de către 
membrii biroului electoral al secţiei de 
votare, a procesului verbal de constatare a 
rezultatelor votării în secţia respectivă, 
numai dacă prezintă actul de acreditare. Ei 
nu pot interveni în nici un mod în 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având 
numai dreptul de a sesiza în scris 
preşedintele biroului electoral în cazul 
constatării unei neregularităţi. Orice act de 
propagandă pentru sau împotriva unui partid 
politic, alianţă politică sau organizaţie  a 
unei minorităţi naţionale care participă la 
alegeri conform legii ori candidat 
independent sau încercarea de a influenţa 
operaţiunea alegătorului, ca şi încălcarea în 
orice mod a actului de acreditare atrag 
aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea 
acreditării de către biroul electoral care a 
constatat abaterea, iar în ziua votării, 
îndepărtarea imediată a persoanei respective 
din secţia de votare. 

 
 

 

57.   Capitolul X. Numărarea voturilor şi 
constatarea rezultatelor 

Nemodificat

58. Art. 44. Persoanele care participă şi 
persoanele care asistă la  numărarea 
voturilor 
La toate operaţiunile ce ţin de numărarea 
voturilor participă membrii Birourilor 

Art. 44. –  
Autor: Comisia 
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Conform avizului Consiliului 
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electorale ale secţiilor de votare şi pot asista 
candidaţii şi persoanele acreditate în 
condiţiile legii. 

59. Art. 45. Operaţiunile de numărare 
voturilor în secţiile de votare 
1) După încheierea votării, preşedintele 
biroului electoral al secţiei de votare 
procedează la anularea buletinelor de vot 
rămase neîntrebuinţate. 
2) Se consemează distinct, în procesele 
verbale, pentru fiecare tip de alegere, 
numărul buletinelor de vot anulate. 
3) Se numără toţi alegătorii din listele 
electorale care au participat la vot şi se 
consemnează în procesele verbale. Se 
îndosariază listele electorale suplimentare în 
ordinea întocmirii lor. 
4) Pentru fiecare tip de alegere se adună 
buletinele de vot utilizate aşa cum rezultă 
din listele de alegător cu buletinele de vot 
neutilizate şi anulate. Suma acestora, care 
trebuie să corespundă cu numărul de 
buletine primite în cadrul secţiei de votare, 
se consemnează în procesul verbal. În cazul 
în care suma lor este alta decât numărul de 
buletine de vot primite, se precizează în 
procesul verbal motivul pentru care apare 
eroarea, luând în considerare şi 
îmtâmpinările şi contestaţiile adresate 
biroului electoral al secţiei de votare. 

Art. 45. – 
Autor: Comisia 

(1) Nemodificat 
 
 
(2) Se consemnează distinct, în procesele verbale, 
pentru fiecare tip de alegere, numărul buletinelor 
de vot anulate. 

Autor: Comisia 
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(4)  Pentru fiecare tip de alegere se adună 
buletinele de vot utilizate aşa cum rezultă din 
listele de alegător cu buletinele de vot neutilizate şi 
anulate. Suma acestora, care trebuie să corespundă 
cu numărul de buletine primite în cadrul secţiei de 
votare, se consemnează în procesul verbal. În cazul 
în care suma lor este alta decât numărul de buletine 
de vot primite, se precizează în procesul verbal 
motivul pentru care apare eroarea, luând în 
considerare şi întâmpinările şi contestaţiile 
adresate biroului electoral al secţiei de votare. 

Autor: Comisia 
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5) În cazul în care suma nu se verifică, 
membri biroului secţiei de votare pot avea 
opinii separate. Acestea se consemnează în 
procesul verbal. 
6) După aceste operaţiuni, se procedează la 
deschiderea urnelor. Deschiderea urnelor se 
face pe rând. Următoarea urnă se deschide 
numai după ce se efectuează numărătoarea 
buletinelor de vot şi se consemnează 
rezultatele în procesul verbal de la urna 
anterioară. 
7) Preşedintele va citi, cu voce tare, la 
deschiderea fiecărui buletin, numele şi 
prenumele candidatului votat şi va arăta 
buletinul de vot celor prezenţi. 
8) Pe formularul tipizat elaborat de 
Autoritatea Electorală Permanentă,  unul din 
membri biroului asistat de cel puţin încă un 
membru al acestuia consemnează opţiunea 
ce rezultă prin citirea fiecărui buletin de vot. 
9) Fiecare buletin de vot citit şi consemnat în 
formular este aşezat de către preşedinte, 
ajutat de ceilalţi membri ai biroului, într-un 
pachet separat pentru fiecare partid politic, 
alianţă politică, alianţă electorală, 
organizaţie a minorităţilor naţionale şi 
candidat independent. 
10) Pentru buletinele de vot nule, voturi albe 
cât şi pentru cele contestate se fac pachete 
separate. 

(5) Nemodificat 
 
 
 
(6) După aceste operaţiuni, se procedează la 
deschiderea urnelor. Deschiderea urnelor se face în 
mod succesiv. Următoarea urnă se deschide numai 
după ce se efectuează numărătoarea buletinelor de 
vot şi se consemnează rezultatele în procesul-
verbal de la urna anterioară. 

Autor: Comisia 
(7) Nemodificat 
 
 
 
(8) Nemodificat 
 
 
 
 
(9) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
(10) Nemodificat 
 
 

 
 
 
 
Conform avizului Consiliului 
Legislativ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 82



11) Sunt nule buletinele care nu poartă 
ştampila de control a secţiei de votare, 
buletinele de alt model decât cel legal 
aprobat, sau la care ştampila este aplicată pe 
mai multe patrulatere sau în afara acestora. 
Aceste buletine nu intră în calculul voturilor 
valabil exprimate. 
12) Sunt voturi albe buletinele buletinele 
care nu au aplicată ştampila "votat". Aceste 
buletine nu intră în calculul voturilor valabil 
exprimate. 
13) Rezultatul se va consemna în câte un 
tabel separat si se va încheia în două 
exemplare originale, câte un proces 
verbal. 
14) Procesul-verbal va cuprinde: 
a) starea sigiliilor la urna la încheierea 
votării; 
b) numărul buletinelor de vot primite; 
c) numărul alegătorilor potrivit listelor 
electorale permanente; 
d) numărul alegătorilor care s-au prezentat la 
urne potrivit listelor electorale permanente; 
e) numărul alegătorilor care s-au prezentat la 
urne potrivit listelor electorale suplimentare; 
f) numărul de voturi neîntrebuinţate şi 
anulate; 
g) numărul voturilor valabil exprimate 
obţinute de fiecare candidat sau fiecare listă; 
h) numărul total al voturilor valabil 

(11) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
(12) Sunt voturi albe buletinele care nu au aplicată 
ştampila „votat”. Aceste buletine nu intră în 
calculul voturilor valabil exprimate. 
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exprimate; 
i) numărul de voturi nule; 
j) numărul de voturi albe; 
k) numărul de voturi contestate; 
l) expunerea, pe scurt, a întâmpinărilor, 
contestaţiilor şi a modului de soluţionare a 
lor precum şi a contestaţiilor înaintate 
biroului electoral de circumscripţie. 
15) Procesele-verbale se vor semna de 
preşedinte şi de membrii biroului electoral al 
secţiei de votare şi vor purta ştampila 
acesteia. 
16) Lipsa semnăturilor unor membri ai 
biroului nu influenţează asupra valabilităţii 
procesului-verbal. Preşedintele va menţiona 
motivele care au împiedicat semnarea. 
17) Fiecare membru al biroului electoral al 
secţiei de votare are dreptul de a obţine o 
copie a procesului verbal, semnată de către 
preşedintele secţiei de votare, locţiitorul 
acestuia şi de către ceilalţi membri ai 
biroului. 
18) În timpul operaţiunilor de votare şi de 
deschidere a urnelor se pot face întâmpinări 
şi contestaţii cu privire la aceste operaţiuni. 
19) Contestaţiile se prezintă preşedintelui 
biroului electoral al secţiei de votare. Ele se 
formulează în scris în două exemplare din 
care unul semnat şi ştampilat de preşedinte 
rămâne la contestator. 
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20) Preşedintele biroului electoral al secţiei 
de votare va hotărî, de îndată, asupra 
contestaţiilor a căror rezolvare nu suferă 
întârziere. 
21) Pentru fiecare alegeri se întocmeşte câte 
un dosar care va cuprinde: procesul-verbal, 
contestaţiile privitoare la operaţiunile 
electorale ce ţin de acele alegeri, buletinele 
nule şi cele contestate,  formularele tipizate 
care au folosit la calculul rezultatelor. 
Dosarele, sigilate şi stampilate, se vor 
înainta biroului electoral de circumscripţie 
care functioneaza la nivelul imediat superior, 
în cel mult 24 de ore de la încheierea votării, 
de către preşedintele biroului electoral al 
secţiei de votare, cu paza militară şi însoţit, 
la cerere, de reprezentanţii partidelor 
politice, alianţelor politice, alianţelor 
electorale, organizaţiilor minorităţilor 
naţionale din biroul electoral al secţiei de 
votare, candidaţi sau persoane acreditate 
conform legii. 
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60. Art. 46. Operaţiunile de centralizare a 
voturilor în birourile electorale de 
circumscripţie 
 
1) Biroul Electoral de Circumscripţie  
centralizează informaţiile cu privire la 
voturile exprimate în intreaga circumscriptie, 
pentru fiecare tip de alegere. 

Art. 46. –  
Autor: Comisia 
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2) Biroul Electoral de Circumscripţie  
întocmeşte şi câte un proces-verbal pentru 
fiecare tip de alegere. 
3) Procesul-verbal întocmit de Biroul 
Electoral de Circumscripţie trebuie să 
cuprindă următoarele date şi informaţii: 
a) numărul alegătorilor din circumscriptia 
electorala, potrivit listelor de alegători, 
defalcat, pe colegii uninominale; 
b) numărul total al alegătorilor care s-au 
prezentat la urne potrivit listelor electorale 
permanente, defalcat, pe colegii 
uninominale; 
c) numărul total al alegătorilor care s-au 
prezentat la urne potrivit listelor electorale 
suplimentare, defalcat, pe colegii 
uninominale; 
d) numărul total al voturilor valabil-
exprimate, defalcat, pe colegii uninominale, 
cu menţiunea numărului de voturi exprimate 
în secţiile de votare; 
e) numărul total al voturilor nule, defalcat, pe 
colegii uninominale, cu menţiunea numărului 
de voturi exprimate în secţiile de votare; 
f) numărul total al voturilor albe, defalcat, pe 
colegii uninominale, cu menţiunea numărului 
de voturi exprimate în secţiile de votare; 
g) numărul total al voturilor valabil 
exprimate, obţinute de fiecare candidat; 
h) expunerea, pe scurt a întâmpinărilor, 

(2) Nemodificat 
 
 

(3) Nemodificat 
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contestatiilor şi hotararilor luate de biroul 
electoral de circumscriptie, care sunt 
definitive. 
4) Procesele-verbale se întocmesc în doua 
exemplare în original şi se semneaza de catre 
presedinte şi ceilalti membri ai biroului 
electoral de circumscriptie şi vor purta 
stampila acestuia. 
5) Un exemplar al procesului-verbal, impreuna 
cu intampinarile, contestatiile şi procesele-
verbale primite de la birourile electorale ale 
sectiilor de votare, formand cate un dosar, 
sigilat şi semnat de membrii biroului electoral 
de circumscripţie, instituţiei pentru care au fost 
organizate alegerile la care se referă procesul 
verbal respectiv, cu pază militară, în cel mult 
48 de ore, în vederea validarii alegerilor. 
6) Al doilea exemplar al procesului-verbal se 
trimite, în termen de 24 de ore, la 
organismul electoral care funcţionează la 
nivel superior. 

 
 
 
(4) Nemodificat 
 
 
 
 
(5) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Nemodificat 
 

 

61. Capitolul XI. Constatarea rezultatelor 
alegerilor 
 

Nemodificat  

62. Art. 47. Constatarea numărului de voturi 
obţinut de fiecare competitor electoral la 
nivel naţional 
 
1) După primirea dosarelor prevăzute la  
art. 46, respectiv a proceselor-verbale şi 

Art. 47. –  
Autor: Comisia 

 
 

(1) După primirea dosarelor prevăzute la art. 46, 
respectiv a proceselor-verbale şi dosarelor 

Conform avizului Consiliului 
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dosarelor prevăzute la art. 47, Biroul 
Electoral de Circumscripţie   încheie, separat 
pentru Camera Deputaţilor şi pentru Senat, 
câte un proces-verbal cuprinzând totalizarea 
voturilor valabil exprimate pentru candidaţii 
fiecărui partid politic, alianţa politica, alianţa 
electorala, organizaţie aparţinând 
minorităţilor naţionale şi pentru fiecare 
candidat independent, în toate colegiile 
uninominale de pe raza teritorială a 
circumscripţiei electorale, pe care îl 
înaintează în termen de 24 de ore la Biroul 
Electoral Central. 
2) După primirea proceselor-verbale 
încheiate de către birourile electorale ale 
circumscripţiilor, potrivit alin. 1), Biroul 
Electoral Central stabileşte partidele politice, 
alianţele politice, alianţele electorale şi 
organizaţiile aparţinând minorităţilor 
naţionale care îndeplinesc pragul electoral, 
separat pentru Camera Deputaţilor şi pentru 
Senat. Pragul electoral reprezintă numărul 
minim necesar de voturi valabil exprimate 
pentru reprezentarea parlamentara sau de 
colegii uninominale în care candidaţii 
partidelor politice, alianţelor politice, 
alianţelor electorale sau ai organizaţiilor 
aparţinând minorităţilor naţionale ocupă 
primul loc, calculate după cum urmează: 
 

prevăzute la art. 47, Biroul Electoral de 
Circumscripţie   încheie, separat pentru Camera 
Deputaţilor şi pentru Senat, câte un proces-verbal 
cuprinzând totalizarea voturilor valabil exprimate 
pentru candidaţii fiecărui partid politic, alianţă 
politică, alianţă electorală, organizaţie a 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi 
pentru fiecare candidat independent, în toate 
colegiile uninominale de pe raza teritorială a 
circumscripţiei electorale, pe care îl înaintează în 
termen de 24 de ore la Biroul Electoral Central. 

Autor: Comisia 
 
(2) După primirea proceselor-verbale încheiate de 
către birourile electorale ale circumscripţiilor, 
potrivit alin. (1), Biroul Electoral Central stabileşte 
partidele politice, alianţele politice, alianţele 
electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale care îndeplinesc pragul 
electoral, separat pentru Camera Deputaţilor şi 
pentru Senat. Pragul electoral reprezintă numărul 
minim necesar de voturi valabil exprimate pentru 
reprezentarea parlamentară sau de colegii 
uninominale în care candidaţii partidelor politice, 
alianţelor politice, alianţelor electorale sau ai 
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale ocupă primul loc, calculate după cum 
urmează: 

Autor: Comisia 
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a) pentru Camera Deputaţilor, 5% din 
voturile valabil exprimate pe întreaga tara 
sau şase colegii uninominale în care 
candidaţii se situează pe primul loc, pentru 
toate partidele politice, alianţele politice şi 
alianţele electorale; 
b) pentru Senat, 5% din voturile valabil 
exprimate pe întreaga tara sau trei colegii 
uninominale în care candidaţii se situează pe 
primul loc, pentru toate partidele politice, 
alianţele politice şi alianţele electorale;  
c) în cazul alianţelor politice şi alianţelor 
electorale, la pragul de 5% prevăzut la lit. a) 
şi la lit. b) se adaugă, pentru al doilea 
membru al alianţei, 3% din voturile valabil 
exprimate pe întreaga tara şi, pentru fiecare 
membru al alianţei, începând cu al treilea, 
câte un singur procent din voturile valabil 
exprimate pe întreaga tara, fara a se putea 
depasi 10% din aceste voturi. 
3) Pentru organizaţiile minorităţilor 
naţionale care nu au îndeplinit condiţiile 
prevăzute la alin 2) şi care au dreptul 
conform legii la reprezentare în Camera 
Deputaţilor se stabileşte un coeficient 
electoral la nivel naţional reprezentând 
numărul mediu de voturi valabil exprimate 
necesare pentru alegerea unui deputat, 
pentru a determina acele organizaţii ale 
minorităţilor naţionale care pot avea 

a) Nemodificat 
 
 
 
 
 
b) Nemodificat 
 
 
 
 
c) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Pentru organizaţiile cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale care nu au îndeplinit 
condiţiile prevăzute la alin. (2) şi care au dreptul 
conform legii la reprezentare în Camera 
Deputaţilor se stabileşte un coeficient electoral la 
nivel naţional reprezentând numărul mediu de 
voturi valabil exprimate necesare pentru alegerea 
unui deputat, pentru a determina acele organizaţii 
ale minorităţilor naţionale care pot avea 
reprezentanţi în Camera Deputaţilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conform avizului Consiliului 
Legislativ. 
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reprezentanţi în Camera Deputaţilor. 
4) Coeficientul electoral la nivel naţional se 
stabilieşte prin împărţirea numărului total de 
voturi valabil exprimate la nivel naţional 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor la 
dublul numărului de colegii uninominale 
constituite la nivel naţional pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor. Are dreptul la 
reprezentare organizaţia minorităţii naţionale 
care a obţinut cel puţin 10% din coeficientul 
electoral. Se declară ales acel reprezentant al 
organizaţiei minorităţii naţionale care a 
obţinut cel mai mare număr de voturi.   
 
5) Într-o primă etapă, pentru stabilirea 
numărului de mandate minim care se 
atribuie fiecărui partid politic, alianţă 
politică, alianţă electorală, şi organizaţie 
aparţinând minorităţilor naţionale la nivel 
naţional care au depăşit pragul electoral se 
stabileşte, numărul total de mandate din cele 
286 de mandate de deputaţi, respectiv 
numărul total de mandate din cele 120 de 
mandate de senatori, la care are dreptul 
fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă 
electorală şi organizaţie aparţinând 
minorităţilor naţionale. 
6) Pentru aceasta, Biroul Electoral Central 
însumează, pe întreaga tara, separat pentru 
Camera Deputaţilor şi pentru Senat, pentru 

Autor: Comisia 
(4) Coeficientul electoral la nivel naţional se 
stabileşte prin împărţirea numărului total de voturi 
valabil exprimate la nivel naţional pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor la dublul numărului de colegii 
uninominale constituite la nivel naţional pentru 
alegerea Camerei Deputaţilor. Are dreptul la 
reprezentare organizaţia cetăţenilor aparţinând 
minorităţii naţionale care a obţinut cel puţin 10% 
din coeficientul electoral. Se declară ales acel 
reprezentant al organizaţiei a cetăţenilor 
aparţinând minorităţii naţionale care a obţinut cel 
mai mare număr de voturi.   

Autor: Comisia 
(5) Într-o primă etapă, pentru stabilirea numărului 
de mandate minim care se atribuie fiecărui partid 
politic, alianţă politică, alianţă electorală, şi 
organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale la nivel naţional care au depăşit pragul 
electoral, se stabileşte numărul total de mandate 
din cele 286 de mandate de deputaţi, respectiv 
numărul total de mandate din cele 120 de mandate 
de senatori, la care are dreptul fiecare partid 
politic, alianţă politică, alianţă electorală şi 
organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale. 

Autor: Comisia 
(6) Pentru aceasta, Biroul Electoral Central 
însumează, pe întreaga ţară, separat pentru Camera 
Deputaţilor şi pentru Senat, pentru fiecare 
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fiecare competitor electoral care întruneşte 
condiţia prevăzuta la alin. 2), precum şi 
pentru candidaţii independenţi care au 
obţinut cel puţin jumătate plus unu din 
voturile valabil exprimate în colegiul 
uninominal în care au candidat, voturile 
valabil exprimate din toate colegiile 
uninominale; numărul voturilor astfel 
obţinute de fiecare competitor electoral se 
împarte la 1, 2, 3, 4 etc., făcându-se atâtea 
operaţii de împărţire câte mandate de 
deputat, respectiv de senator există la nivel 
naţional; câturile rezultate din împărţire, 
indiferent de partidul politic, alianţa politică, 
alianţa electorală sau organizaţie aparţinând 
minorităţilor naţionale căruia sau căreia îi 
corespund, se clasifică în ordine 
descrescătoare, până la concurenţa 
numărului de mandate de deputat, respectiv 
de senator. 
7) Biroul Electoral Central transmite câte un 
exemplar din documentele prevăzute la 
alineatul 2), 3), 4), 5), şi 6) fiecăruia din cele 
43 de birouri electorale de circumscripţie. 
 

competitor electoral care întruneşte condiţia 
prevăzută la              alin. (2), precum şi pentru 
candidaţii independenţi care au obţinut cel puţin 
jumătate plus unu din voturile valabil exprimate în 
colegiul uninominal în care au candidat, voturile 
valabil exprimate din toate colegiile uninominale; 
numărul voturilor astfel obţinute de fiecare 
competitor electoral se împarte la 1, 2, 3, 4 etc., 
făcându-se atâtea operaţii de împărţire câte 
mandate de deputat, respectiv de senator există la 
nivel naţional; câturile rezultate din împărţire, 
indiferent de partidul politic, alianţa politică, 
alianţa electorală sau organizaţia cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale căruia sau căreia 
îi corespund, se clasifică în ordine descrescătoare, 
până la concurenţa numărului de mandate de 
deputat, respectiv de senator. 

Autor: Comisia 
 
 

(7) Nemodificat 

63. Art. 48. Constatarea şi atribuirea 
numărului de mandate la care are dreptul 
fiecare partid politic, alianţă politică, 
alianţă electorală, organizaţie aparţinând 
minorităţilor naţionale în fiecare colegiu 

Art. 48. –  
Autor: Comisia 
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uninominal şi circumscripţie electorală 
1) După primirea de la Biroul Electoral 
Central a constatarii cu privire la partidele 
politice, alianţele politice, alianţele electorale 
şi organizaţiile aparţinând minorităţilor 
naţionale care întrunesc şi care nu întrunesc 
pragul electoral conform Art. 47 alin. 2), 
Birourile Electorale de Circumscripţie 
procedeaza la prima fază de atribuire a 
mandatelor de deputat, respectiv de senator. 
2) La lucrarile efectuate de Biroul Electoral 
de Circumscripţie   au dreptul sa asiste 
candidaţii şi persoanele acreditate. 
3) Atribuirea de mandate se face avându-se 
în vedere numai competitorii electorali care 
au întrunit pragul electoral prevăzut la art. 
47 alin. 2), în mod distinct pentru Camera 
Deputatilor şi pentru Senat, precum şi 
candidaţii independenţi care, în colegiile 
uninominale în care au candidat au obţinut 
cel puţin jumătate plus unu din voturile 
valabil exprimate. 
4) Repartizarea şi atribuirea mandatelor de 
deputat şi de senator se fac în trei etape: în 
prima etapă, la nivelul fiecărui colegiu 
uninominal, în cea de-a doua etapă, la 
nivelul fiecărei circumscripţii electorale 
judeţene, a municipiului Bucureşti sau 
circumscripţiei electorale pentru românii din 
strainătate, respectiv în cea de a treia etapă, 

(1) După primirea de la Biroul Electoral Central a 
constatării cu privire la partidele politice, alianţele 
politice, alianţele electorale şi organizaţiile 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care 
întrunesc şi care nu întrunesc pragul electoral 
potrivit art. 47 alin. (2), Birourile Electorale de 
Circumscripţie procedează la prima fază de 
atribuire a mandatelor de deputat, respectiv de 
senator. 

Autor: Comisia 
(2) Nemodificat 
 
 
(3) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 

Conform avizului Consiliului 
Legislativ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 92



la nivel naţional. 
5) În prima etapă, la nivelul fiecărui colegiu 
uninominal se atribuie un mandat 
candidatului care a obţinut cel mai mare 
număr de voturi. În situaţia în care 
candidatul cu cel mai mare număr de voturi 
este candidat independent, acestuia i se 
atribuie mandatul numai dacă a obţinut cel 
puţin jumătate plus unu din voturile 
valabil exprimate în colegiul uninominal în 
care a candidat. 
În situaţia în care candidatul aflat pe primul 
loc în ordinea numărului de voturi valabil 
exprimate obţinut aparşine unui competitor 
electoral care nu îndeplineşte condiţiile 
prevăzute la Art. 47 alin. 2 se va atribui 
mandat candidatului cu cel mai mare număr 
de voturi valabil exprimate care aparţine 
unui competitor electoral care îndeplineşte 
condiţia respectivă. 
a) În caz de egalitate a numărului de voturi 
la nivelul unui colegiu uninominal a primilor 
doi clasaţi, mandatul va fi atribuit 
candidatului care a câştigat în faţa celuilalt 
candidat în cele mai multe secţii de votare. 
b) În caz de egalitate la criteriul de la lit a). 
se va proceda la tragere la sorţi de către 
Biroul Electoral de Circumscripţie. 
6) Dacă într-un colegiu uninominal, un 
candidat independent a obţinut cel mai mare 

 
(5) În prima etapă, la nivelul fiecărui colegiu 
uninominal se atribuie un mandat candidatului care 
a obţinut cel mai mare număr de voturi. În situaţia 
în care candidatul cu cel mai mare număr de voturi 
este candidat independent, acestuia i se atribuie 
mandatul numai dacă a obţinut majoritatea 
voturilor valabil exprimate în colegiul uninominal 
în care a candidat. 
 În situaţia în care candidatul aflat pe primul loc în 
ordinea numărului de voturi valabil exprimate 
obţinut aparţine unui competitor electoral care nu 
îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 47 alin. (2) 
se va atribui mandat candidatului cu cel mai mare 
număr de voturi valabil exprimate care aparţine 
unui competitor electoral care îndeplineşte condiţia 
respectivă. 

Autor: Comisia 
 
 

a) Nemodificat 
 
 
 
b) în caz de egalitate la criteriul prevăzut la lit. a) 
se va proceda la tragere la sorţi de către Biroul 
Electoral de Circumscripţie. 

Autor: Comisia 
(6) Nemodificat 
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număr de voturi valabil exprimate, însă fără 
ca acesta să reprezinte cel puţin jumătate 
plus unu din voturile valabil exprimate în 
colegiul uninominal respectiv, este declarat 
ales candidatul apartinand unui competitor 
electoral care a intrunit conditiile prevazute 
la Art. 47 alin 2) situat pe locul imediat 
următor în ordinea numărului de voturi 
obţinute. 
7) Pentru fiecare competitor electoral care a 
întrunit pragul electoral prevăzut la art. 47, 
alin. 2), Biroul Electoral de Circumscripţie  
realizează o listă cu toţi candidaţii cărora nu li 
s-au atribuit mandate în colegiile uninominale 
în care au candidat în prima fază, dispuşi în 
ordinea descrescătoare a procentelor din 
voturile valabil exprimate obţinute în colegiile 
uninominale în care au candidat, până la a opta 
zecimală, de către competitorii electorali care 
au depăşit pragul electoral conform Art 48. 
alin. 2) şi pentru candidaţii independenţi care 
au obţinut mai mult de jumătate din voturile 
valabil exprimate în total în colegiul în care au 
candidat. 
8) În cea de a doua etapă, la nivelul 
circumscripţiei electorale, Biroul Electoral 
de Circumscripţie   atribuie mandatele după 
cum urmează: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) Pentru fiecare competitor electoral care a 
întrunit pragul electoral prevăzut la art. 47 alin. (2), 
Biroul Electoral de Circumscripţie  întocmeşte o 
listă cu toţi candidaţii cărora nu li s-au atribuit 
mandate în colegiile uninominale în care au 
candidat în prima fază, dispuşi în ordinea 
descrescătoare a procentelor din voturile valabil 
exprimate obţinute în colegiile uninominale în care 
au candidat, până la a opta zecimală, de către 
competitorii electorali care au depăşit pragul 
electoral conform art 48. alin. (2) şi pentru 
candidaţii independenţi care au obţinut mai mult de 
jumătate din voturile valabil exprimate în total în 
colegiul în care au candidat. 

Autor: Comisia 
(8) Nemodificat 
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a) Stabileşte, separat pentru Camera 
Deputaţilor şi pentru Senat, coeficientul 
electoral al circumscripţiei, prin împărţirea 
numărului total de voturi valabil exprimate 
pentru toţi competitorii electorali ce 
întrunesc condiţia prevăzuta la alin. 1) şi 
pentru candidaţii independenţi care care au 
obţinut mai mult de jumătate din voturile 
valabil exprimate în colegiile uninominale în 
care au candidat, la numărul de deputaţi, 
respectiv de senatori, ce urmează sa fie aleşi 
în acea circumscripţie;  
b) Pentru fiecare competitor electoral se 
împarte numărul total de voturi valabil 
exprimate obţinut prin însumarea voturilor 
valabil exprimate în favoarea tuturor 
candidaţilor săi din colegiile uninominale de 
pe raza circumscripţiei electorale, la 
coeficientul electoral al circumscripţiei 
electorale reţinându-se partea întreagă 
nerotunjită a câtului. 
c) Pentru fiecare competitor electoral care a 
întrunit pragul electoral prevăzut la art. 47, 
alin.2), din numărul rezultat în urma 
operaţiei de la lit. b) se scade numărul de 
mandate obţinut la nivelul colegiilor 
uninominale din circumscriptia respectiva în 
conformitate cu prevederile alin. 5), 
rezultatul reprezentând numărul de mandate 
de atribuit fiecărui competitor electoral la 

a) stabileşte, separat pentru Camera Deputaţilor şi 
pentru Senat, coeficientul electoral al 
circumscripţiei, prin împărţirea numărului total de 
voturi valabil exprimate pentru toţi competitorii 
electorali ce întrunesc condiţia prevăzuta la alin. 
(1) şi pentru candidaţii independenţi care au 
obţinut majoritatea din voturile valabil exprimate 
în colegiile uninominale în care au candidat, la 
numărul de deputaţi, respectiv de senatori, ce 
urmează sa fie aleşi în acea circumscripţie;  

Autor: Comisia 
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c) Nemodificat 
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nivelul circumscripţiei electorale în cea de a 
doua etapă a atribuirii mandatelor. 
 Numărul de mandate rezultat pentru 
fiecare partid se alocă candidaţilor acestora 
în ordine descrescătoare în funcţie de 
clasarea în lista prevăzută la alin. 7).  
d) În cazul în care rezultatul operaţiei 
de la punctul c) este negativ sau nul la 
nivelul unor circumscripţii electorale, pentru 
un competitor electoral, respectivul 
competitor electoral nu va primi nici un 
mandat în etapa a doua de redistribuire, 
partidul reţinând mandatele câştigate în 
prima fază, urmând ca în etapa a treia să se 
aplice prevederile de la punctul e). 
e)  Lista prevăzută la Art. 47. alin 7), căturile 
electorale subunitare ramase în urma operaţiei 
de la lit. c) pentru fiecare competitor 
electoral, precum şi mandatele de deputat şi 
cele de senator care revin circumscripţiei 
electorale, dar care nu au putut fi atribuite de 
Biroul Electoral de Circumscripţie la nivelul 
colegiilor uninominale sau la nivelul 
circumscripţiei electorale se comunică de 
acesta Biroului Electoral Central, pentru a fi 
repartizate centralizat.  
e) La finalizare, toate operaţiile sunt 
comunicate Biroului Electoral Central sub 
forma unor procese electorale prevăzute la 
anexa 4. În urma centralizării situaţiei 

 
 
 
 
 
 
d) În cazul în care rezultatul operaţiei de la 
punctul c) este negativ sau nul la nivelul unor 
circumscripţii electorale, pentru un competitor 
electoral, respectivul competitor electoral nu va 
primi nici un mandat în etapa a doua de 
redistribuire, partidul reţinând mandatele câştigate 
în prima fază, urmând ca în etapa a treia să se 
aplice prevederile de la lit. e). 

Autor: Comisia 
e) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) Nemodificat 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Corectarea unei erori de 
tehnoredactare. 
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distribuirii din primele două etape, Biroul 
Electoral Central procedează la efectuarea 
celei de-a treia etape a distribuirii 
mandatelor la Camera Deputaţilor şi Senat. 
9) În situaţia în care un partid politic, alianţă 
politică sau alianţă electorală obţine la 
nivelul unei circumscripţii electorale un cât 
electoral care este superior numărului total 
de candidaţi din circumscripţia respectivă, se 
va proceda la atribuirea de mandate către 
persoanele de pe lista naţională care sunt 
arondaţi circumscripţiei respective, în 
ordinea de pe lista întocmită de competitorul 
electoral respectiv. 
10) Numărul de mandate de deputaţi şi 
senator însumat la nivelul fiecărei 
circumscripţii electorale nu poate fi crescut 
în prima şi a doua fază a distribuirii 
mandatelor. 
11) Biroul Electoral Central însumează, pe 
întreaga ţară, separat pentru Camera 
Deputaţilor şi pentru Senat, pentru fiecare 
partid politic, alianţa politica, alianţa 
electorala sau organizaţie aparţinând 
minorităţilor naţionale care întruneşte 
condiţia prevăzuta la alin. (1) numărul de 
mandate obţinute la nivelul colegiilor 
uninominale şi la nivelul circumscripţiilor 
electorale. 
 

 
 
 
 
(9) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(10) Nemodificat 
 
 
 
 
(11) Biroul Electoral Central însumează, pe 
întreaga ţară, separat pentru Camera Deputaţilor şi 
pentru Senat, pentru fiecare partid politic, alianţă 
politică, alianţă electorală sau organizaţie a 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care 
întruneşte condiţia prevăzută la alin. (1) numărul 
de mandate obţinute la nivelul colegiilor 
uninominale şi la nivelul circumscripţiilor 
electorale. 

Autor: Comisia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conform avizului Consiliului 
Legislativ. 
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12) În etapa a treia, Biroul Electoral Central 
stabileşte câte mandate de deputaţi, respectiv 
de senatori se atribuie la nivel naţional 
fiecărui competitor electoral care întruneşte 
condiţia prevăzuta la alin. (1) prin scăderea 
numărului de mandate rezultat în urma 
operaţilor de de la Art. 48 alin. 5 si 8 din 
numărul total de mandate rezultat în urma 
operaţiei de la art. 47 alin. 5), 6). 
13) Daca rezultatul obtinut prin operatia de 
la alin 13 este nul sau negativ, 
competitorului electoral respectiv nu i se mai 
repartizeaza mandate, celorlalti competitori 
urmand sa li se repartizeze atatea mandate 
pana la coincidenta cu rezultatul obtinut prin 
operatia de la Art. 47 alin 6. 
14) Desfăşurarea mandatelor care se atribuie în 
cea de a treia etapă, la nivel naţional, repartizate 
pe circumscripţii electorale se face de Biroul 
Electoral Central, după cum urmează:  
a) Biroul Electoral Central centralizează la 
nivel naţional listele prevăzute la art. 7) din 
care au fost eliminaţi candidaţii care au 
primit mandat în faza a doua de atribuire a 
mandatelor într-o listă unică la nivel 
naţional. Candidaţii sunt ordonaţi în ordinea 
descrescătoare a procentelor obţinute până la 
a opta zecimală din voturile valabil 
exprimate pentru competitorii electorali care 
au depăşit pragul electoral conform art. 47 

(12) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
(13) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
(14) Nemodificat 
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alin. 2) şi pentru candidaţii independenţi care 
au obţinut mai mult de jumătate din voturile 
valabil exprimate per total colegiu, în 
colegiul în care au candidat. 
b) Mandatele se acordă în ordine 
descrescătoare candidaţilor fiecărui partid 
până la atribuirea mandatelor care mai revin 
fiecărui partid. 
Dacă în cadrul unei circumscripţii electorale 
au fost deja atribuite toate mandatele 
disponibile la nivelul circumscripţie, se va 
proceda la trecerea la următorul candidat al 
respectivului partid. 
c) în cazul în care, în urma aplicării 
prevederilor de la lit. b), mai există mandate 
care trebuie atribuite unor partide politice, 
alianţe politice, alianţe electorale, însă 
numărul de mandate a fost epuizat pentru 
toate circumscripţiile electorale, Biroul 
Electoral Central atribuie mandatele în 
candidaţilor cei mai bine plasaţi în lista de la 
lit. a), chiar dacă nu li s-au repartizat mandate 
conform lit b). datorită epuizării mandatelor 
în respectiva circumscripţie electorală;  
d) daca după aplicarea prevederilor de la lit. 
b) şi c) au mai rămas mandate neatribuite pe 
circumscripţii, Biroul Electoral Central le 
stabileşte pe baza acordului partidelor 
politice, alianţelor politice sau alianţelor 
electorale cărora li se cuvin aceste mandate, 
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iar în lipsa unui acord, prin tragere la sorti, în 
termen de 24 de ore de la încheierea 
operaţiunilor anterioare. 
e) fiecare mandat care revine unui competitor 
electoral i se atribuie candidatului care a 
obţinut cel mai mare procentaj din voturile 
valabil exprimate în colegiul uninominal în 
care a candidat dintre toţi candidaţii partidului 
politic respectiv, alianţei politice sau alianţei 
electorale respective care au candidat în 
colegiile uninominale de pe raza 
circumscripţiei electorale respective şi cărora 
nu li s-au atribuit mandate în etapele anterioare 
de atribuire a mandatelor la nivelul colegiilor 
uninominale, la nivelul circumscripţiilor 
electorale sau la nivel naţional; 
15) În situaţia în care un partid politic, 
alianţă politică sau alianţă electorală obţine 
la nivel naţional prin însumarea câturilor de 
la nivel judeţean un număr de mandate 
superior numărului total de candidaţi la 
nivelul ţării, se va proceda la atribuirea de 
mandate către persoanele de pe lista 
naţională în ordinea descrescătoare a 
înscrierii în listă, după eliminarea 
candidaţilor care au primit locuri din această 
listă în faza a doua conform art 49 alin. 9. 
17) În caz de deces sau demisie a unui 
senator sau deputat, pentru ocuparea postului 
vacantat se organizează alegeri parţiale la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(15) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(16)  Renumerotat, nemodificat. 

Autor: Comisia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S-a operat renumerotarea alin. 
(17), conform normelor de 
tehnică legislativă. 
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nivelul colegiului uninominal în care a fost 
ales respectivul deputat sau senator. 
Alegerile se organizează doar dacă nu ar 
urma să aibă loc cu mai puţin de 6 luni 
înainte de termenul stabilit pentru alegerile 
parlamentare. 
În cazul în care deputatul sau senatorul a 
provenit de pe lista naţională de compensare 
a partidului, următorul clasat pe listă 
urmează a-l înlocui. 
Alegerile anticipate se desfăşoară într-un 
singur tur, cel mai bine clasat candidat 
urmând a fi declarat câştigător. 

 
 
 
 
 
 

(17) Renumerotat, nemodificat. 
Autor: Comisia 

 
 

(18) Renumerotat, nemodificat. 
Autor: Comisia 

 
 
 
 
 
 
S-a operat renumerotarea alin. 
(17), conform normelor de 
tehnică legislativă. 
 
S-a operat renumerotarea alin. 
(18), conform normelor de 
tehnică legislativă. 

64. Capitolul XII. Publicarea rezultatelor 
alegerilor 

Nemodificat.  

65. Art. 49. Publicarea rezultatelor 
 
 
1) În fiecare circumscripţie electorală, 
organismul electoral responsabil de 
stabilirea rezultatelor votării aduce la 
cunoştinţă publică rezultatele preliminare ale 
alegerilor, respectiv ale referendumului, cel 
puţin odată la 24 de ore, înainte de a obţine 
procesele verbale şi rezultatele votării de la 
toate birourile electorale care funcţionează la 
nivele inferioare nivelului său. 
2) După obţinerea rezultatelor votării de la 
toate birourile electorale care funcţionează la 

Art. 49. –  
Autor: Comisia 

 
(1) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Nemodificat 
 

Conform avizului Consiliului 
Legislativ,  s-a eliminat denumirea 
marginală a articolului. 
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nivele inferioare nivelului său, organismul 
electoral responsabil de stabilirea rezultatelor 
alegerilor la nivelul circumscripţiei electorale 
aduce la cunoştinţă publică rezultatele finale 
ale alegerilor, în cazul în care contestaţiile 
prezentate lui sau instanţei de judecată nu 
afectează rezultatele alegerilor. 
3) Biroul Electoral Central publică 
rezultatele alegerilor în presă şi în Monitorul 
Oficial al României, în termen util, pentru 
respectarea prevederilor art. 60 alin. (3) din 
Constituţie. 

 
 
 
 
 
 
 
3) Biroul Electoral Central publică rezultatele 
alegerilor în presă şi în Monitorul Oficial al 
României, în termen util, pentru respectarea 
prevederilor art. 63 alin. (3) din Constituţie. 

 
 
 
 
 
 
 
Conform avizului Consiliului 
Legislativ. 

66. Capitolul XIII . Contravenţii şi infracţiuni 
 

Nemodificat  

67. Art. 50. Contravenţii 
 
 
1) Constituie contravenţii, dacă nu au fost 
săvârşite în altfel de condiţii încât, potrivit 
legii penale, să fie considerate infracţiuni, 
următoarele fapte: 
a) înscrierea, cu bună-ştiinţă, a unui alegător în 
mai multe liste electorale ale localităţii de 
domiciliu, înscrierea în listele electorale a unor 
persoane fictive ori care nu au drept de vot; 
b) semnarea listei de susţinători cu 
încălcarea dispoziţiilor legii; 
c) încălcarea dispoziţiilor referitoare la 
afişarea propunerilor de candidaturi sau la 
folosirea semnelor electorale; 

Art. 50. –  
Autor: Comisia 

 
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte: 

Autor: Comisia 
 
 
a) Nemodificat 
 
 
 
b) Nemodificat 
 
c) Nemodificat 
 
 

Conform avizului Consiliului 
Legislativ,  s-a eliminat denumirea 
marginală a articolului. 
Conform avizului Consiliului 
Legislativ. 
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d) refuzul nejustificat de eliberare, la cererea 
scrisa a celui interesat, a cărţii de alegător 
sau neîntocmirea cărţii de alegător în 
termenele stabilite; 
e) neluarea, de către organizatori, a 
măsurilor necesare desfăşurării normale a 
adunărilor electorale, precum şi distribuirea 
şi consumarea de băuturi alcoolice în timpul 
acestor adunări; 
f) distrugerea, deteriorarea, murdărirea, 
acoperirea prin scriere sau în orice mod a 
listelor electorale, a platformelor-program 
afişate sau a oricăror alte afişe ori anunţuri 
de propagandă electorală tipărite; 
g) afişarea mijloacelor de propagandă 
electorală în alte locuri decât cele permise 
sau cu încălcarea prevederilor prezentei legi; 
h) acceptarea de către un cetăţean a înscrierii 
sale în mai multe liste de candidaţi, 
exceptând cazurile candidaţilor propuşi de 
organizaţiile minorităţilor naţionale, în 
condiţiile prezentei legi; 
i) refuzul de a se permite alegătorului care 
face dovada faptului că are dreptul să voteze 
în secţia de votare la care se prezintă pentru 
exprimarea dreptului la vot, în condiţiile 
prezentei legi; 
j) refuzul de a permite accesul în secţia de 
votare al candidaţilor sau al persoanelor 
acreditate să asiste la desfăşurarea 

d) Nemodificat 
 
 
 
e) Nemodificat 
 
 
 
 
f) Nemodificat 
 
 
 
 
g) Nemodificat 
 
 
h) Nemodificat 
 
 
 
 
i) Nemodificat 
 
 
 
 
j) Nemodificat 
 
 

 103



operaţiunilor electorale; 
k) refuzul de a se primi şi înregistra o sesizare 
scrisă înaintată în conformitate cu prevederile 
prezentei legi; 
l) refuzul de a se conforma dispoziţiilor 
preşedintelui biroului electoral al secţiei de 
votare cu privire la asigurarea ordinii în 
localul de vot şi în împrejurimi; 
m) refuzul nejustificat de a înmâna buletinul 
de vot şi stampila de votare alegătorului care 
a semnat în lista electorală, înmânarea 
buletinului de vot unui alegător care nu 
prezintă cartea de alegător şi actul de 
identitate ori care refuză să semneze pentru 
primirea acestora în lista electorală în care 
este înscris; 
n) întocmirea, de către birourile electorale 
ale secţiilor de votare, a proceselor-verbale 
cu încălcarea dispoziţiilor prezentei legi; 
o) continuarea propagandei electorale după 
încheierea acesteia, precum şi sfătuirea, în 
ziua votării, a alegătorilor la sediul secţiilor 
de votare să voteze sau să nu voteze un 
anumit partid politic, alianţă politică, 
organizaţie a unei minorităţi naţionale sau un 
candidat independent; 
p) purtarea, pe durata votării, de către membrii 
birourilor secţiilor de votare sau de către 
persoanele acreditate, de ecusoane, insigne sau 
alte însemne de propagandă electorală; 

 
k) Nemodificat 
 
 
l) Nemodificat 
 
 
 
m) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
n) Nemodificat 
 
 
o) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
p) Nemodificat 
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q) încălcarea, de către membrii birourilor 
electorale, a obligaţiei de a participa la 
activitatea acestor birouri; 

q) Nemodificat 
 

 
68. Art. 51. Sancţionarea contravenţiilor 

 
 
 
 
1)  Contravenţiile prevăzute de art. 51 lit. f), 
g), k), q) şi o) se sancţionează cu amenda de 
la 1.000 la 2.500 lei, cele de la lit. b), f), l), 
o), şi p) cu amenda de la 1.500 la 4.500 lei, 
iar cele de la lit. a), d), e), m), j), şi n) cu 
închisoare contravenţionala de la o luna la 
6 luni sau cu amenda de la 4.500 lei la 
10.000 lei. 
2) Contravenţiile prevăzute la art. 51, lit. 
s) se sancţionează cu amendă de la 30.000 
lei la 50.000 lei. Sancţiunile se pot aplica, 
după caz, partidului politic, candidatului 
independent, mandatarului financiar 
şi/sau donatorului care a încălcat 
dispoziţiile prevăzute la art. 51, lit. s). 
3) În situaţiile prevăzute la alin. 1) 
contravenientul varsă la bugetul de stat 
sumele de bani şi/sau contravaloarea 
bunurilor şi serviciilor care au constituit 
obiectul contravenţiei, pe baza hotărârii 
Autorităţii. 
 

Art. 51. – 
Autor: Comisia 

 
 
 

(1)  Contravenţiile prevăzute de art. 50 lit. c), f), 
g), h),  k) şi  q) se sancţionează cu amenda de la 
1.000 la 2.500 lei, cele de la lit. b), l), o), şi p) cu 
amenda de la 1.500 la 4.500 lei, iar cele de la lit. 
a), d), e), i), m), j), şi n) cu amenda de la 4.500 lei 
la 10.000 lei. 

Autor: Comisia 
 
(2) Se elimină  

Autor: Comisia 
 
 
 
 
 
(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) 
contravenientul varsă la bugetul de stat sumele de 
bani şi/sau contravaloarea bunurilor şi serviciilor 
care au constituit obiectul contravenţiei, pe baza 
hotărârii Autorităţii. 
 
 

Conform avizului Consiliului 
Legislativ,  s-a eliminat 
denumirea marginală a 
articolului. 
 
Conform avizului Consiliului 
Legislativ. 
 
 
 
 
 
 
Conform avizului Consiliului 
Legislativ 
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4) În acelaşi mod se fac venit la bugetul de 
stat donaţiile acceptate de un partid în curs 
de dizolvare sau de un partid care acţionează 
în baza statutului modificat, deşi 
modificările nu au fost comunicate 
Tribunalului Bucureşti, confor
prevederilor legale, sau instanţa a respins 
cererea de încuviinţare a modificării 
statutului. 

m  

5) Contravenţiile prevăzute la art. 51 se 
constată de către reprezentanţii Autorităţii 
Electorale, iar sancţiunea se aplică prin 
decizie a Autorităţii  Electorale. 
 
6) Decizia Autorităţii Electorale poate fi 
atacată la Curtea de Apel Bucureşti, în 
condiţiile legii. 
7) Prevederile alin. 1) – 6) se completează cu 
dispoziţiile Ordonanţei Guvernului
nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobatǎ cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 180/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

 
(6) Prevederile alin. (1) – (5) se completează cu 
dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatǎ 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare.   

 8) În termen de 30 de zile de la data rămânerii 
definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti 
pronunţate asupra procesului verbal de 
constatare a contravenţiei sau după caz de la 
expirarea termenului de contestare a procesului 
verbal de constatare a contravenţiei sumele 
echivalente amenzilor neachitate se pot reţine 

(3) Renumerotat, nemodificat 
 
 
 
 

 
 
 
(4) Contravenţiile prevăzute la art. 50 se constată 
de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii 
Electorale, iar sancţiunea se aplică prin decizie a 
Autorităţii  Electorale. 

Autor: Comisia 
(5) Renumerotat, nemodificat 
 
 

Autor: Comisia 
(7) Renumerotat, nemodificat 
 
 
 
 
 
 

Conform avizului Consiliului 
Legislativ. Totodată, s-a operat 
renumerotarea alineatului. 
 
 
 
 
 
 
Reformularea priveşte 
corectarea trimiterii ca urmare 
a eliminării alin. (2). 
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din tranşele lunare ce urmează a fi achitate cu 
titlu de finanţare publică cu aplicarea în mod 
corespunzător a procedurii privind executarea 
silită prin poprire prevăzută de Ordonanţa 
Guvernului                nr. 92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
9) Ministerul Finanţelor Publice prin 
organele sale abilitate informează 
Autoritatea Electorală Permanentă despre 
neachitarea în termenul prevăzut la alin. 8) a 
amenzilor aplicate de către Autoritatea 
Electorală Permanentă. 
10) În cazul în care, prin hotărâre 
judecătorească definitivă, unul sau mai mulţi 
candidaţi declaraţi aleşi ai unui partid au fost 
condamnaţi pentru o infracţiune în legătură 
cu finanţarea partidului sau, după caz, a 
campaniei electorale, aceştia devin 
incompatibili cu statutul de parlamentar 
pentru mandatul obţinut, care este anulat. 
11) Prin hotărâri ale Camerelor 
Parlamentului se constată starea de 
incompatibilitate, iar locurile de deputaţi sau 
senatori devenite vacante vor fi ocupate de 
candidaţii situaţi pe locurile următoare în 
ordinea descrescătoare a numărului de voturi 
obţinute. În cazul în care sancţiunea se 
aplică tuturor candidaţilor propuşi de un 
concurent electoral locurile devenite vacante 

 
 
 
 
 
 
 
(8) Ministerul Economiei şi Finanţelor prin 
organele sale abilitate informează Autoritatea 
Electorală Permanentă despre neachitarea în 
termenul prevăzut la alin. (7) a amenzilor aplicate 
de către Autoritatea Electorală Permanentă. 

Autor: Comisia 
(9) Renumerotat, nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
(10) Renumerotat, nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
S-a operat redarea denumirii 
actualizate a ministerului. 
Totodată, s-a operat 
renumerotarea alineatului, 
precum şi corectarea trimeterii 
din cadrul normei.  
S-a operat renumerotarea 
alineatului precum şi 
corectarea trimeterii din cadrul 
normei. 
 
 
 
 
S-a operat renumerotarea 
alineatului precum şi 
corectarea trimeterii din cadrul 
normei. 
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vor fi ocupate de candidaţii propuşi de 
ceilalţi concurenţi electorali. 
12) Dispoziţiile alin. 10) şi 11) se aplică şi 
candidaţilor independenţi, locul devenit 
vacant în acest caz urmând a fi ocupat de 
candidatul de pe lista partidului ori a alianţei 
electorale care a obţinut cel mai mare număr 
de voturi valabil exprimate. 
 
13) Prin regulamentele Camerelor
Parlamentului se va reglementa procedura de 
aplicare a măsurilor prevăzute la alin. 10) – 
12). 

 (12) Prin regulamentele Camerelor Parlamentului 
se va reglementa procedura de aplicare a măsurilor 
prevăzute la alin. (9) – (11). 

 
 
(11) Dispoziţiile alin. (9) şi (10) se aplică şi 
candidaţilor independenţi, locul devenit vacant în 
acest caz urmând a fi ocupat de candidatul de pe 
lista partidului ori a alianţei electorale care a 
obţinut cel mai mare număr de voturi valabil 
exprimate. 

Autor: Comisia 

Autor: Comisia 
 
 

69. Art. 52. Infracţiuni 
     Pentru fiecare din următoarele fapte, 
considerate infracţiuni, sunt prevăzute 
pedepse după cum urmează: 
1) Împiedicarea prin orice mijloace a 
liberului exerciţiu al dreptului de a alege sau 
de a fi ales constituie infracţiune şi se 
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani 
şi interzicerea unor drepturi. Tentativa se 
pedepseşte. 
2) Înscrierea, cu ştiinţă, în copia de pe lista 
electorală permanentă a unor persoane care 
nu sunt înscrise în lista electorala constituie 
infracţiune şi se pedepseste cu închisoare de 
la 6 luni la 5 ani. Tentativa se pedepseşte. 

Art. 52. – Împiedicarea prin orice mijloace a 
liberului exerciţiu al dreptului de a alege sau de a fi 
ales constituie infracţiune şi se pedepseşte cu 
închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor 
drepturi. Tentativa se pedepseşte. 

Autor: Comisia 
 
 
 
 

(2) Se elimină  
Autor: Comisia 

 
 
 

Conform avizului Consiliului 
Legislativ,  s-a eliminat 
denumirea marginală a 
articolului. 
Ca urmare a admiterii 
observaţiilor din avizului 
Consiliului Legislativ, normele 
prevăzute la acest articol, sub 
forma alineatelor, sunt preluate 
ca articole distincte.  
Acest alineat este preluat ca 
articol distinct, art. 53.  
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3) Violarea, prin orice mijloace, a secretului 
votului de către membrii biroului electoral al 
secţiei de votare ori de către alte persoane 
constituie infractiune şi se pedepseste cu 
închisoare de la 6 luni la 3 ani. Tentativa se 
pedepseşte. 
4) Promisiunea, oferirea sau darea de bani, 
bunuri ori de alte foloase în scopul 
determinării alegătorului să voteze sau să nu 
voteze o anumită listă de candidaţi ori un 
anumit candidat, precum şi primirea acestora 
de către alegător, în acelaşi scop, constituie 
infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de 
la 6 luni la 5 ani. Tentativa se pedepseşte. 
5) Nu intră în categoria bunurilor prevazute 
la alin. (4) bunurile cu valoare simbolică, 
inscripţionate cu însemnele partidului 
respectiv. 
6) Fapta unei persoane de a vota fără a avea 
drept de vot ori de a vota de două sau mai 
multe ori în ziua alegerilor constituie 
infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de 
la 6 luni la 5 ani. Tentativa se pedepseşte. 
7) Utilizarea unei cărţi de alegător nule sau a 
unei cărţi de alegător false ori a unui buletin 
de vot fals, introducerea în urnă a unui 
număr suplimentar de buletine decât cele la 
care are dreptul un alegător sau falsificarea 
prin orice mijloace a documentelor de la 
birourile electorale constituie infractiuni şi 

(3) Se elimină  
Autor: Comisia 

 
 
 
 

(4) Se elimină  
Autor: Comisia 

 
 
 
 
 
 
(5) Se elimină  

Autor: Comisia 
 
 

(6) Se elimină  
Autor: Comisia 

 
 
 

(7) Se elimină  
Autor: Comisia 

 
 
 
 
 

Acest alineat este preluat ca 
articol distinct, art. 54.   
 
 
 
 
Acest alineat este preluat ca 
articol, textul regăsindu-se la 
art. 55 alin. (1).  
 
 
 
 
Acest alineat este preluat ca 
alin. (2) la  art. 55. 
 
 
 
Acest alineat este preluat ca 
articol distinct,             art. 56. 
 
 
 
Acest alineat este preluat ca 
articol distinct,              art. 57. 
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se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani. 
Tentativa se pedepseşte. 
8) Atacul prin orice mijloace asupra localului 
sectiei de votare, furtul urnei sau al 
documentelor electorale constituie infracţiuni 
şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani, 
dacă fapta nu constituie o infracţiune mai 
gravă. Tentativa se pedepseşte. 
9) Deschiderea urnelor înainte de ora 
stabilita pentru închiderea votarii, precum şi 
transportarea urnei speciale în alte conditii 
decât cele prevazute la art. 15 constituie 
infractiuni şi se pedepsesc cu închisoare de 
la 6 luni la 3 ani. Tentativa se pedepseşte. 
10) Introducerea în uz şi folosirea unui 
program de calculator cu vicii aparente sau 
ascunse, care alterează înregistrarea 
rezultatelor obţinute în secţiile de votare, 
totalizează cu erori sau duce la repartizarea 
mandatelor în afara prevederilor legii, 
constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu 
închisoare de la 2 la 7 ani. Cu aceeaşi 
pedeapsă se sanctionează introducerea de 
date, informaţii sau proceduri care duc la 
alterarea sistemului informaţional naţional. 
Tentativa la infracţiunile prevăzute la alin. 
(1) şi (2) se pedepseşte.  

 
 

(8) Se elimină  
Autor: Comisia 

 
 

 
 
(9) Se elimină  

Autor: Comisia 
 
 
 
 

(10) Se elimină  
Autor: Comisia 

 
 
 

 

 
 
Acest alineat este preluat ca 
articol distinct,             art. 58. 
 
 
 
 
Acest alineat este preluat ca 
articol distinct,             art. 59. 
 
 
 
 
Teza I a acestui alineat este 
preluată ca articol distinct, art. 
60. Teza a II-a  este preluată ca 
articol distinct,             art. 61. 
Teza a III-a nu a fost preluată, 
ca urmare a observaţiei 
Consiliului Legislativ. 
 
 
 

70.  
─── 

Art. 53. - Înscrierea, cu ştiinţă, în copia de pe 
lista electorală permanentă a unor persoane 
care nu sunt înscrise în lista electorală 

Ca urmare a admiterii 
observaţiilor din avizului 
Consiliului Legislativ. 
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constituie infracţiune şi se pedepseşte cu 
închisoare de la  6 luni la 5 ani. Tentativa se 
pedepseşte. 

Autor: Comisia 

 

71.  
 

─── 

Art. 54. - Violarea, prin orice mijloace, a secretului 
votului de către membri biroului electoral al secţiei 
de votare ori de către alte persoane constituie 
infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 
luni la 3 ani. Tentativa se pedepseşte. 

Autor: Comisia 

Ca urmare a admiterii 
observaţiilor din avizului 
Consiliului Legislativ. 
 

72.  
 
 
 

 
─── 

 

Art. 55. – (1) Promisiunea, oferirea sau darea de 
bani, bunuri ori de alte foloase în scopul 
determinării alegătorului să voteze sau să nu 
voteze o anumită listă de candidaţi ori un anumit 
candidat, precum şi primirea acestora de către 
alegător, în acelaşi scop, constituie infracţiuni şi 
se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. 
Tentativa se pedepseşte. 
      (2) Nu intră în categoria bunurilor 
prevăzute la alin. (1) bunurile cu valoare 
simbolică, inscripţionate cu însemnele 
partidului respectiv. 

Autor: Comisia 

Ca urmare a admiterii 
observaţiilor din avizului 
Consiliului Legislativ. 
 

73.  
 

─── 

Art. 56. - Fapta unei persoane de a vota fără a 
avea drept de vot ori de a vota de două sau mai 
multe ori în ziua alegerilor constituie 
infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 
luni la 5 ani. Tentativa se pedepseşte. 

Autor: Comisia 

Ca urmare a admiterii 
observaţiilor din avizului 
Consiliului Legislativ. 
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74.  
 

─── 

Art. 57. - Utilizarea unei cărţi de alegător nule 
sau a unei cărţi de alegător false ori a unui 
buletin de vot fals, introducerea în urnă a unui 
număr suplimentar de buletine decât cele la care 
are dreptul un alegător sau falsificarea prin orice 
mijloace a documentelor de la birourile 
electorale constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu 
închisoare de la 2 la 7 ani. Tentativa se 
pedepseşte 

Autor: Comisia 

Ca urmare a admiterii 
observaţiilor din avizului 
Consiliului Legislativ. 
 

75.  
 

─── 

Art. 58. - Atacul prin orice mijloace asupra 
localului secţiei de votare, furtul urnei sau al 
documentelor electorale constituie infracţiuni şi 
se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani, dacă 
fapta nu constituie o infracţiune mai gravă. 
Tentativa se pedepseşte. 

Autor: Comisia 

Ca urmare a admiterii 
observaţiilor din avizului 
Consiliului Legislativ. 
 

76.  
 

─── 

Art. 59. - Deschiderea urnelor înainte de ora 
stabilita pentru închiderea votării, precum şi 
transportarea urnei speciale în alte condiţii 
decât cele prevăzute la art. 15 constituie 
infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 
luni la 3 ani. Tentativa se pedepseşte. 

Autor: Comisia 

Ca urmare a admiterii 
observaţiilor din avizului 
Consiliului Legislativ. 
 

77.  
 

─── 

Art. 60. - Introducerea în uz şi folosirea unui 
program de calculator cu vicii aparente sau 
ascunse, care alterează înregistrarea rezultatelor 
obţinute în secţiile de votare, totalizează cu erori 
sau duce la repartizarea mandatelor în afara 

Ca urmare a admiterii 
observaţiilor din avizului 
Consiliului Legislativ. 
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prevederilor legii, constituie infracţiuni şi se 
pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani.  

Autor: Comisia 
78.  

─── 
Art. 61. - Cu pedeapsa prevăzută la art. 60 se 
sancţionează şi introducerea de date, informaţii 
sau proceduri care duc la alterarea sistemului 
informaţional naţional. 

Autor: Comisia 

Ca urmare a admiterii 
observaţiilor din avizului 
Consiliului Legislativ. 
 

79. Art. 53. Acţiunea penală în cazul 
infracţiunilor prevăzute în prezenta lege 
 
 
 
1) Pentru infracţiunile prevăzute în prezenta 
lege, acţiunea penală se pune în mişcare din 
oficiu. 
2) Bunurile destinate sau folosite la 
savârsirea contraventiilor prevazute la art. 
51 lit. s) sau a infractiunilor prevazute la 
art. 52 şi 53 ori rezultate din comiterea 
acestora se confisca 

Art. 62. –  
Autor: Comisia 

 
 
 

(1) Nemodificat 
 
 
(2) Bunurile destinate sau folosite la săvârşirea 
infracţiunilor prevăzute la art. 52-61 ori rezultate 
din comiterea acestora se confiscă. 

Conform avizului Consiliului 
Legislativ,  s-a eliminat 
denumirea marginală a 
articolului. Totodată s-a operat 
renumerotarea articolului. 
 
 
 
Conform avizului Consiliului 
Legislativ. 

80. Capitolul XIV. Dispoziţii finale şi tranzitorii 
 

Nemodificat  

81. Art. 54. Termenul la care intră în vigoare 
Legea pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului 
 
 
 
 

Art. 63. –  
Autor: Comisia 

 
 
 
 
 

Conform avizului Consiliului 
Legislativ,  s-a eliminat 
denumirea marginală a 
articolului. Totodată s-a operat 
renumerotarea articolului. 
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       Prezenta lege intră în vigoare în termen 
de 6 luni de la publicarea în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 

       Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la 
publicarea în Monitorul Oficial al României. 

 

Conform avizului Consiliului 
Legislativ 

82. Art. 55. Dispoziţii tranzitorii 
 
 
1) Guvernul va asigura Autorităţii Electorale 
sediu, mijloacele materiale şi financiare 
necesare bunei funcţionări. În acest sens, va 
prevedea în proiectul bugetului de stat, 
sumele necesare pentru activitatea 
Autorităţii Electorale. 
2) Guvernul va aproba în termen de 5 zile de la 
stabilirea datei alegerilor, bugetul perioadei 
electorale. 

Art. 64. –  
Autor: Comisia 

 
(1) Guvernul va asigura Autorităţii Electorale 
Permanente sediu, mijloacele materiale şi 
financiare necesare bunei funcţionări. În acest 
sens, va prevedea în proiectul bugetului de stat 
sumele necesare pentru activitatea Autorităţii 
Electorale Permanente. 
(2) Nemodificat 

Conform avizului Consiliului 
Legislativ, s-a eliminat 
denumirea marginală a 
articolului. Totodată s-a operat 
renumerotarea articolului. 
 

83. Art. 56. Dispoziţii finale 
 
 
La data intrării în vigoare a prezentei legi, se 
abrogă prevederile Legea 373/2004 cu 
privire la alegerea Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, precum şi orice alte dispoziţii 
contrare prezentei legi. 
Rămân în vigoare prevederile cu privire 
la organizarea, funcţionarea şi atribuţiile 
Autorităţii Electorale Permanente, art 
26)-29). 

Art. 65. -   
Autor: Comisia 

 
Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, se 
abrogă Legea 373/2004 cu privire la alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a Senatului, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 
din 29 septembrie 2004, cu modificările şi 
completările ulterioare,  cu excepţia art. 26-29 
referitoare la Autoritatea Electorală 
Permanentă. 
 

Conform avizului Consiliului 
Legislativ,  s-a eliminat 
denumirea marginală a 
articolului. Totodată s-a operat 
renumerotarea articolului. 
 

 
_____________ 
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8. Art.2 liniuţa 6 
- alegeri parlamentare – alegeri pentru desemnarea 

membrilor Senatului şi Camerei Deputaţilor ale 
Parlamentului României; 

- alegeri parlamentare – alegeri pentru desemnarea 
membrilor Parlamentului României alcătuit din Camera 
Deputaţilor şi Senat; 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Textul este corelat cu cel 
din Constituţie. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

9. Art.2 liniuţa 7 
- alianţă electorală – asociere între partide politice şi/sau 

alianţe politice şi/sau organizaţii ale cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale, în scopul participării la alegeri, 
înregistrată la organismul electoral competent potrivit 
prezentei legi; 

- alianţă electorală – asociere între partide politice şi/sau 
alianţe politice  în scopul participării la alegeri, înregistrată 
la instanţele judecătoreşti; 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se elimină discriminările şi 
ambiguităţile. Organizaţiile cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale sunt 
ONG –uri şi sunt mai numeroase decât 
partidele politice. Nu trebuie acceptate 
discriminările dintre candidaţi şi 
alegători pe criterii etnice. Dacă nu se 
elimină participarea organizaţiilor 
minorităţilor naţionale se va ajunge la 
o anomalie: la alegerile parlamentare 
participă mai multe organizaţii 
constituite pe criterii etnice şi nu 
politice, decât partide politice. Se 
încalcă prevederile din Constituţia 
României. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

10. Art.2 liniuţa 8 
- alianţă politică – asociere între partide politice pe baza 

unui protocol de asociere la Tribunalul Bucureşti, potrivit 
Legii partidelor politice nr.14/2003; 

- alianţă politică – asociere între partide politice pe baza 
unui protocol de asociere la Tribunalul Bucureşti, potrivit 
Legii partidelor politice; 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se elimină numărul legii 
care se poate modifica. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

11. Art.2 liniuţa 10 
- campanie electorală – perioadă în care candidaţii şi 

competitorii electorali desfăşoară activităţi de propagandă 
cu scopul de a-i determina pe alegători să îşi exprime 
voturile în favoarea lor; 

- campanie electorală – perioadă în care candidaţii şi 
competitorii electorali desfăşoară activităţi de propagandă 
cu scopul de a-i determina pe alegători să se prezinte la 
urne să îşi exprime voturile în favoarea lor; 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se impune precizarea, mai 
ales când nu există obligativitatea 
participării la vot. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

12. Art.2 liniuţa 11 
- candidat – persoană care participă la alegeri pentru a 

obţine un mandat în cadrul autorităţii sau instituţiei pentru 
care se organizează alegerile, în condiţiile în care 
candidatura sa este declarată definitivă de către organismul 
electoral corespunzător, potrivit prezentei legi; 

- candidat – persoană care participă la alegeri pentru a 
obţine un mandat în cadrul Senatului sau Camerei 
Deputaţilor pentru care se organizează alegerile, în 
condiţiile în care candidatura sa este declarată definitivă de 
către organismul electoral corespunzător; 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se impune precizarea.  
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 
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13. Art.2 liniuţa 12 
- candidat independent – persoană care participă la 

alegeri pentru a obţine un mandat în cadrul autorităţii sau 
instituţiei pentru care se organizează alegerile şi care se 
auto-propune pentru aceasta, fiind susţinută de un anumit 
număr de alegători, în condiţiile în care candidatura sa este 
declarată definitivă de către organismul electoral 
corespunzător, potrivit prezentei legi; 

- candidat independent – persoană care participă la 
alegeri pentru a obţine un mandat în cadrul autorităţii pentru 
care se organizează alegerile şi care se auto-propune pentru 
aceasta, fiind susţinută de numărul de alegători prevăzut de 
lege , în condiţiile în care candidatura sa este declarată 
definitivă de către organismul electoral corespunzător; 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se elimină neclaritatea 
textului. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

14. Art.2 liniuţa 14 
- colegiu uninominal – sub-unitate a unei circumscripţii 

electorale, în care este atribuit în mod direct un mandat;  
 

Art.2.  
Colegiul uninominal - subunitate a unei circumscripţii 

electorale în care este atribuit în mod direct un mandat de 
senator şi unul de deputat. 

Autor: grupul parlamentar PSD 

 
Admitere: - 
 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

15. Art.2 liniuţa 15 
- competitori electorali – partidele politice, alianţele 

politice, alianţele electorale şi organizaţiile legal 
constituite ale cetăţenilor aparţinând unei minorităţi 
naţionale reprezentată în Consiliul Minorităţilor 
Naţionale, care înaintează propuneri de candidatură, precum 
şi candidaţi independenţi; 

 
- competitori electorali – partidele politice, alianţele 

politice, alianţele electorale, care înaintează propuneri de 
candidatură, precum şi candidaţi independenţi; 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se elimină discriminările şi 
privilegiile pe criterii etnice. Nici o 
lege nu le interzice cetăţenilor români 
de o anumită etnie să facă parte din 
partide politice. Legea partidelor 
politice face referire numai la o singură 
organizaţie a cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale, fără să 
precizeze la care din cele 79 existente. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

16. Art.2 liniuţa 16 
- contestaţie – cale de atac prin care orice parte interesată 

– cetăţeni, candidaţi, competitori electorali – solicită 
birourilor electorale abilitate sau instanţelor judecătoreşti 
competente, respectarea prevederilor menţionate ca atare în 
prezenta lege; 

- contestaţie – cale de atac prin care orice parte interesată 
– cetăţeni sau competitori electorali – solicită birourilor 
electorale abilitate sau instanţelor judecătoreşti competente, 
respectarea prevederilor legale; 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se asigură claritatea 
textului. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

17. Art.2 liniuţa 17 
- desemnarea candidaţilor- procedură de adoptare de 

către partide, alianţe politice, alianţe electorale şi organizaţii 
aparţinând minorităţilor naţionale a deciziilor cu privire la 
propunerile de candidaturi; 

- desemnarea candidaţilor- procedură de adoptare de 
către partide, alianţe politice, alianţe electorale a deciziilor 
cu privire la propunerile de candidaturi; 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se elimină discriminările şi 
privilegiile pe criterii etnice. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

18. Art.2 liniuţa 18 
- Domiciliu – adresa la care persoana fizică declară că 

are locuinţa principală şi care este înscrisă în actul de 
identitate. 

Textul va avea următorul cuprins: 
„-Domiciliul – adresa la care persoana fizică declară că 

are locuinţa statornică şi principală şi care este înscrisă în 
actul de identitate.” 

Autori: sen. Nicolae Vlad Popa + Mihai Ţâbuleac 

Admitere: Definiţia dată domiciliului 
în legile privind persoana (Decretul 
nr.30/1954) este în sensul 
amendamentului. Nu există nici un 
motiv  ca, în sensul prezentei legi, 
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domiciliul să nu fie definit în modul 
consacrat în legislaţia în materie. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

19. Art.2 liniuţa 20 
- listă de susţinători – listă cuprinzând unele date 

personale şi semnăturile alegătorilor care susţin o anumită 
propunere de candidatură pentru înscrierea acesteia în 
alegeri; 

- listă de susţinători – listă cuprinzând unele date 
personale şi semnăturile olografe ale alegătorilor care susţin 
o anumită propunere de candidatură pentru înscrierea 
acesteia în alegeri; 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se impune precizarea din 
amendament. Altfel, se recurge la 
mijloace moderne de falsificare. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

20. Art.2 liniuţa 21 
- Observator intern – reprezentant al unei organizaţii 

neguvernamentale legal constituită, cu activitate în 
domeniul democraţiei şi al apărării drepturilor omului, 
acreditat pentru a observa procesul electoral de către 
autoritatea competentă, potrivit prezentei legi. Respectivul 
reprezentant nu poate fi membru al unui partid politic;   

- observator intern – reprezentant al unei organizaţii 
neguvernamentale legal constituită, cu activitate în 
domeniul democraţiei şi al apărării drepturilor omului, 
acreditat de către Autoritatea Electorală Permanentă 
pentru a observa procesul electoral, potrivit prezentei legi. 
Este interzis ca observatorul intern să fie membru al 
unui partid politic. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Amendamentul clarifică 
textul şi interdicţia. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

21.  Textul va avea următorul cuprins: 
– Observator intern – reprezentant al unei organizaţii 

neguvernamentale legal constituite, cu activitate în domeniul 
democraţiei  şi al apărării drepturilor omului, acreditat de 
către autoritatea competentă, potrivit prezentei legi, pentru 
a observa procesul electoral, persoană care nu poate fi 
membru al vreunui partid politic; 

Autori: sen. Nicolae Vlad Popa + Mihai Ţâbuleac 

 
Admitere: Admitere: Pentru o corectă 
exprimare 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

22. Art.2 liniuţa 22 
- Observator internaţional – reprezentant al unei 

organizaţii sau instituţii străine acreditat pentru a observa 
procesul electoral de către Autoritatea Electorală 
Permanentă; 

Textul va avea următorul cuprins: 
– Observator internaţional – reprezentant al unei 

organizaţii sau instituţii străine, acreditat de către 
Autoritatea Electorală Permanentă pentru a observa 
procesul electoral; 

Autori: sen. Nicolae Vlad Popa + Mihai Ţâbuleac 

 
Admitere: Pentru o corectă exprimare  
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

23. Art.2 liniuţa 24 
- perioadă electorală – intervalul de timp cuprins între ziua 

aducerii la cunoştinţă publică a datei la care vor avea loc 
alegerile sau referendumul şi data în care rezultatele finale 
ale acestora sunt aduse la cunoştinţă publică prin publicarea 
lor în Monitorul oficial al României, după expirarea tuturor 
termenelor pentru contestaţii şi răspunsuri la acestea; 

- perioadă electorală – intervalul de timp cuprins între 
ziua aducerii la cunoştinţă publică a datei la care vor avea 
loc alegerile şi data în care rezultatele finale ale acestora 
sunt aduse la cunoştinţă publică prin publicarea lor în 
Monitorul Oficial al României; 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Propunerea legislativă se 
referă la alegerile parlamentare şi nu la 
referendum. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 
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24. Art.2 liniuţa 25 
- propunere de candidatură – act de înscriere în 

competiţia electorală a persoanei care doreşte să concureze 
în alegeri pentru câştigarea unui mandat în condiţiile în care 
este propusă şi susţinută de un concurent electoral sau se 
auto-propune şi este susţinută de un anumit număr de 
alegători, în conformitate cu prevederile prezentei legi; 

- propunere de candidatură – anunţarea şi înscrierea în 
competiţia electorală a persoanei care doreşte să concureze 
în alegeri pentru câştigarea unui mandat în condiţiile în care 
este propusă şi susţinută de un concurent electoral sau se 
auto-propune şi este susţinută de numărul de alegători 
stabilit de lege; 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Iniţiatorii au exclus din text 
anunţarea candidaţilor, care reprezintă 
tot propuneri de candidaţi. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

25. Art.2 liniuţa 27 
- reşedinţă – adresa la care persoana fizică declară că are 

locuinţa secundară, alta decât cea de domiciliu şi care este 
menţionată pe un autocolant tip aplicat pe versoul 
actului de identitate; 

- reşedinţă – adresa la care persoana fizică declară că are 
locuinţa secundară, alta decât cea de domiciliu; 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Precizarea cu autocolantul 
este menită să complice inutil starea de 
fapt şi riscă să blocheze participarea 
unor cetăţeni la alegeri. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

26.  
_______________ 

 

De înlocuit sintagma „autoritate sau instituţie” cu 
sintagma „un mandat de senator sau deputat”. Acelaşi lucru 
îl solicităm în tot textul legii. 

Autor: grupul parlamentar PSD 

Admitere: - 
 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

27. Art.3.alin.1 – Alegerile parlamentare în România se 
desfăşoară cu respectarea caracterului universal, egal, direct, 
secret, secret şi liber exprimat al votului, în condiţiile 
prezentei legi. 

Art.3. – Alegerile parlamentare în România se desfăşoară 
cu respectarea caracterului universal, egal, direct, secret, şi 
liber exprimat al votului, în condiţiile legii. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Nu este necesară precizarea 
„prezentei legi”. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

28. Art.3.alin.2 – Cetăţenii români au dreptul de a alege şi 
de a fi aleşi, indiferent de rasă, sex, naţionalitate, origine 
etnică, limbă vorbită, religie, afiliere politică, origine 
socială, în condiţiile prezentei legi. 

Art.3. 
2) Cetăţenii români au dreptul de a alege şi de a fi aleşi, 

indiferent de rasă, de sex, de naţionalitate, de origine etnică, 
de limbă, de religie, de apartenenţă politică, de avere, de 
origine socială; 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se respectă textul din 
Constituţie. Se elimină ciudăţenia cu 
„limba vorbită” care îi jigneşte pe muţi 
şi mulţi etnici maghiari care sunt şovini 
şi antiromâni. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

29. Art.3.alin.3 – Cetăţenii români cu domiciliul în 
străinătate beneficiază de aceleaşi drepturi privind 
participarea la alegeri ca orice cetăţean român, conform 
dispoziţiilor prezentei legi. 

Art.3. 
3) Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate 

beneficiază de aceleaşi drepturi privind participarea la 
alegeri ca orice cetăţean român, conform legii. 

Admitere: Se propune utilizarea 
exprimării consacrate. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

30. Art.3.alin.5 – Nu au dreptul de a alege debilii sau 
alienaţii mintal, puşi sub interdicţie şi nici persoanele 
condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă, la 
pierderea drepturilor electorale. 

Art.3. 
5) Nu au dreptul de vot debilii sau alienaţii mintal, puşi 

sub interdicţie şi nici persoanele condamnate, prin hotărâre 
judecătorească definitivă, la pierderea drepturilor electorale. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Persoanele respective pot 
alege şi aleg, probabil zilnic, dar nu au 
dreptul la vot. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 
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31. Art.4, alin.1 
(1) Fiecare alegător are dreptul la un singur vot pentru 

alegerea Camerei Deputaţilor şi un singur vot pentru 
alegerea Senatului. 

Art.4, alin.1 
Fiecare alegător are dreptul la un vot pe buletinul  pentru 

alegerea uninominală a unui senator precum şi a unui 
deputat şi a unui singur vot pe buletinul cuprinzând lista 
competitorilor politici pentru alegerea diferenţei de mandate 
la Camera Deputaţilor. 

Autor: grupul parlamentar PSD 

 
Admitere: - 
 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

32.   Art.4.
1) Fiecare alegător are dreptul şi poate da numai  un 

singur vot pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi numai un 
singur vot pentru alegerea Senatului. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Precizarea se impune 
pentru a stopa turismul electoral şi 
votul multiplu. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

33.  Art.4, alin.1 
Fiecare alegător are dreptul să voteze o singură dată 

pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului 
Autor: sen. Gavrilă Vasilescu 

Admitere: În cazul votului mixt 
alegătorul are dreptul la mai multe 
voturi (uninominal şi listă). 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

34. Art.4. alin.2 
2) Fiecare alegător îşi exprimă votul personal. 

Exprimarea votului în numele altui alegător este interzisă. 

Art.4. 
2) Fiecare alegător îşi exprimă votul personal. 

Exprimarea votului în numele altui alegător este interzisă şi 
se sancţionează cu închisoarea. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Precizarea se impune 
pentru a-i descuraja pe cei care s-au 
specializat în fraudarea alegerilor. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

35. Art.4. alin.3 
3) Votul exprimat în cadrul alegerilor este secret. Orice 

control asupra modului în care votează un alegător este 
interzis. 

Art.4. 
3)Votul exprimat în cadrul alegerilor este secret. Orice 

control asupra modului în care votează alegătorii este 
interzis. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: La alegerile parlamentare 
participă milioane de alegători şi nu 
unul singur. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

36. Art.5, alin.1 
(1) Deputaţii şi senatorii se aleg în colegii uninominale 

constituite conform art. 11, prin scrutin uninominal, potrivit 
principiului reprezentării proporţionale. 

Art.5, alin.1 
Senatorii şi un număr de 130 de deputaţi se aleg în cele 

130 de colegii uninominale constituite conform legii. 
Diferenţa de 130 de deputaţi se alege potrivit principiului 
reprezentării proporţionale, pe baza normei de reprezentare, 
rezultată din alegeri. 

Autor: grupul parlamentar PSD 

 
Admitere: - 
 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

37. Art.5. alin.2 
2) Norma de reprezentare pentru alegerea Camerei 

Deputaţilor este de un deputat la 72.000 locuitori. 

Art.5. 
2) Norma de reprezentare pentru alegerea Camerei 

Deputaţilor este de un deputat la 40.000 locuitori. 

Admitere: Voturile senatorilor şi 
deputaţilor sunt egale în Parlament, la 
fel şi indemnizaţiile. Logic, norma de 
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Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

reprezentare trebuie să fie aceiaşi. Doar 
competenţele Camerelor sunt diferite. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

38. Art.5. alin.3 
3) Norma de reprezentare pentru alegerea Senatului este 

de un senator la 170.000 locuitori. 

Art.5. 
3) Norma de reprezentare pentru alegerea Senatului este 

de un senator la 40.000 locuitori. 
Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 

Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Voturile senatorilor şi 
deputaţilor sunt egale în Parlament, la 
fel şi indemnizaţiile. Logic, norma de 
reprezentare trebuie să fie aceiaşi. Doar 
competenţele Camerelor sunt diferite. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

39.    Art.5, alin.3
Norma de reprezentare pentru alegerea Senatului este de 

un senator la 144 000 locuitori  
Autor: sen. Gavrilă Vasilescu 

Admitere: pentru o mai bună 
constituire a colegiilor uninominale. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

40. Art.5. alin.4 
4) Numărul locuitorilor care se ia în calcul, este cel de la 

1 iulie al anului precedent desfăşurării alegerilor, publicat în 
Anuarul statistic al României. În situaţia în care, cu cel puţin 
5 luni înainte de data alegerilor, are loc un recensământ 
general al populaţiei, numărul locuitorilor care se ia în 
calcul este cel rezultat în urma recensământului, publicat de 
Institutul Naţional de Statistică. 

Art.5. 
4) Numărul locuitorilor care se ia în calcul, este cel de la 

31 decembrie al anului precedent desfăşurării alegerilor, 
publicat în Anuarul statistic al României. În situaţia în care, 
cu cel puţin 3 luni înainte de data alegerilor, are loc un 
recensământ general al populaţiei, numărul locuitorilor care 
se ia în calcul este cel rezultat în urma recensământului, 
publicat de Institutul Naţional de Statistică. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Nu se justifică o dată de la 
mijlocul anului. Rezultatul 
recensământului populaţiei trebuie 
valorificat şi nu exclus sub pretextul 
celor 5 luni stabilite arbitrar. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

41. Art.6. Ziua alegerilor 
Alegerile se desfăşoară într-o singură zi care poate fi 

numai duminica. 

Art.6. Ziua alegerilor 
Alegerile se desfăşoară într-o singură zi care este numai 

duminica. 
Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 

Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se asigură o limpezire a 
textului. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

42. Art.7. alin.2 
2) Campania electorală începe cu 30 de zile înainte de 

ziua votării şi se încheie cu 24 de ore înainte de momentul 
începerii votării. 

Art.7. 
2) Campania electorală începe cu 45 de zile înainte de 

ziua votării şi se încheie cu 48 de ore înainte de momentul 
începerii votării. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: O campanie electorală de 
numai 30 de zile este prea scurtă. 
Experienţa şi legile din ţările U.E. arată 
că 48 de ore este intervalul de timp 
normal şi necesar pentru alegători. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 
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43.  
_____________ 

Art.7. alin.(3) - NOU 
3) Cu 60 de zile înainte de data alegerilor se interzice 

efectuarea şi publicarea sondajelor de opinie cu privire la 
partidele politice, alianţele electorale, alianţele politice, şi 
la candidaţii acestora, inclusiv la candidaţii independenţi. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se împiedică astfel 
manipularea alegătorilor cu sondaje 
mincinoase.  
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

44. Art.8. alin.1 
1) Fiecare alegător îşi exprimă dreptul la vot în secţia de 

votare în a cărei listă electorală este înscris, de pe raza 
localităţii în care îşi are domiciliul sau reşedinţa. 

Art.8. 
1) Fiecare alegător îşi exprimă dreptul la vot numai în 

secţia de votare în a cărei listă electorală este înscris, de pe 
raza localităţii în care îşi are domiciliul sau reşedinţa. 
Cetăţenii imobilizaţi la pat şi cei internaţi în spitale 
votează în urna mobilă. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se blochează astfel 
fraudarea alegerilor prin turism 
electoral şi voturi multiple. Se rezolvă 
şi astfel votul pentru alegătorii care nu 
se pot deplasa la secţia de votare.  
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

45. Art.9.alin.1 
1) În sensul prezentei legi, prin minoritate naţională se 

înţelege acea etnie care este reprezentată în Consiliul 
Minorităţilor Naţionale. 

Art.9. 
1) România este patria comună şi indivizibilă a tuturor 

cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de 
origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de 
apartenenţă politică, de avere sau de origine socială. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Amendamentul vizează 
respectarea prevederilor din Constituţia 
României, precum şi eliminarea 
discriminărilor.  
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

46.  Art.9. alin.2 
2) Organizaţiile cetăţenilor aparţinând unei minorităţi 

naţionale definite potrivit alin. 1), legal constituite, care nu 
au obţinut în alegeri cel puţin un mandat de deputat sau 
de senator au dreptul, potrivit art.62 alin.2) din 
Constituţie la un mandat de deputat dacă au obţinut, pe 
întreaga ţară, un număr de voturi egal cel puţin 10% din 
numărul mediu de voturi valabil exprimate pe ţară 
pentru alegerea unui deputat. 

Art.9. 
2) Partidele politice contribuie la definirea şi la 

exprimarea voinţei politice a cetăţenilor, inclusiv a celor 
aparţinând minorităţilor naţionale. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Toţi cetăţenii români pot 
face politică, inclusiv prin înscrierea în 
partide politice, conform Legii 
partidelor politice. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

47.  Art.9. alin.3 
3) Pot depune candidaturi şi alte organizaţii ale 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale definite 
potrivit alin.1), legal constituite, care  prezintă Biroului 
Electoral Central, o listă de membri cuprinzând un număr de 
cel puţin 10% din numărul total al cetăţenilor care, la 
ultimul recensământ, s-au declarat ca aparţinând 
minorităţilor respective. 

Art.9. 
3) Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor 

naţionale care, după anul 1989, au înscris în program 
sau care au acţionat pentru separatism pe criterii etnice, 
inclusiv pentru separatism teritorial, nu au dreptul să-şi 
desemneze candidaţi şi să participe la alegeri pentru 
Parlamentul României. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Amendamentul asigură 
respectarea Constituţiei României şi a 
legislaţiei din ţările membre ale U.E. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 
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48.  Art.9. alin.4 
4) Dacă numărul membrilor necesari pentru împlinirea 

condiţiilor prevăzute la alin. 3) este mai mare de 20.000 de 
persoane, lista membrilor trebuie să cuprindă cel puţin 
20.000 de persoane domiciliate în cel puţin 15 din judeţele 
ţării şi în municipiul Bucureşti, dar nu mai puţin de 300 de 
persoane pentru fiecare dintre aceste judeţe şi pentru 
municipiul Bucureşti. 

Art.9. 
4) Participarea la alegeri a persoanelor aparţinând 

minorităţilor naţionale trebuie să fie conformă cu 
principiile de egalitate şi de nediscriminare în raport cu 
ceilalţi cetăţeni români. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan  

Admitere: Legea pentru alegerea 
deputaţilor şi senatorilor nu trebuie să 
creeze un cadru legal paralel cu cel al 
partidelor politice pentru cetăţenii care 
doresc să facă politică, dar care vor să 
participe la alegeri beneficiind de 
privilegii faţă de români. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

49.  Art.9. alin.5 
5) Lista membrilor se întocmeşte pe localităţi şi pe judeţe 

şi trebuie să cuprindă: denumirea organizaţiei, numele şi 
prenumele membrilor, data naşterii, domiciliul, denumirea, 
seria şi numărul actului de identitate, semnăturile acestora, 
precum şi numele şi prenumele persoanei care a întocmit-o. 
Persoana care a întocmit lista este obligată ca, împreună cu 
aceasta, să depună o declaraţie pe propria răspundere, prin 
care să ateste veridicitatea semnăturii membrilor, precum şi 
faptul că lista a fost întocmită în vederea participării la 
alegerile parlamentare din anul respectiv. 

Art.9. 
5) Cetăţenii unei minorităţi naţionale pot fi 

reprezentaţi numai de o singură organizaţie şi în 
Parlament au dreptul la câte un loc de deputat. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

 
 
 
 
 

Admitere: Se respectă prevederile 
Constituţiei României şi ale legislaţiei 
existente.  
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 
 
 
 
 

50.  Art.9. alin.6 
6) În sensul prezentei legi, organizaţiile cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale, prevăzute la alin. 2) şi 3) 
le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice.

Art.9. 
6) Mandatul de deputat pentru minorităţile naţionale 

se acordă în cadrul numărului de deputaţi rezultat din 
norma de reprezentare. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se elimină privilegiile şi 
discriminările faţă de români, precum 
şi încercarea de eludare a Legii 
partidelor politice. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

51.  Art.9. alin.7 
7) Beneficiază de prevederile alin. 2) şi organizaţiile 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au 
participat la alegeri propunând candidaţi comuni în mod 
comun cu două sau mai multe organizaţii; în acest caz, dacă 
nici un candidat comun nu a fost ales, se atribuie pentru 
toate organizaţiile care au propus candidaţi în comun un 
mandat de deputat, cu respectarea prevederilor alin.2) 
candidatului care a obţinut cel mai mare număr de voturi. 

Art.9. 
7) În cazul deputaţilor aparţinând minorităţilor 

naţionale pentru care nu se obţin voturile necesare 
pentru norma de reprezentare se recurge, cu prioritate, 
la completarea lor prin redistribuire din resturile de la 
partidele politice sau alianţele care nu au îndeplinit 
pragul electoral. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Astfel se asigură o egalitate 
între deputaţi, indiferent de originea 
etnică şi se elimină discriminările 
existente între deputaţi în ceea ce 
priveşte numărul de voturi obţinute la 
alegeri. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

52.  Art.9. alin.8 
8) Prevederile alin. 2) nu se aplică organizaţiei 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care a 
participat la alegeri într-o alianţă electorală. 

 
 
Se elimină. 
Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 

Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se înlătură privilegiile şi 
discriminările pe criterii etnice. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 
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53.  Art.9. alin.9 
9) Mandatul de deputat atribuit potrivit alin.2) se acordă 

peste numărul total de deputaţi rezultat din norma de 
reprezentare. 

 
 
Se elimină. 
Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 

Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Nu se poate admite o 
asemenea discriminare faţă de români 
şi faţă de etnicii aleşi pe liste de partid. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

54.  Art.9. alin.10 
10) Organizaţiile prevăzute la alin. 2) şi 3) pot participa 

la alegeri şi pot depune candidaturi numai sub denumirea şi 
cu semnul electoral ale respectivei organizaţii. 

Art.9. 
10) Cetăţenii care fac parte din organizaţii ale 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pot 
participa la alegeri şi pot depune candidaturi pe lista mai 
multor partide politice, alianţe politice sau electorale.  

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se respectă Legea 
partidelor politice şi legislaţia din ţările 
U.E. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

55.  Art.9. alin.11 
11) Prin derogare de la prevederile art.35 alin. 2), 

organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale 
pot depune aceeaşi candidatură pentru Camera Deputaţilor 
în mai multe colegii uninominale. O organizaţie a unei 
minorităţi naţionale poate propune acelaşi candidat pentru 
mai multe colegii uninominale aparţinând diferitelor 
circumscripţii electorale, numai în condiţiile în care propune 
un singur candidat la nivel naţional şi doar pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor. 

 
Se elimină. 
Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 

Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Este o obrăznicie şi sfidare 
a românilor în România. Această 
discriminare faţă de candidaţii români 
trebuie eliminată. În nici o ţară din 
U.E. nu există astfel de reglementări 
bazate pe discriminări etnice. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

56.  
 

 
_______________ 

 

Art.9 1 - nou introdus: Prin derogare, de la prevederile 
articolelor anterioare, competitorul politic cel mai bine 
plasat în circumscripţiile electorale în care populaţia 
majoritară la nivel naţional este minoritară , cu excepţia 
celui care a câştigat toate mandatele, primeşte un mandat de 
deputat, care nu este inclus în numărul ce rezultă din norma 
electorală. 

Autor: grupul parlamentar PSD 

 
Admitere: - 
 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

57. Art. 11 
(1) În cadrul fiecăreia din cele 43 de circumscripţii 

electorale se constituie colegii uninominale pe baza dublului 
normei de reprezentare, după cum urmează: 

a) pentru alegerea Camerei Deputaţilor, în cadrul fiecărui 
judeţ şi municipiului Bucureşti, se stabilesc colegii 

uninominale în număr egal cu cel mai apropiat număr întreg 
superior câtului rezultat în urma împărţirii numărului de 
locuitori al judeţului respectiv sau al municipiului Bucureşti 
la 144.000, dar nu mai puţin de 2 colegii;  

Art.11  
1. În cadrul fiecăreia dintre cele 43 de circumscripţii 

electorale se constituie un număr egal de colegii 
uninominale cu norma de reprezentare  pentru un mandat de 
senator. 

2. Lista colegiilor uninominale, componenţa acestora 
şi numărul  de mandate de senator şi deputat care se 
distribuie, este înscrisă în anexa nr. 1, care face parte din 
prezenta lege. 

3. Numărul de locuitori avut în vedere la stabilirea 

 
Admitere:- 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 
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4. Punctul 2 din lege cu excepţia literei h care se 
modifică, devine punctul 4. 

b) pentru alegerea Senatului, în cadrul fiecărui judeţ şi al 
municipiului Bucureşti, se constituie colegii uninominale în 
număr egal cu cel mai apropiat număr întreg superior câtului 
rezultat în urma împărţirii numărului de locuitori al judeţului 
respectiv sau al municipiului Bucureşti la 340.000;  

c) Numărul total al mandatelor de deputat şi senator este 
cel puţin egal cu dublul numărului de colegii uninominale 
pentru Camera Deputaţilor, respectiv Senat, în condiţiile 
prezentei legi; 

d) Numărul de locuitori avut în vedere la calculul 
numărului de colegii care se delimitează în cadrul fiecărui 
judeţ este cel menţionat la art. 5 alin. (4) 

(2) Delimitarea colegiilor uninominale se face ţinând 
cont de următoarele reguli: 

a) o circumscripţie electorală poate fi compusă numai din 
colegii uninominale întregi; 

b) teritoriul cuprins de un colegiu uninominal trebuie să 
se afle pe teritoriul unuia şi aceluiaşi judeţ sau al 
municipiului Bucureşti; 

c) pe teritoriul unei localităţi pot fi delimitate doar 
colegii uninominale întregi; 

d) un colegiu uninominal poate cuprinde una sau mai 
multe localităţi întregi; 

e) în municipiul Bucureşti, colegiile uninominale nu 
trebuie să depăşească graniţele dintre cele şase sectoare; 

f) în circumscripţia electorală specială pentru cetăţenii 
români cu domiciliu în afara graniţelor României se vor 
forma două colegii uninominale pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi un colegiu uninominal pentru alegerea 
Senatului. Arondarea geografică a celor două circumscripţii 
va fi stabilită prin hotărâre de Guvern, numai la propunerea 
Comisiei Parlamentare Speciale potrivit art. 12 alin. 3) şi 
modificată ulterior de către Autoritatea Electorală 
permanentă potrivit art. 12 alin. (1), alin. (2). 

g) în cadrul unei circumscripţii electorale, delimitarea 
colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor 
şi pentru alegerea Senatului se face astfel încât mărimea 
acestora, calculată în număr de locuitori, să fie de aşa natură 
încât cel mai mare colegiu să fie cu cel mult 33% mai mare 
decât cel mai mic colegiu, în condiţiile în care sunt 
respectate prevederile de la lit. a), lit. b) şi lit. c); 

colegiilor uninominale care se delimitează în cadrul fiecărui 
judeţ va fi cel egal sau apropiat de norma electorală. 

Autor: grupul parlamentar PSD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



h) întotdeauna un colegiu uninominal pentru alegerea 
Senatului este format dintr-un număr întreg de colegii 
uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor, întregi şi 
alăturate, din cadrul aceleiaşi circumscripţii electorale. 

   - lit.h: Întotdeauna, într-un colegiu uninominal se vor 
alege prin vot direct, un deputat şi un senator.  

 
Restul textului se elimină 
 
Autor: grupul parlamentar PSD 

58. Art.11. alin.1 
1) În cadrul fiecăreia din cele 43 de circumscripţii 

electorale se constituie colegii uninominale pe baza dublului 
normei de reprezentare, după cum urmează: 

a) pentru alegerea Camerei Deputaţilor, în cadrul 
fiecărui judeţ şi municipiului Bucureşti, se stabilesc colegii 
uninominale în număr egal cu cel mai apropiat număr întreg 
al câtului rezultat în urma împărţirii numărului de locuitori 
ai judeţului respectiv sau al municipiului Bucureşti la 
144.000, dar nu mai puţin de 2 colegii; 

b) pentru alegerea Senatului, în cadrul fiecărui judeţ şi 
al municipiului Bucureşti, se constituie colegii uninominale 
în număr egal cu cel mai apropiat număr întreg al câtului 
rezultat în urma împărţirii numărului de locuitori al judeţului 
respectiv sau al municipiului Bucureşti la 340.000; 

Art.11. 
1) În cadrul fiecăreia din cele 43 de circumscripţii 

electorale se constituie colegii uninominale pe baza dublului 
normei de reprezentare, după cum urmează: 

a) pentru alegerea Camerei Deputaţilor, în cadrul fiecărui 
judeţ şi municipiului Bucureşti, se stabilesc colegii 
uninominale în număr egal cu cel mai apropiat număr întreg 
al câtului rezultat în urma împărţirii numărului de locuitori 
ai judeţului respectiv sau al municipiului Bucureşti la 
80.000, dar nu mai puţin de 2 colegii; 

b) pentru alegerea Senatului, în cadrul fiecărui judeţ şi al 
municipiului Bucureşti, se constituie colegii uninominale în 
număr egal cu cel mai apropiat număr întreg al câtului 
rezultat în urma împărţirii numărului de locuitori al judeţului 
respectiv sau al municipiului Bucureşti la 80.000; 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Prevederile sunt corelate cu 
cele ale art.5. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

59. Art.11, alin.1 lit.b 
 (1) În cadrul fiecăreia din cele 43 de circumscripţii 

electorale se constituie colegii uninominale pe baza dublului 
normei de reprezentare, după cum urmează: ...... 

b) pentru alegerea Senatului, în cadrul fiecărui judeţ şi al 
municipiului Bucureşti, se constituie colegii uninominale în 
număr egal cu cel mai apropiat număr întreg superior câtului 
rezultat în urma împărţirii numărului de locuitori al judeţului 
respectiv sau al municipiului Bucureşti la 340.000;  

Art.11, alin.1 lit.b 
 
 
 
b) pentru alegerea Senatului în cadrul fiecărui judeţ şi al 

Municipiului Bucureşti se constituie colegii uninominale în 
număr egal cu jumătatea colegiilor constituite pentru 
alegerea Camerei Deputaţilor  

Autor: sen. Gavrilă Vasilescu 

 
 
 
 
Admitere: pentru o mai bună 
constituire a colegiilor uninominale. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

60.  Art.11. alin.2 
h) întotdeauna un colegiu uninominal pentru alegerea 

Senatului este format dintr-un număr întreg de colegii 
uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor, întregi şi 
alăturate, din cadrul aceleiaşi circumscripţii electorale; 

Art.11. – (2) 
h) întotdeauna un colegiu uninominal pentru alegerea 

Senatului este format dintr-un număr întreg de colegii 
uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor, din 
cadrul aceleiaşi circumscripţii electorale; 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se elimină precizarea 
inutilă. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 
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61. Art. 12  
Autorităţile şi instituţiile publice responsabile cu 

delimitarea colegiilor uninominale pentru alegerile 
parlamentare 

(1) Delimitarea colegiilor uninominale se actualizează de 
către Autoritatea Electorală Permanentă. Operaţiunea de 
delimitare se actualizează la fiecare 4 ani funcţie de evoluţia 
demografică, cu cel puţin 12 luni înainte de alegerile 
parlamentare la termen. 

(2) Modificarea colegiilor uninominale nu poate fi făcută 
decât dacă faţă de modificarea anterioară a apărut o variaţie 
pozitivă sau negativă de minimum 10% din populaţia 
respectivului colegiu. 

(3) Prima delimitare a colegiilor uninominale va fi 
efectuată de o Comisie Parlamentară Specială constituită pe 
baza proporţionalităţii reprezentării parlamentare. 

Art. 12  
“Delimitarea colegiilor uninominale pentru alegerile 

parlamentare 
Numerotarea şi delimitarea teritorială a circumscripţiilor 

electorale precum şi a colegiilor uninominale pentru Camera 
Deputaţilor, respectiv Senat, sunt prevăzute în anexele 1. şi 
2.” 

Autor: grupul parlamentar UDMR 

 
Admitere: - 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

62. Art.12 alin.2  
(2) Modificarea colegiilor uninominale nu poate fi făcută 

decât dacă faţă de modificarea anterioară a apărut o variaţie 
pozitivă sau negativă de minimum 10% din populaţia 
respectivului colegiu. 

art.12 alin.2  
Modificarea colegiilor uninominale nu poate fi făcută 

decât dacă faţă de modificarea anterioară a apărut o variaţie 
pozitivă sau negativă de minimum 5%  din populaţia 
respectivului colegiu. 

Autor: sen. Gavrilă Vasilescu 

 
Admitere: variaţia trebuie sa fie egală 
procentual cu pragul electoral.   
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

63. Art.12, alin.3 
(3) Prima delimitare a colegiilor uninominale va fi 

efectuată de o Comisie Parlamentară Specială constituită pe 
baza proporţionalităţii reprezentării parlamentare. 

Art.12, al.3 
Delimitarea şi componenţa colegiilor uninominale 

precum şi numărul de mandate de deputat sau senator 
atribuite  în fiecare circumscripţie electorală   se face prin 
lege.  

Autor: grupul parlamentar PSD 

 
Admitere: - 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

64. Art.12, alin.3 
 (3) Prima delimitare a colegiilor uninominale va fi 

efectuată de o Comisie Parlamentară Specială constituită pe 
baza proporţionalităţii reprezentării parlamentare. 

Art.12, al.3 
Prima delimitare a colegiilor uninominale va fi efectuată 

de Comisia de Cod Electoral constituită pe baza 
proporţionalităţii reprezentării parlamentare  

Autor: sen. Gavrilă Vasilescu 

Admitere: pentru continuitatea 
Comisiei ce a iniţiat proiectul de lege. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

65. Art.13. – Pentru organizarea procesului electoral 
funcţionează în mod permanent Autoritatea Electorală 
Permanentă, iar în perioada organizării alegerilor se 
formează Biroul Electoral Central, Birouri Electorale de 
Circumscripţie la nivel judeţean, al municipiului Bucureşti, 
oficii electorale de sector, în cazul municipiului Bucureşti, şi 
un Birou Electoral de Circumscripţie externă pentru 

Art.13. – Pentru organizarea procesului electoral 
funcţionează în mod permanent Autoritatea Electorală 
Permanentă, iar în perioada organizării alegerilor se 
formează Biroul Electoral Central, Birouri Electorale de 
Circumscripţie la nivel judeţean, al municipiului Bucureşti, 
oficii electorale de sector, în cazul municipiului Bucureşti, şi 
cinci Birouri Electorale de Circumscripţie externă pentru 

Admitere: Amendamentul este corelat 
cu numărul românilor plecaţi în 
străinătate. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 
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cetăţenii români cu domiciliu în afara graniţelor României, 
birouri electorale ale secţiilor de votare. 

cetăţenii români cu domiciliu în afara graniţelor României, 
birouri electorale ale secţiilor de votare. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

66. Art.14. – 1) La nivelul naţional, se constituie un Birou 
Electoral Central, format din 3 judecători ai Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii 
Electorale Permanente şi cel mult 12 reprezentanţi ai 
partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale 
care participă la alegeri, conform legii, precum şi un 
reprezentant desemnat de grupul parlamentar al minorităţilor 
naţionale din Camera Deputaţilor. 

 

Art.14. – 1) La nivelul naţional, se constituie un Birou 
Electoral Central, format din 3 judecători ai Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii 
Electorale Permanente şi reprezentanţii partidelor politice 
care participă la alegeri. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se asigură astfel 
reprezentarea necesară în B.E.C. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

67. Art.14.- 2) Desemnarea celor 3 judecători se face de 
preşedintele Înaltei Curţi DE Casaţie şi Justiţie, în şedinţă 
publică, în cea de a treia zi de la stabilirea datei alegerilor, 
prin tragere la sorţi, dintre judecătorii în exerciţiu ai Curţii. 
Ora şi locul şedinţei publice de tragere la sorţi se anunţă în 
scris, de către Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, cu o zi înainte de ziua desfăşurării, partidelor 
politice parlamentare şi se aduce la cunoştinţa publică prin 
presa scrisă şi audiovizuală. La organizarea şi desfăşurarea 
tragerii la sorţi au dreptul să participe câte un reprezentant, 
desemnat ca atare, al partidelor politice parlamentare. 
Rezultatul tragerii la sorţi se consemnează într-un proces - 
verbal, semnat de preşedinte şi consultantul şef al Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie. Procesul – verbal constituie actul 
de investire. 

Art.14.- 2) Desemnarea celor 3 judecători se face de 
preşedintele Înaltei Curţi DE Casaţie şi Justiţie, în şedinţă 
publică, în cea de a treia zi de la stabilirea datei alegerilor, 
prin tragere la sorţi, dintre judecătorii în exerciţiu ai Curţii. 
Ora şi locul şedinţei publice de tragere la sorţi se anunţă în 
scris, de către Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, cu o zi înainte de ziua desfăşurării, partidelor 
politice parlamentare şi se aduce la cunoştinţa publică prin 
presa scrisă şi audiovizuală. La organizarea şi desfăşurarea 
tragerii la sorţi au dreptul să participe câte un reprezentant, 
desemnat ca atare, al partidelor politice parlamentare. 
Rezultatul tragerii la sorţi se consemnează într-un proces - 
verbal, semnat de preşedinte şi consultantul şef al Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie.  

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Precizarea referitoare la 
procesul-verbal nu este necesară. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

68. Art. 14 – 3) În termen de 24 de ore de la investire, 
judecătorii desemnaţi aleg din rândul lor, prin vot secret, 
preşedintele Biroului Electoral Central şi locţiitorul acestuia. 
În termen de 24 de ore de la alegerea preşedintelui  Biroului 
Electoral Central, biroul completează cu preşedintele şi 
vicepreşedinţii Autorităţii electorale Permanente, cu câte un 
reprezentant al partidelor politice parlamentare, precum şi 
cu reprezentantul desemnat de grupul parlamentar al 
minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor, comunicaţi 
în scris de către acestea. Completarea Biroului Electoral 
Central se consemnează într-un proces verbal care constituie 

Art. 14 – 3) În termen de 24 de ore de la alegerea 
preşedintelui  Biroului Electoral Central, biroul completează 
cu preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii electorale 
Permanente, cu câte un reprezentant al partidelor politice 
care participă la alegeri, comunicaţi în scris de către acestea. 
Completarea Biroului Electoral Central se consemnează 
într-un proces verbal care constituie actul de investire. În 
această organizare Biroul Electoral Central îndeplineşte 
toate atribuţiile ce îi revin potrivit prezentei legi. 
Preşedintele Biroului Electoral Central este ales prin vot 
secret de către membrii acestuia, în cel mult 24 de ore de 

Admitere: Se elimină astfel 
discriminările dintre membrii B.E.C. 
Se respectă prevederile art.24, alin. 3 
din Legea nr. 3/2000 privind 
referendumul. Toţi membrii B.E.C. 
sunt egali în drepturi şi pot şi trebuie să 
participe la alegerea preşedintelui 
B.E.C. şi a locţiitorului său. În B.E.C. 
nu trebuie admisă discriminarea. Nu 
există membrii B.E.C. de rangul I, II 
sau III. 
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actul de investire. În această organizare Biroul Electoral 
Central îndeplineşte toate atribuţiile ce îi revin potrivit 
prezentei legi. 

la desemnare. 
Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 

Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

69. Art.14 alin.3 
(3) În termen de 24 de ore de la învestire, judecătorii 

desemnaţi aleg din rândul lor, prin vot secret, preşedintele 
Biroului Electoral Central şi locţiitorul acestuia. în termen 
de 24 de ore de la alegerea preşedintelui Biroului Electoral 
Central, biroul se completează cu preşedintele şi 
vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente, cu câte un 
reprezentant al partidelor politice parlamentare, precum şi 
cu reprezentantul desemnat de grupul parlamentar al 
minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor, comunicaţi 
în scris de către acestea. Completarea Biroului Electoral 
Central se consemnează într-un proces-verbal care constituie 
actul de învestire. În aceasta organizare, Biroul Electoral 
Central îndeplineşte toate atribuţiile ce îi revin potrivit 
prezentei legi. 

Textul va avea următorul cuprins: 
„In termen de 24 de ore de la învestire,  judecătorii 

desemnaţi aleg din rândul lor, prin vot secret, preşedintele 
Biroului Electoral Central şi locţiitorul acestuia. În termen 
de 24 de ore de la alegerea preşedintelui Biroului Electoral 
Central, biroul se completează cu preşedintele şi 
vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente. 
Completarea Biroului Electoral Central se consemnează 
într-un proces-verbal care constituie actul de învestire. În 
această organizare Biroul Electoral central  îndeplineşte 
toate atribuţiile care îi revin potrivit prezentei legi.” 

Autori: sen. Nicolae Vlad Popa + Mihai Ţâbuleac 

Admitere: Prin textul din propunerea 
legislativă se încalcă în mod grosolan 
principiul echităţii şi se creează o 
discriminare, cu favorizarea 
nejustificată a anumitor competitori. 
Pentru a oferi şanse egale 
competitorilor, cooptarea 
reprezentanţilor  acestora în Biroul 
Electoral se va face după depunerea 
candidaturilor şi în funcţie de numărul 
de candidaturi depuse. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

70. Art.14 alin.4 
(4) În termen de două zile de la rămânerea definitiva a 

candidaturilor, partidele politice care nu sunt reprezentate în 
Parlament, alianţele politice şi alianţele electorale ale 
acestora care participa la alegeri comunica, în scris, Biroului 
Electoral Central, numele şi prenumele reprezentanţilor. 
Comunicările transmise după acest termen nu se mai iau în 
considerare. 

 

Textul va avea următorul cuprins: 
„În termen de 2 zile de la rămânerea definitivă a 

candidaturilor, partidele politice, alianţele politice şi 
alianţele electorale ale acestora care participă la alegeri, 
precum şi grupul parlamentar al minorităţilor naţionale 
din Camera Deputaţilor comunică, în scris, Biroului 
Electoral Central, numele şi prenumele câte unui 
reprezentant pentru fiecare dintre acestea. Comunicările 
trimise după acest termen nu se iau în considerare.  

Autori: sen. Nicolae Vlad Popa + Mihai Ţâbuleac 

Admitere: Prevederea reglementează 
modalitatea de desemnare al 
reprezentanţilor competitorilor 
electorali în BEC. 
Desemnarea reprezentanţilor se face 
după depunerea candidaturilor astfel 
încât înscrierea în competiţie şi numărul 
de candidaţi să fie criteriu de calificare 
pentru formaţiunile politice în BEC. 
Prevederea actuală referitoare la partidele 
parlamentare şi neparlamentare este 
discriminatorie, motiv pentru care 
propunem această modificare. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

71. Art.14 alin.5 
(5) Desemnarea reprezentanţilor partidelor politice 

neparlamentare, alianţelor politice şi alianţelor electorale 
dintre acestea în Biroul Electoral Central se face în ordinea 
descrescătoare a numărului de candidaturi rămase definitive 
din colegiile uninominale. 

Textul va avea următorul cuprins: 
Desemnarea în Biroul Electoral Central a 

reprezentanţilor partidelor politice, alianţelor politice 
electorale care participă la alegeri, se face în ordine 
descrescătoare a numărului de candidaturi rămase definitive 
din colegiile uninominale. 

Autori: sen. Nicolae Vlad Popa + Mihai Ţâbuleac 

Admitere: Pentru corelarea cu textele 
alin.3 şi 4. Propuse prin amendament. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 
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72. Art.14 alin.6 
(6) În cazul în care la desemnarea reprezentanţilor 

partidelor politice neparlamentare, alianţelor politice sau 
alianţelor electorale dintre acestea ultimul loc de distribuit 
revin unor partide sau alianţe care au depus acelaşi număr de 
candidaturi, desemnarea reprezentanţilor acestora se face, 
prin tragere la sorti, de preşedintele Biroului Electoral 
Central, în prezenta persoanelor delegate de partidele 
politice, alianţele politice sau alianţele electorale în cauza. 

 

Textul va avea următorul cuprins: 
„În cazul în care la desemnarea reprezentanţilor 

partidelor politice, alianţelor politice sau alianţelor 
electorale, ultimul loc de distribuit revine unor partide sau 
alianţe care au depus acelaşi număr de candidaturi, 
desemnarea reprezentanţilor acestora se face prin tragerea la 
sorţi, de către preşedintele Biroului Electoral Central,  în 
prezenţa persoanelor delegate de partidele politice, alianţele 
politice sau alianţele electorale. Procesul –verbal întocmit 
de preşedinte cu privire la modul de stabilire a 
reprezentanţilor constituie actul de atestare a calităţii 
acestora de membri în Biroul Electoral central.   

Autori: sen. Nicolae Vlad Popa + Mihai Ţâbuleac 

Admitere: Se impune eliminarea din 
text a cuvântului „neparlamentare” 
pentru corelarea cu textele alin.3 şi 4 
propuse prin amendament. Se preia de 
la aliniatul următor prevederea privind 
întocmirea procesului verbal de 
atestare. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

73. Art. 14 – 7) Completarea Biroului Electoral Central cu 
reprezentanţii partidelor politice neparlamentare, alianţelor 
politice şi alianţelor electorale se face, în termen de 24 de 
ore de la expirarea termenului prevăzut la alin.(4), de 
preşedintele Biroului Electoral Central, în prezenţa 
membrilor biroului şi a persoanelor delegate de partidele 
politice şi alianţele electorale care au comunicat 
reprezentanţii. Procesul – verbal întocmit de preşedinte cu 
privire la modul de stabilire a reprezentanţilor constituie 
actul de atestare a calităţii acestora de membrii în Biroul 
Electoral Central. 

Art. 14 – 7) Completarea Biroului Electoral 
Central cu reprezentanţii partidelor politice neparlamentare, 
alianţelor politice şi alianţelor electorale se face, în termen 
de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la alin.(4),  
în prezenţa membrilor biroului. Procesul – verbal cu privire 
la modul de stabilire a reprezentanţilor constituie actul de 
atestare a calităţii acestora de membrii în Biroul Electoral 
Central. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se elimină din text 
precizările suplimentare. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

74. Art.14 alin.7 
(7) Completarea Biroului Electoral Central cu 

reprezentanţii partidelor politice neparlamentare, alianţelor 
politice şi alianţelor electorale se face, în termen de 24 de 
ore de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4), de 
preşedintele Biroului Electoral Central, în prezenta 
membrilor biroului şi a persoanelor delegate de partidele 
politice, alianţele politice şi alianţele electorale care au 
comunicat reprezentanţii. Procesul-verbal întocmit de 
preşedinte cu privire la modul de stabilire a reprezentanţilor 
constituie actul de atestare a calităţii acestora de membri în 
Biroul Electoral Central. 

Se propune eliminarea 
Autori: sen. Nicolae Vlad Popa + Mihai Ţâbuleac 

Admitere: În condiţiile admiterii 
amendamentelor pentru art.14 alin.3, 4, 
5, 6 şi a preluării ultimei teze în 
alineatul precedent eliminarea se 
impune. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

75. Art.14 alin.8 
(8) În componenţa prevăzută la alin. (3) Biroul Electoral 

Central adopta, în termen de doua zile de la constituire, un 
regulament de organizare şi funcţionare, care se publica în 

Textul va avea următorul cuprins: 
„În termen de două zile de la constituire, Biroul 

Electoral central, în componenţa prevăzută la alin.(3), 
adoptată, un regulament de organizare şi funcţionare, care 

Admitere: Redactare mai corectă 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 
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Monitorul Oficial al României, Partea I, şi este obligatoriu 
pentru toate birourile electorale. 

se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi care 
este obligatoriu pentru birourile electorale.” 

Autori: sen. Nicolae Vlad Popa + Mihai Ţâbuleac 
76.  

______________ 
Art. 14- 10) Toate şedinţele Biroului Electoral Central se 

înregistrează şi se stenografiază. Stenogramele sunt publice. 
Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 

Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se asigură transparenţa şi 
publicitatea şedinţelor şi hotărârilor 
adoptate de B.E.C. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

77. Art. 15 - 1) litera a) urmăreşte  aplicarea dispoziţiilor 
legale privitoare la alegeri de către birourile electorale de 
circumscripţie; 

Art. 15 - 1),litera a) urmăreşte şi asigură aplicarea 
dispoziţiilor legale privitoare la alegeri; 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: BEC trebuie să asigure 
aplicarea prevederilor legale. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

78. Art. 15 - 1),litera b) asigură publicarea în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, a listei cuprinzând denumirea 
şi semnele electorale ale partidelor politice, alianţelor 
electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale legal constituite, care au dreptul să 
participe la alegeri şi comunică lista tuturor birourilor 
electorale de circumscripţie, imediat după constituirea 
acestora; 

Art. 15 - 1),litera b) asigură publicarea în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, a listei cuprinzând denumirea 
şi semnele electorale ale partidelor politice, alianţelor 
electorale, care au dreptul să participe la alegeri şi comunică 
lista tuturor birourilor electorale de circumscripţie, imediat 
după constituirea acestora; 

Admitere: Se respectă Legea 
partidelor politice şi se elimină 
discriminările pe criterii politice dintre 
cetăţenii români. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

79. Art. 15 - 1),litera d) fac publicaţiile şi afişările 
prevăzute de lege cu privire la candidaturi; 

Art. 15 - 1),litera d) verifică publicaţiile şi afişările 
prevăzute de lege cu privire la candidaturi; 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Exprimarea iniţiatorilor nu 
este inspirată şi nu poate fi aplicată. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

80. Art. 15 - 1),litera e) centralizează, pe baza 
comunicărilor primite de la birourile electorale de 
circumscripţie, numărul de candidaturi definitive din 
colegiile uninominale depuse de către partidele politice, 
alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale; comunică 
situaţia centralizată, în termen de 24 de ore de la întocmire, 
Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru 
atribuirea timpilor de antenă, precum şi Societăţii Române 
de Televiziune şi Societăţii Române de Radiodifuziune; 

Art. 15 - 1),litera e) centralizează, pe baza comunicărilor 
primite de la birourile electorale de circumscripţie, numărul 
de candidaturi definitive din colegiile uninominale depuse 
de către partidele politice, alianţele politice, alianţele 
electorale; comunică situaţia centralizată, în termen de 24 de 
ore de la întocmire, Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor 
şi Senatului pentru atribuirea timpilor de antenă, precum şi 
Societăţii Române de Televiziune şi Societăţii Române de 
Radiodifuziune; 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se respectă Legea 
partidelor politice şi se elimină 
discriminările pe criterii politice dintre 
cetăţenii români, inclusiv cei aflaţi în 
străinătate. Este posibil ca numărul 
organizaţiilor aparţinând minorităţilor 
naţionale să fie mai mare decât al 
partidelor politice participante la 
alegerile parlamentare. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

81. Art. 15 - 1),litera g) anuleaza alegerile dintr-un colegiu 
uninominal in cazul in care constata ca votarea sau stabilirea 
rezultatului alegerilor a avut loc prin fraude de natura sa 
modifice atribuirea mandatelor si dispune repetarea 
scrutinului; 

Art. 15 - 1),litera g) anuleaza alegerile dintr-un colegiu 
uninominal in cazul in care constata ca votarea sau stabilirea 
rezultatului alegerilor a avut loc prin fraude şi dispune 
repetarea scrutinului; 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 

Admitere: Se elimină formularea 
subiectivă din text, care nu poate fi 
aplicată unitar pentru toate colegiile 
uninominale. 
Respingere: Comisia a hotărât 
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Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan respingerea acestui amendament. 

82. Art. 15 - 1),litera h) poate dispune renumărarea 
voturilor intr-o secţie de votare sau refacerea centralizarii 
voturilor si rezultatului alegerilor dintr-un colegiu 
uninominal, in situatia in care constata, pe baza probelor 
administrate, ca au fost comise erori sau au fost inregistrate 
neconcordante intre datele inregistrate in procesele-verbale; 

Art. 15 - 1),litera h) dispune renumararea voturilor intr-o 
sectie de votare sau refacerea centralizarii voturilor si 
rezultatului alegerilor dintr-un colegiu uninominal, in 
situatia in care constata, pe baza probelor administrate, ca au 
fost comise erori sau au fost inregistrate neconcordante intre 
datele inregistrate in procesele-verbale; 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se elimină partea permisivă 
a textului care face posibilă aplicarea 
neunitară a legii. Unii vor putea, alţii 
nu. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

83. Art. 15 - 1),litera i) totalizează rezultatul naţional, în 
baza proceselor verbale primite de la birourile electorale 
constituite la nivele inferioare; 

Art. 15 - 1),litera i) totalizează cu sprijinul Institutului 
Naţional de Statistică rezultatul naţional, în baza 
proceselor verbale primite de la birourile electorale 
constituite la nivele inferioare, folosind în acest scop softul 
propriu al acestei instituţii; 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Precizarea se impune şi se 
bazează pe experienţa de la alegerile 
parlamentare precedente. 
Se evită fraudarea rezultatului voturilor 
exprimate prin folosirea unui soft livrat 
de către cei implicaţi în sfidarea 
electoratului. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

84. Art. 15 - 1),litera j) transmite Autoritatii Electorale 
Permanente, dupa publicarea rezultatelor alegerilor in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, materialele 
necesare redactarii Cartii Albe a alegerilor. 

Art. 15 - 1),litera j) transmite Autoritatii Electorale 
Permanente, dupa publicarea rezultatelor alegerilor in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, documentele 
necesare redactarii Cartii Albe a alegerilor. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se evită limbajul de lemn. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

85. Art.15 lit.k 
k) stabileşte numărul de mandate ce revine, la nivel 

naţional, fiecărui partid politic, alianţă politică, alianţă 
electorală, organizaţie a unei minorităţi naţionale, candidat 
independent care participă în alegeri în condiţiile legii; 

Art.15 lit.k  
k) Stabileşte numărul de mandate de deputat ce revine la 

nivel naţional fiecărui competitor politic care a depus lista 
de partid pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a trecut 
pragul electoral. 

Autor: grupul parlamentar PSD 

 
Admitere: - 
 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

86. Art. 15 - 1), litera k) stabileşte numărul de mandate ce 
revine, la nivel naţional, fiecărui partid politic, alianţă 
politică, alianţă electorală, organizaţie a unei minorităţi 
naţionale, candidat independent care participă în alegeri în 
condiţiile legii; 

Art. 15 - 1),litera k) stabileşte numărul de mandate ce 
revine, la nivel naţional, fiecărui partid politic, alianţă 
politică, alianţă electorală, candidat independent care 
participă în alegeri în condiţiile legii; 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se respectă Legea 
partidelor politice şi se elimină 
discriminările dintre alegători pe 
criterii etnice. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 
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87. Art. 15, lit.l) 
l) atestă atribuirea unui mandat de deputat organizaţiei 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care a întrunit 
condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (2) şi eliberează 
certificatul doveditor deputatului desemnat pe aceasta baza; 

 

Art. 15, lit.l  
l) atestă atribuirea unui mandat de deputat  

competitorului politic care a îndeplinit condiţiile prevăzute 
de art. 91. 

Autor: grupul parlamentar PSD 

 
Admitere: - 
 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

88. Art. 15 - 1),litera l) atesta atribuirea unui mandat de 
deputat organizatiei cetatenilor apartinand minoritatilor 
nationale care a intrunit conditiile prevazute la art. 9 alin. 2) 
si elibereaza certificatul doveditor deputatului desemnat pe 
aceasta baza; 

Art. 15 - 1),litera l) atesta atribuirea unui mandat de 
deputat pentru organizaţiile cetatenilor apartinand 
minoritatilor nationale si elibereaza certificatul doveditor 
deputatului desemnat pe aceasta baza; 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se respectă Constituţia 
României şi fiecare minoritate loială 
Statului Român va fi reprezentat de 
câte un deputat în Parlament. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

89. Art. 15, alin.3 
(3) Cererea de anulare a alegerilor dintr-un colegiu 

uninominal pentru frauda electorala se poate face numai de 
către competitorii electorali care au participat la alegeri în 
colegiul respectiv. Cererea se depune la Biroul Electoral 
Central în termen de cel mult 24 de ore de la încheierea 
votării, sub sancţiunea decăderii. Cererea trebuie temeinic 
motivata şi însoţită de dovezile pe care se întemeiază. Lipsa 
probelor atrage respingerea cererii. Cererea poate fi admisa 
numai daca cel care a sesizat nu este implicat în producerea 
fraudei şi numai daca se stabileşte ca aceasta a fost de natura 
sa modifice atribuirea mandatelor. Soluţionarea cererii de 
anulare a alegerilor de către Biroul Electoral Central se 
poate face numai pana la data publicării rezultatului 
alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

Art. 15, al.3: 
(3) Cererea de anulare a alegerilor dintr-un colegiu 

uninominal pentru frauda electorala se poate face numai de 
către competitorii electorali care au participat la alegeri în 
colegiul respectiv. Cererea se depune la Biroul Electoral 
Central în termen de cel mult 24 de ore de la încheierea 
votării, sub sancţiunea decăderii. Cererea trebuie temeinic 
motivata şi însoţită de dovezile pe care se întemeiază. Lipsa 
probelor atrage respingerea cererii. Cererea poate fi admisa 
numai daca cel care a sesizat nu este implicat în producerea 
fraudei şi numai daca se stabileşte ca aceasta a fost de natura 
sa modifice atribuirea mandatelor. Soluţionarea cererii de 
anulare a alegerilor de către Biroul Electoral Central se 
poate face numai pana la data publicării rezultatului 
alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Autor: grupul parlamentar PSD 

 
 
 
 
 
Admitere: Eliminare text, fiind 
discutabil pe constituţionalitate. 
 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 
 

90. Art. 15 – 3) Cererea de anulare a alegerilor dintr-un 
colegiu uninominal pentru frauda electorala se poate face 
numai de către competitorii electorali care au participat la 
alegeri în colegiul respectiv. Cererea se depune la Biroul 
Electoral Central in termen de cel mult 24 de ore de la 
incheierea votarii, sub sanctiunea decaderii. Cererea trebuie 
temeinic motivata si insotita de dovezile pe care se 
intemeiaza. Lipsa probelor atrage respingerea cererii. 
Cererea poate fi admisa numai daca cel care a sesizat nu este 
implicat in producerea fraudei si numai daca se stabileste ca 
aceasta a fost de natura sa modifice atribuirea mandatelor. 
Solutionarea cererii de anulare a alegerilor de catre Biroul 

Art. 15 – 3) Cererea de anulare a alegerilor dintr-un 
colegiu uninominal pentru frauda electorala se poate face 
numai de către competitorii electorali care au participat la 
alegeri în colegiul respectiv. Cererea se depune la Biroul 
Electoral Central in termen de cel mult 24 de ore de la 
incheierea votarii, sub sanctiunea decaderii. Cererea trebuie 
motivata si insotita de dovezile pe care se intemeiaza. Lipsa 
probelor atrage respingerea cererii. Solutionarea cererii de 
anulare a alegerilor de catre Biroul Electoral Central se 
poate face numai pana la data publicarii rezultatului 
alegerilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 

Admitere: Se elimină textul permisiv 
şi extrem de interpretativ privind 
cererea. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament.  
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Electoral Central se poate face numai pana la data publicarii 
rezultatului alegerilor in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I. 

Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

91. Art.15.-(4) Prin fraudă electorală se înţelege orice 
acţiune ilegală care are loc înaintea, în timpul sau după 
încheierea votării ori în timpul numărării voturilor şi 
încheierii proceselor –verbale şi care are ca rezultat 
denaturarea voinţei alegătorilor şi crearea de avantaje 
concretizate prin voturi şi mandate în plus pentru un partid, 
o alianţă politică, o alianţă electorală sau un candidat 
independent. 

Art.15.- (4) Prin fraudă electorală se înţelege orice 
acţiune ilegală care are loc înaintea, în timpul sau după 
încheierea votării ori în timpul numărării voturilor şi 
încheierii proceselor-verbale şi care are ca rezultat 
denaturarea voinţei alegătorilor şi crearea de avantaje 
concretizate prin voturi şi mandate în plus pentru 
candidatul unui partid, unei alianţe politice, alianţe 
electorale sau un candidat independent. 

Autor: sen. Mihai Ţâbuleac 

Admitere: Este fraudă electorală 
atunci când se efectuează transferuri de 
voturi şi mandate între candidaţii 
aceleiaşi formaţiuni politice. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

92. Art. 15, alin.6 
(6) Hotărârile Biroului Electoral Central prin care se dau 

interpretări unor prevederi ale prezentei legi se publica în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

Art. 15, al.6 
Hotărârile Biroului Electoral Central se publică în 

Monitorul Oficial al României – Partea I-a. 
Autor: grupul parlamentar PSD 

Admitere: Eliminarea textului „prin 
care se dau interpretări unor prevederi 
ale prezentei legi” întrucât ridică 
aspecte de neconstituţionalitate. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

93. Art. 15 – 6) Hotararile Biroului Electoral Central prin 
care se dau interpretari unor prevederi ale prezentei legi se 
publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 

Art. 15 – 6) Hotararile Biroului Electoral Central se aduc 
la cunoştinţă în şedinţă publică. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Textul legii nu poate fi 
interpretat de BEC ci numai aplicat şi 
respectat. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

94. Art. 16 – 1) La nivelul fiecăreia dintre cele 43 de 
circumscripţii electorale, se constituie un birou electoral de 
circumscripţie, format din 3 judecători, 1 reprezentant al 
Autorităţii Electorale Permanente şi din cel mult 9 
reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice, 
alianţelor electorale şi ai organizaţiilor minorităţilor 
naţionale care participă la alegeri, conform legii, în 
circumscripţia electorală respectivă. 

 

Art. 16 – 1) La nivelul fiecăreia dintre cele 43 de 
circumscripţii electorale, se constituie un birou electoral de 
circumscripţie, format din 3 judecători, 1 reprezentant al 
Autorităţii Electorale Permanente şi din reprezentanţii  
partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale 
care participă la alegeri, conform legii, în circumscripţia 
electorală respectivă. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se respectă modalitatea de 
constituire a BEC şi la nivel de 
circumscripţie. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

95. Art. 16 – 2) Desemnarea celor 3 judecători se face în 
şedinţă publică, în termen de 5 zile de la începerea perioadei 
electorale, de către preşedintele tribunalului, prin tragere la 
sorţi, dintre judecătorii în exerciţiu ai tribunalului judeţean, 
respectiv ai Tribunalului Bucureşti pentru circumscripţia 
electorală Bucureşti şi pentru circumscripţia electorală 
externă. Data şedinţei se aduce la cunoştinţa publică, prin 
presă, de preşedintele tribunalului, cu cel puţin 48 de ore 

Art. 16 – 2) Desemnarea celor 3 judecători se face în 
şedinţă publică, în termen de 5 zile de la începerea perioadei 
electorale, de către preşedintele tribunalului, prin tragere la 
sorţi, dintre judecătorii în exerciţiu ai tribunalului judeţean, 
respectiv ai Tribunalului Bucureşti pentru circumscripţia 
electorală Bucureşti şi pentru circumscripţia electorală 
externă. Data şedinţei se aduce la cunoştinţa publică, prin 
presă, de preşedintele tribunalului, cu cel puţin 48 de ore 

Admitere: Toţi membrii biroului sunt 
egali în drepturi şi obligaţii. Ca atare, 
preşedintele biroului nu poate fi ales 
numai dintre trei dintre membrii săi 
care nu au nimic în plus faţă de ceilalţi 
membrii ai biroului, ci dimpotrivă s-ar 
putea să fie lipsiţi de experienţă. 
Respingere: Comisia a hotărât 
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înainte. Rezultatul tragerii la sorţi se consemnează într-un 
proces-verbal, semnat de preşedinte, ce constituie actul de 
învestire. În termen de 24 de ore de la desemnare, 
judecătorii, prin vot secret, aleg preşedintele biroului 
electoral de circumscripţie si loctiitorul acestuia. Din acel 
moment biroul astfel constituit îndeplineşte toate atribuţiile 
ce îi revin potrivit prezentei legi, urmând a fi completat cu 
reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice, 
alianţelor electorale şi ai organizaţiilor aparţinând 
minorităţilor naţionale care participă la alegeri conform 
legii. 

înainte. Rezultatul tragerii la sorţi se consemnează într-un 
proces-verbal, semnat de preşedinte, ce constituie actul de 
învestire. Biroul îndeplineşte toate atribuţiile ce îi revin 
potrivit prezentei legi, urmând a fi completat cu 
reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice, 
alianţelor electorale care participă la alegeri conform legii. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

respingerea acestui amendament. 

96. Art. 16 – 3) În termen de 24 ore de la data rămânerii 
definitive a candidaturilor, partidele politice,  alianţele 
politice, alianţele electorale şi organizaţiile minorităţilor 
naţionale care participă la alegeri conform legii vor 
comunica, în scris, respectivului birou electoral de 
circumscripţie, numele şi prenumele reprezentanţilor lor în 
biroul electoral. Comunicările transmise după acest termen 
nu se mai iau în considerare. 

Art. 16 – 3) În termen de 24 ore de la data rămânerii 
definitive a candidaturilor, partidele politice,  alianţele 
politice, alianţele care participă la alegeri conform legii vor 
comunica, în scris, respectivului birou electoral de 
circumscripţie, numele şi prenumele reprezentanţilor lor în 
biroul electoral. Comunicările transmise după acest termen 
nu se mai iau în considerare. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se respectă Constituţia şi 
Legea partidelor politice, eliminându-
se discriminările dintre alegătorii în 
funcţie de limbă. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

97. Art. 16, alin.4 
(4) Din partea Autorităţii Electorale Permanente 

reprezentanţii vor fi desemnaţi prin acordul comun al 
preşedintelui şi celor doi vicepreşedinţi. 

 

Art. 16, al.4  
Reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente vor fi 

desemnaţi de către  aceasta. 
Autor: grupul parlamentar PSD 

 
Admitere: Textul propus de P.L. 
modifică legea privind Autoritatea 
Electorală Permanentă. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

98. Art. 16 – 5) Desemnarea reprezentanţilor partidelor 
politice, ai alianţelor politice, ai alianţelor electorale şi ai 
organizaţiilor minorităţilor naţionale care participă la alegeri 
în condiţiile legii în biroul electoral de circumscripţie, se 
face aplicând în mod corespunzător prevederile de la art. 14, 
alin. 3) – 6). 

Art. 16 – 5) Desemnarea reprezentanţilor partidelor 
politice, ai alianţelor politice, ai alianţelor electorale care 
participă la alegeri în condiţiile legii în biroul electoral de 
circumscripţie, se face aplicând în mod corespunzător 
prevederile de la art. 14, alin. 3) – 6). Preşedintele şi 
vicepreşedintele Biroului electoral de circumscripţie se 
aleg prin vot secret de către membrii acestuia în ziua 
când au fost desemnaţi 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se respectă principiile 
democraţiei şi ale nediscriminării. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

99. Art. 16 – 6) Oficiile electorale se organizeaza la nivelul 
sectoarelor municipiului Bucuresti si sunt alcatuite dintr-un 
presedinte, un loctiitor al acestuia, un reprezentant al 
Autorităţii Electorale Permanente  si din cel mult 7 membri, 

Art. 16 – 6) Oficiile electorale se organizeaza la nivelul 
sectoarelor municipiului Bucuresti si sunt alcatuite dintr-un 
presedinte, un loctiitor al acestuia, un reprezentant al 
Autorităţii Electorale Permanente  si din cel mult 7 membri, 

Admitere: Se respectă prevederile din 
Constituţia României şi Legea 
partidelor politice. 
Respingere: Comisia a hotărât 
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reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice, 
aliantelor electorale si organizatiilor cetatenilor apartinand 
minoritatilor nationale care participa la alegeri in municipiul 
Bucuresti. Desemnarea acestor reprezentanţi se face prin 
aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 14, alin 3) – 6). 

reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice, 
aliantelor electorale care participa la alegeri in municipiul 
Bucuresti. Desemnarea acestor reprezentanţi se face prin 
aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 14, alin 3) – 6). 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

respingerea acestui amendament. 

100. Art.16 alin.6 
(6) Oficiile electorale se organizează la nivelul 

sectoarelor municipiului Bucureşti şi sunt alcătuite dintr-un 
preşedinte, un locţiitor al acestuia, un reprezentant al 
Autorităţii Electorale Permanente  şi din cel mult 7 membri, 
reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice, 
alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale care participa la alegeri în municipiul 
Bucureşti. Desemnarea acestor reprezentanţi se face prin 
aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 14 alin. (3) – 
(6) 

Se propune acelaşi amendament ca la pct.11.  
Oficiile electorale se organizează la nivelul municipiului 

Bucureşti şi sunt alcătuite dintr-un preşedinte, un locţiitor  al 
acestuia, un reprezentant al Autorităţii Electorale 
Permanente şi din cel mult 7 membri, reprezentanţi al 
partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi 
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale 
care  participă la alegeri. Desemnarea acestor reprezentanţi 
se face prin aplicarea corespunzătoare a prevederilor 
art.114, alin.3) -6).  

Autori: sen. Nicolae Vlad Popa + Mihai Ţâbuleac 

Admitere: Desemnarea 
reprezentanţilor în birourile electorale 
de circumscripţie şi oficiile electorale 
se face în funcţie de candidaturile 
depuse la nivel naţional. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

101. Art. 16 – 7) Presedintele si loctiitorul acestuia sunt 
magistrati desemnati de presedintele Tribunalului Bucuresti 
cu cel mult 15 zile inainte de data alegerilor, prin tragere la 
sorti pe functii, dintre judecatorii in exercitiu ai judecatoriei 
sectorului.  

În 24 de ore de la desemnarea magistraţilor competitorii 
electorali vor comunica în scris numele reprezentanţilor lor 
în oficiul electoral. 

În 24 de ore de la desemnarea magistraţilor Autoritatea 
Electorală Permanentă va comunica numele reprezentanţilor 
ei în fiecare oficiu electoral. 

Oficiile electorale se vor completa prin aplicarea 
corespunzătoare a prevederilor alin. 5 în 24 de ore de la 
comunicarile realizate de competitorii electorali. 

Art. 16 – 7) Presedintele si loctiitorul acestuia sunt aleşi 
prin vot secret dintre membrii oficiului electoral cu cel 
mult 15 zile inainte de data alegerilor  

În 24 de ore de la desemnarea magistraţilor competitorii 
electorali vor comunica în scris numele reprezentanţilor lor 
în oficiul electoral. 

În 24 de ore de la desemnarea magistraţilor Autoritatea 
Electorală Permanentă va comunica numele reprezentanţilor 
ei în fiecare oficiu electoral. 

Oficiile electorale se vor completa prin aplicarea 
corespunzătoare a prevederilor alin. 5 în 24 de ore de la 
comunicarile realizate de competitorii electorali. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se respectă principiile 
democraţiei şi ale nediscriminării. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

102. Art. 17 – 1), litera c) în termen de 24 de ore de la 
rămânerea definitivă a candidaturilor, comunică Biroului 
Electoral Central, partidele politice, alianţele politice, 
alianţele electorale şi organizaţiile minorităţilor naţionale cu 
reprezentare în Parlament prin grup parlamentar propriu, 
celelalte partide politice, alianţe politice şi organizaţii ale 
minorităţilor naţionale care au depus candidaţi la nivelul 
colegiilor uninominale de pe raza circumscripţiei, cât şi 
numărul de candidaturi depuse de acestea; 

Art. 17 – 1), litera c) în termen de 24 de ore de la 
rămânerea definitivă a candidaturilor, comunică Biroului 
Electoral Central, partidele politice, alianţele politice, 
alianţele electorale care au depus candidaţi la nivelul 
colegiilor uninominale de pe raza circumscripţiei, cât şi 
numărul de candidaturi depuse de acestea; 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se respectă Constituţia şi 
Legea partidelor politice. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 
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103. Art. 17 – 1), litera d) fac publicaţiile şi afişările 
prevăzute de lege cu privire la candidaturi; 

Art. 17 – 1), litera d) verifică publicaţiile şi afişările 
prevăzute de lege cu privire la candidaturi; 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Textul iniţiatorilor este 
fantezist. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

104. Art. 17 – 2), litera g) în termen de 24 de ore de la 
împlinirea termenului prevăzut la alin 1., punctul. c), oficiul 
electoral de sector le va comunica preşedinţilor secţiilor de 
votare care sunt partidele politice şi organizaţiile 
minorităţilor naţionale reprezentate în parlament prin grup 
parlamentar propriu, celelalte partide politice şi alianţe 
politice care au depus candidaţi la nivelul colegiilor 
uninominale, precum şi numărul de candidaturi depuse de 
acestea, în scopul completării birourilor electorale ale 
secţiilor de votare; 

Art. 17 – 2), litera g) în termen de 24 de ore de la 
împlinirea termenului prevăzut la alin 1., punctul. c), oficiul 
electoral de sector le va comunica preşedinţilor secţiilor de 
votare care sunt partidele politice, celelalte partide politice 
şi alianţe politice care au depus candidaţi la nivelul 
colegiilor uninominale, precum şi numărul de candidaturi 
depuse de acestea, în scopul completării birourilor electorale 
ale secţiilor de votare; 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se respectă Constituţia şi 
Legea partidelor politice. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

105. Art.18 alin.2 
(2) Se pot organiza secţii de votare şi în satele sau 

grupele de sate cu populaţie până la 1.000 locuitori, situate 
la o distanţă mai mare de 5 km faţa de sediul secţiei de 
votare din reşedinţa comunei. 

 

Art.18 alin.2 
Se organizează secţii de votare şi în satele sau grupele de 

sate cu populaţie până la 1000 de locuitori, situate la o 
distanţă mai mare de 2 km faţă de sediul secţiei de votare 
din reşedinţa comunei. 

Autor: sen. Gavrilă Vasilescu 

 
Admitere: pentru a se asigura 
deplasarea optimă la secţiile de votare. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

106. Art. 18 – 3) Delimitarea secţiilor de votare se stabileşte 
de consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor sau 
subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor pe 
baza unor norme emise de către Autoritatea Electorală 
Permanentă. 

Art. 18 – 3) Delimitarea secţiilor de votare se hotărăşte 
la propunerea primarilor, de consiliile locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor sau subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale ale municipiilor pe baza unor norme 
emise de către Autoritatea Electorală Permanentă. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Trebuie respectate rolul şi 
atribuţiile primarului. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

107. Art. 18 – 5) Numerotarea secţiilor de votare se face 
începând cu localitatea reşedinţă de judeţ şi continuând cu 
cele din municipii, celelalte oraşe şi apoi din comune în 
ordinea alfabetică a acestora; în municipiile cu subdiviziuni 
administrativ-teritoriale, numerotarea se face cu respectarea 
ordinii acestor subdiviziuni, prevăzută de lege. 

Art. 18 – 5) Numerotarea secţiilor de votare se face 
începând cu localitatea reşedinţă de judeţ şi continuând cu 
cele din municipii, oraşe şi apoi din comune în ordinea 
alfabetică a acestora; în municipiile cu subdiviziuni 
administrativ-teritoriale, numerotarea se face cu respectarea 
ordinii acestor subdiviziuni, prevăzută de lege. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Trebuie respectate rolul şi 
atribuţiile primarului. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

108. Art. 19 – 2) Desemnarea juriştilor se face în şedinţă 
publică, cu 15 zile inainte de ziua votarii, de către 
preşedintele tribunalului in sedinta publica anuntata cu 48 
ore inainte, prin tragere la sorţi, dintre magistraţi sau alţi 
jurişti existenţi în judeţ sau în Municipiul Bucureşti. Lista 

Art. 19 – 2) Desemnarea juriştilor se face în şedinţă 
publică, cu 15 zile inainte de ziua votarii, de către 
preşedintele tribunalului in sedinta publica anuntata cu 48 
ore inainte, prin tragere la sorţi, dintre magistraţi sau alţi 
jurişti existenţi în judeţ sau în Municipiul Bucureşti. Lista 

Admitere: Trebuie respectate rolul şi 
atribuţiile primarului. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 
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magistraţilor care vor participa la tragerea la sorţi se 
întocmeşte de către preşedintele tribunalului, iar cea a altor 
jurişti, de către prefect, împreună cu preşedintele 
tribunalului. Listele vor cuprinde un număr de persoane mai 
mare cu 10% decât cel necesar, acestea fiind rezervă, la 
dispoziţia preşedintelui tribunalului, pentru înlocuirea, în 
cazuri deosebite, a titularilor. Gruparea în liste, în vederea 
tragerii la sorţi, se va face avându-se în vedere necesitatea 
ca locuinţele persoanelor în cauză să fie în localitatea în care 
îşi are sediul biroul electoral al secţiei de votare sau cât mai 
aproape de aceasta. 

magistraţilor care vor participa la tragerea la sorţi se 
întocmeşte de către preşedintele tribunalului, iar cea a altor 
jurişti, propuşi de către primari, de către prefect, împreună 
cu preşedintele tribunalului. Listele vor cuprinde un număr 
de persoane mai mare cu 10% decât cel necesar, acestea 
fiind rezervă, la dispoziţia preşedintelui tribunalului, pentru 
înlocuirea, în cazuri deosebite, a titularilor. Gruparea în 
liste, în vederea tragerii la sorţi, se va face avându-se în 
vedere necesitatea ca locuinţele persoanelor în cauză să fie 
în localitatea în care îşi are sediul biroul electoral al secţiei 
de votare sau cât mai aproape de aceasta. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

109. Art.19 alin.2 
Desemnarea juriştilor se face în şedinţă publică, cu 15 

zile înainte de ziua votării, de către preşedintele tribunalului 
în şedinţa publică anunţată cu 48 ore înainte, prin tragere la 
sorţi, dintre magistraţi sau alţi jurişti existenţi în judeţ sau în 
Municipiul Bucureşti. Lista magistraţilor care vor participa 
la tragerea la sorţi se întocmeşte de către preşedintele 
tribunalului, iar cea a altor jurişti, de către prefect, împreună 
cu preşedintele tribunalului. Listele vor cuprinde un număr 
de persoane mai mare cu 10% decât cel necesar, acestea 
fiind rezervă, la dispoziţia preşedintelui tribunalului, pentru 
înlocuirea, în cazuri deosebite, a titularilor. Gruparea în 
liste, în vederea tragerii la sorţi, se va face avându-se în 
vedere necesitatea ca locuinţele persoanelor în cauză să fie 
în localitatea în care îşi are sediul biroul electoral al secţiei 
de votare sau cât mai aproape de aceasta. 

Desemnarea juriştilor se face cu 15 zile înainte de ziua 
votării, de către preşedintele tribunalului în şedinţa publică 
anunţată cu 48 ore înainte, prin tragere la sorţi, dintre 
magistraţi sau alţi jurişti existenţi în judeţ sau municipiul 
Bucureşti. Lista magistraţilor care vor participa la tragere la 
sorţi se întocmeşte de către preşedinte, ar cea altor jurişti de 
către prefect, împreună cu preşedintele tribunalului. Listele 
vor cuprinde un număr de persoane mai mare cu 10% decât 
cel necesar, acestea fiind rezerva, la dispoziţia preşedintelui 
tribunalului, pentru înlocuirea, în cazuri deosebite , a 
titularilor. Gruparea în liste, în vederea tragerii la sorţi, se va 
face avându-se în vedere necesitatea ca locuinţele 
persoanelor în cauză să fie localitatea în care îşi are sediul 
biroul electoral al secţiei de votare sau cât mai aproape de 
acesta. 

Autori: sen. Nicolae Vlad Popa + Mihai Ţâbuleac 

Admitere: Pentru o exprimare mai 
clară şi mai corectă. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

110. Art. 19 – 3) În lista prevăzută la alineatul precedent vor 
fi trecuţi numai jurişti care nu fac parte din nici un partid 
politic şi din nici o organizaţie aparţinând minorităţilor 
naţionale care participă la alegeri şi nu sunt rude până la 
gradul patru cu nici unul dintre candidaţi. 

Art. 19 – 3) În lista prevăzută la alineatul precedent vor 
fi trecuţi numai jurişti care nu fac parte din nici un partid 
politic care participă la alegeri şi nu sunt rude până la gradul 
doi cu nici unul dintre candidaţi. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Este exagerată referirea la 
rudele până la gradul patru. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

111. Art. 19, alin.4 
 (4) În cazul în care numărul juriştilor este insuficient, 

lista va fi completată, la propunerea prefectului cu avizul 
Autorităţii Electorale Permanente, cu alte persoane cu o 
reputaţie bună în localitate, care nu fac parte din nici un 

Art. 19, al.4 
Nu fac sau nu au făcut parte în ultimele 6 luni din nici un 

partid politic. 
Autor: grupul parlamentar PSD 

 
Admitere: De adăugat la textul 
existent. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

 24



partid politic şi din nici o organizaţie aparţinând 
minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi care nu 
sunt rude până la gradul patru cu unul din candidaţi. 

112. Art. 19 – 4) În cazul în care numărul juriştilor este 
insuficient, lista va fi completată, la propunerea prefectului 
cu avizul Autorităţii Electorale Permanente, cu alte persoane 
cu o reputaţie bună în localitate, care nu fac parte din nici un 
partid politic şi din nici o organizaţie aparţinând 
minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi care nu 
sunt rude până la gradul patru cu unul din candidaţi. 

Art. 19 – 4) În cazul în care numărul juriştilor este 
insuficient, lista va fi completată, la propunerea primarilor 
şi prefectului cu avizul Autorităţii Electorale Permanente, cu 
alte persoane cu o reputaţie bună în localitate, care nu fac 
parte din nici un partid politic şi din nici o organizaţie 
aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi 
care nu sunt rude până la gradul patru cu unul din candidaţi. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Trebuie respectaţi primarii, 
aleşi prin vot uninominal, care ştiu 
multe despre persoanele respective. 
Prefectul riscă să greşească. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

113. Art. 19 – 6) Gruparea în listă a persoanelor, în vederea 
tragerii la sorţi, se va face avându-se în vedere necesitatea 
ca locuinţele acestor persoane să fie sitaute în apropierea 
sediului biroului electoral al secţiei de votare. Rezultatul 
tragerii la sorţi se consemnează într-un proces-verbal semnat 
de preşedintele tribunalului judeţean. Procesul-verbal 
constituie actul de investitură. 

Atât lista întocmită de preşedintele tribunalului cît şi lista 
întocmită de prefect vor fi avizate de către Autoritatea 
Electorală Permanentă pe baza analizei experienţei 
anterioare ca şi preşedinţi şi locţiitori de preşedinţi de birou 
electoral de secţie de votare reieşită din analizarea 
proceselor verbale semnate şi predate de aceştia şi scanate 
de Institutul Naţional de Statistică. 

Art. 19 – 6) Gruparea în listă a persoanelor, în vederea 
tragerii la sorţi, se va face avându-se în vedere necesitatea 
ca locuinţele acestor persoane să fie situate în localitatea în 
care se află sediul biroului electoral al secţiei de votare. 
Rezultatul tragerii la sorţi se consemnează într-un proces-
verbal semnat de preşedintele tribunalului judeţean. 
Procesul-verbal constituie actul de investitură. 

Atât lista întocmită de preşedintele tribunalului cît şi lista 
întocmită de prefect vor fi avizate de către Autoritatea 
Electorală Permanentă pe baza analizei activităţii anterioare 
ca şi preşedinţi şi locţiitori de preşedinţi de birou electoral 
de secţie de votare reieşită din analizarea proceselor verbale 
semnate şi predate de aceştia şi scanate de Institutul 
Naţional de Statistică. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Iniţiatorii sunt teoreticieni. 
Cine îşi poate muta locuinţa în 
apropierea sediului biroului electoral? 
Cum poate analizată experienţa 
anterioară? Ce aparat au inventat cei de 
la Pro-Democraţia? 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

114. Art. 19, alin.7 
(7) Preşedintele tribunalului va desemna pe preşedintele 

biroului electoral al secţiei de votare şi pe locţiitorul 
acestuia. În termen de 48 de ore de la desemnarea acestora îi 
comunică Biroului electoral Judeţean. 

Art. 19, al.7 
Preşedintele tribunalului va desemna prin tragere la 

sorţi............ 
Autor: grupul parlamentar PSD 

 
Admitere: De adăugat la textul 
existent. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

115.  Art. 19, alin.7 
 „Preşedintele tribunalului va desemna pe preşedintele  

biroului electoral al secţiei de votare şi pe locţiitorul 
acestuia, ale căror nume le va comunica Biroului 
electoral judeţean în termen de 48 de ore de la 
desemnare.” 

Autori: sen. Nicolae Vlad Popa + Mihai Ţâbuleac 

Admitere: Pentru o exprimare mai 
clară şi mai corectă. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 
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116. Art.19 alin.8 
În 2 zile de la îndeplinirea termenului prevăzut la alin 7 

competitorii electorali sunt obligaţi să comunice la Biroul 
Electoral de Circumscripţie reprezentanţii în fiecare birou 
electoral de secţie de votare sub forma unei liste ce trebuie 
să cuprindă următoarele: numărul secţiei de votare, nume, 
prenume, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa, 
mijloc de contact – telefon, fax, e-mail. Un competitor 
electoral poate avea într-un birou electoral de secţie de 
votare cel mult 3 reprezentanţi.  

În termen de 2 zile de la împlinirea termenului 
prevăzut la alin.7 competitorii electorali sunt obligaţi să 
comunice la Biroul Electoral de Circumscripţie 
reprezentanţii în fiecare birou electoral de secţie de votare 
sub forma unei liste ce trebuie să cuprindă următoarele: 
numărul secţiei de votare, nume, prenume, CNP, domiciliul 
sau reşedinţa, mijloc de contact – telefon, fax, e-mail. Un 
competitor electoral poate avea într-un birou electoral de 
secţie de votare un reprezentant. 

Autori: sen. Nicolae Vlad Popa + Mihai Ţâbuleac 

Admitere: - pentru acurateţea textului 
- un reprezentant pentru fiecare 
competitor electoral astfel încât fiecare 
competitor să fie reprezentat. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

117.  Art. 19 alin. 8 - În 2 zile de la îndeplinirea termenului 
prevăzut la alin 7 competitorii electorali sunt obligaţi să 
comunice la Biroul Electoral de Circumscripţie 
reprezentanţii în fiecare birou electoral de secţie de votare 
sub forma unei liste ce trebuie să cuprindă următoarele: 
numărul secţiei de votare, nume, prenume, CNP, domiciliul 
sau reşedinţa, mijloc de contact – telefon, fax, e-mail. Un 
competitor electoral poate avea într-un birou electoral de 
secţie de votare cel mult un reprezentant.  

Autor: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu 

Admitere: Amendamentul urmăreşte să 
asigure ca, de regulă, fiecare competitor 
electoral să aibă în biroul electoral al 
secţiei de votare un reprezentant. În cazul 
în care s-ar menţine textul permisiv şi 
interpretabil al iniţiatorilor este posibil ca 
în multe birouri electorale, în special din 
judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, 
candidaţii independenţi de etnie 
maghiară ar desemna 6 reprezentanţi în 
biroul secţie de votare iar candidaţii 
partidelor politice nu vor putea să 
desemneze nici un reprezentant, 
facilitându-se astfel fraudarea alegerilor. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

118. Art. 19 alin. 9  
În 3 zile de la comunicarea reprezentanţilor 

competitorilor electorali de către aceştia, Biroul Electoral de 
Circumscripţie completează, în prezenţa reprezentanţilor 
competitorilor electorali, birourile electorale de secţie de 
votare cu cei 7 reprezentanţi ai acestora aplicând 
corespunzător prevederile art. 16 alin 5. 

Cu această ocazie se încheie câte un proces verbal 
semnat de preşedintele Biroului Electoral de Circumscripţie 
pentru fiecare birou de secţie de votare. Birourile electorale 
ale secţiilor de votare se constituie pe data desemnării 
membrilor acestuia.  

Cu această ocazie la solicitarea scrisă a reprezentanţilor 
competitorilor electorali li se pune la dispoziţie o copie 
certificată a fiecărui proces verbal. 

Art. 19 alin. 9 - În 3 zile de la comunicarea 
reprezentanţilor competitorilor electorali de către aceştia, 
Biroul Electoral de Circumscripţie completează, în prezenţa 
reprezentanţilor competitorilor electorali, birourile 
electorale de secţie de votare cu cei 7 reprezentanţi ai 
acestora aplicând corespunzător prevederile art. 16 alin. 5.  

În localităţile în care trăiesc cetăţeni aparţinând 
minorităţilor naţionale, reprezentând mai mult de 20% 
din numărul total al locuitorilor, este obligatoriu ca în 
Biroul Electoral al Secţiei de votare să fie reprezentat 
fiecare partid politic parlamentar cu un membru. 

Cu această ocazie se încheie câte un proces verbal 
semnat de preşedintele Biroului Electoral de Circumscripţie 
pentru fiecare birou de secţie de votare. Birourile electorale 
ale secţiilor de votare se constituie pe data desemnării 

Admitere: La toate alegerile 
parlamentare din perioada 1990-2004, în 
special în judeţele Harghita Covasna şi 
Mureş, dar şi în late localităţi unde 
ponderea etnicilor maghiari a fost mai 
mare, de regulă, birourile electorale ale 
secţiilor de votare au fost formate numai 
din etnici maghiari sau în majoritate din 
cetăţeni români de etnie maghiară. Ca 
urmare, din start, s-a asigurat 
posibilitatea fraudării alegerilor, iar în 
cele mai multe localităţi au votat 98-99% 
dintre alegători şi în unele cazuri cu mult 
peste 100%, ca urmare a turismului 
electoral, real sau fictiv. Pentru a nu mai 

 



membrilor acestuia.  
Cu această ocazie la solicitarea scrisă a reprezentanţilor 

competitorilor electorali li se pune la dispoziţie o copie 
certificată a fiecărui proces verbal. 

Autor: sen Gheorghe Funar + Valentin Dinescu 

permite fraudarea alegerilor 
parlamentarii în localităţile unde 
minorităţile reprezintă mai mult de 20%, 
trebuie ca fiecare partid parlamentar să 
fie obligat să-şi desemneze câte un 
reprezentant în Biroul Secţie de votare. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

119. Art. 19 – 11) Reprezentanţii în birourile electorale ale 
secţiilor de votare ai partidelor politice, alianţelor politice, 
alianţelor electorale sau ai organizaţiilor minorităţilor 
naţionale care participă la alegeri conform legii nu pot primi 
alte acreditări decât cele prevăzute de prezenta lege. 

Art. 19 – 11) Reprezentanţii în birourile electorale ale 
secţiilor de votare ai partidelor politice, alianţelor politice, 
alianţelor electorale care participă la alegeri conform legii 
nu pot primi alte acreditări decât cele prevăzute de prezenta 
lege. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se respectă Constituţia şi 
legea partidelor politice. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

120.  
 

________ 

După alin. 9 al art. 19 să se introducă un aliniat 91 cu 
următorul text: 

,,Desemnarea reprezentanţilor partidelor politice, ai 
alianţelor politice, ai alianţelor electorale şi ai organizaţiilor 
minorităţilor naţionale care participă la alegeri în condiţiile 
legii în biroul electoral de circumscripţie, se face aplicând în 
mod corespunzător prevederile de la art. 14, alin. (3)— (6).” 

Autor: grupul parlamentar UDMR 

Admitere: - 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

121. Art. 20 – f) înaintează birourilor electorale de 
circumscripţie sau oficiului electoral de sector, procesele-
verbale cuprinzând rezultatele votării, buletinele de vot nule 
şi cele contestate împreună cu contestaţiile depuse şi 
materialele la care acestea se referă, precum şi listele 
electorale suplimentare îndosariate în ordinea întocmirii 
acestora; 

Art. 20 – f) înaintează birourilor electorale de 
circumscripţie sau oficiului electoral de sector, procesele-
verbale cuprinzând rezultatele votării, buletinele de vot nule 
şi cele contestate împreună cu contestaţiile depuse şi 
materialele la care acestea se referă; 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Listele suplimentare se 
includ în textul referitor la „materiale” 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

122. Art. 20 – h) eliberează fiecărui reprezentant ai partidelor 
politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi 
organizaţiilor minorităţilor naţionale din componenţa 
biroului câte o copie după fiecare proces verbal, certificată 
de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare; 

Art. 20 – h) eliberează fiecărui reprezentant ai partidelor 
politice, alianţelor politice, alianţelor electorale din 
componenţa biroului câte o copie după fiecare proces verbal, 
certificată de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare; 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se respectă Constituţia şi 
Legea partidelor politice. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

123. Art. 21 – 1) Partidele politice, alianţele politice, alianţele 
electorale, organizaţiile minorităţilor naţionale care participă 
la alegeri conform legii, precum şi candidaţii independenţi 
pot contesta modul de formare şi componenţa birourilor 

Art. 21 – 1) Partidele politice, alianţele politice, alianţele 
electorale, precum şi candidaţii independenţi pot contesta 
modul de formare şi componenţa birourilor electorale, în cel 
mult 48 de ore de la expirarea termenului de constituire sau, 

Admitere: Se respectă Constituţia şi 
Legea partidelor politice. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

 27



electorale, în cel mult 48 de ore de la expirarea termenului 
de constituire sau, după caz, de completare a acestor birouri. 

după caz, de completare a acestor birouri. 
Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 

Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 
124. Art. 22 – 1) Registrul electoral reprezintă o bază de date 

centralizată în care sunt înscrişi toţi cetăţenii români care au 
implinit vârsta de 18 ani şi care nu optează pentru 
renunţarea la dreptul de a vota la alegeri şi la referendum. 

Art. 22 – 1) Registrul electoral reprezintă o bază de date 
centralizată în care sunt înscrişi toţi cetăţenii români care au 
implinit vârsta de 18 ani. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: De unde se ştie cine optează 
pentru renunţarea la a vota cu ocazia 
alegerilor? Textul iniţiatorilor face 
imposibilă întocmirea registrului electoral. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

125. Art. 23 – 1) Persoanele decedate se radiază din lista 
electorală permanentă, la sesizarea Serviciului public 
comunitar de evidenta a populatiei, în termen de 24 de ore. 

 
 

Art. 23 – 1) Persoanele decedate se radiază din lista 
electorală permanentă, la sesizarea Serviciului public 
comunitar de evidenta a populatiei, în termen de cel mult 72 
de ore de la deces. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Numărul de ore propus de 
iniţaitori este foarte greu de respectat. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

126. Art. 25- Listele electorale cuprind cetăţenii cu drept de 
vot înscrişi în registrul electoral. Ele sunt permanente sau 
suplimentare. 

Art. 25- Listele electorale cuprind cetăţenii cu drept de 
vot înscrişi în registrul electoral. Ele sunt permanente şi 
suplimentare. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Există două liste electorale. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

127. Art.26 alin.1 
(1) Listele electorale permanente se întocmesc de către 

primarul localităţii, pe baza datelor şi informaţiilor cuprinse 
în registrul electoral şi comunicate primarului de către biroul 
teritorial al Autorităţii Electorale Permanente care 
funcţionează la nivelul judeţului pe teritoriul căruia se află 
localitatea. 

Listele electorale permanente se întocmesc de către 
primăria localităţii sub coordonarea primarului şi secretarului 
pe baza datelor şi informaţiilor cuprinse în registrul electoral 
şi comunicate primăriei de către biroul teritorial al Autorităţii 
Electorale Permanente care funcţionează la nivelul judeţului 
pe teritoriul căruia se află localitatea. 

Autor: sen. Gavrilă Vasilescu 

Admitere: pentru o mai bună 
coordonare şi pentru o responsabilitate 
mai largă. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

128. Art. 26- 6) Listele electorale se întocmesc şi se fac 
publice până cel târziu cu 45 de zile înaintea zilei alegerilor. 

Art. 26- 6) Listele electorale se întocmesc şi se fac 
publice până cel târziu cu 15 de zile înaintea zilei alegerilor. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Data propusă de iniţiatori 
este nerealistă şi nejustificată. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

129. Art. 28 - 1) Exercitarea dreptului de vot în alegeri se 
face numai pe baza actului de identitate şi a cărţii de 
alegător, eliberată în condiţiile prezentei legi. Cetăţenii 
români aflaţi în străinătate pot vota şi fără carte de alegător. 

Art. 28 - 1) Exercitarea dreptului de vot în alegeri se face 
numai pe baza actului de identitate şi a cărţii de alegător, 
eliberată în condiţiile prezentei legi. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Excepţia nu trebuie admisă 
deoarece face posibilă fraudarea 
alegerilor în străinătate. Toţi alegătorii 
trebuie să voteze pe baza aceloraşi 
documente. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 
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130. Art. 28 - 4) Eliberarea cărţii de alegător se face pe baza 
actului de identitate, numai către titular şi sub semnătura 
acestuia, de către Serviciile publice comunitare locale de 
evidenţă a persoanelor. 

Art. 28 - 4) Eliberarea cărţii de alegător se face pe baza 
actului de identitate, numai către titular şi sub semnătura 
acestuia, de către Serviciile publice comunitare locale de 
evidenţă a persoanelor de către ambasade şi consulate. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se rezolvă obţinerea 
cărţilor de alegător de către românii 
aflaţi în străinătate. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

131. Art. 28 - 6) Eliberarea cărţii de alegător neridicate poate fi 
efectuată numai către titular şi sub semnătura acestuia şi de către 
biroul electoral al secţiei de votare în ziua votării, alegătorilor 
care, până în acea zi, nu şi-au ridicat cartea de alegător de la 
Serviciul public comunitar, în baza actului de identitate. 

Art. 28 - 6)  Se elimină. 
Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 

Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Toţi cetăţenii trebuie să 
respecte legea şi să-şi ridice cărţile de 
alegător înaintea alegerilor. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

132. Art. 28 - 11) Cartea de alegător se păstrează şi se 
foloseşte numai de către titular. 

Art. 28 - 11) Cartea de alegător se foloseşte numai de 
către titular.  

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Păstrarea cărţilor de 
alegător se poate face de titular. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

133. Art. 28 - 12) În cazul pierderii sau distrugerii cărţii de 
alegător, indiferent de motiv, se poate elibera un duplicat de 
către Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor. 

Art. 28 - 12) În cazul pierderii sau distrugerii cărţii de 
alegător, la cerere, se eliberează un duplicat de către 
Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se elimină textul ambiguu 
şi permisiv al iniţiatorilor. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

134. Art. 28 - 13) Eliberarea duplicatului se face la cererea 
titularului şi pe răspunderea acestuia. Originalul declarat 
pierdut sau distrus este nul de drept. 

Art. 28 - 13) Eliberarea duplicatului se face la cererea 
motivată a titularului şi pe răspunderea acestuia. Originalul 
declarat pierdut sau distrus este nul de drept. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Cererea titularului trebuie 
motivată. Astfel vor apărea alegători cu 
o carte şi mai multe duplicate. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

135. Art. 29 alin.(1) 
(1) În  fiecare colegiu uninominal, fiecare competitor 

electoral poate avea doar o singură propunere de 
candidatură. 

 

Art. 29 – Propunerile de candidaţi. 
1. În fiecare colegiu uninominal, fiecare competitor 

politic sau  electoral va depune câte o singură candidatură 
uninominală pentru Senat şi pentru Camera Deputaţilor. 
Competitorii pot depune o listă de partid pentru Camera 
Deputaţilor, care va da dreptul la distribuirea diferenţei de 
130 de mandate de deputat conform prezentei legi. 

Autor: grupul parlamentar PSD 

 
Admitere: - 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

136. Art. 29, alin. 4 
(4) La depunerea candidaturilor, fiecare partid politic, 

alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie aparţinând 
minorităţilor naţionale, candidat independent, trebuie sa facă 
dovada constituirii unui depozit, în contul Autorităţii 
Electorale Permanente, cu valoare de 10 salarii minime 
brute pe ţară pentru fiecare candidat: 

 
Se elimină 
Autor: grupul parlamentar PSD, PRM, sen. Gavrilă 

Vasilescu, sen. Mihai Ţâbuleac 
 

Admitere: al. 4, 5 şi 6 se elimină întrucât 
apreciem textele neconstituţionale 
condiţionând dreptul de a fi ales de 
depunerea unor sume de bani. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 
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137. Art. 29, alin. 5 
 (5) Pentru constituirea depozitelor, Autoritatea 

Electorală Permanentă va deschide câte un cont în fiecare 
judeţ, respectiv pentru municipiul Bucureşti. 

Se elimină 
Autor: grupul parlamentar PSD, PRM, sen. Gavrilă 

Vasilescu, sen. Mihai Ţâbuleac 
 

Admitere: al. 4, 5 şi 6 se elimină întrucât 
apreciem textele neconstituţionale 
condiţionând dreptul de a fi ales de 
depunerea unor sume de bani. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

138. Art. 29, alin. 6 
(6) Depozitul se restituie în termen de 14 zile lucrătoare de 

la data rămânerii definitive a rezultatelor alegerilor organizate 
în circumscripţie, numai partidelor politice, alianţelor politice, 
alianţelor electorale, organizaţiilor aparţinând minorităţilor 
naţionale, candidaţilor independenţi care obţin un număr de 
voturi egal cu cel puţin 2% din voturile valabil exprimate în 
circumscripţia electorală. Depozitul se restituie şi 
organizaţiilor minorităţilor naţionale, altele decât cele care 
ating pragul electoral, care obţin un deputat din partea acestor 
organizaţii în condiţiile prezentei legi. 

 
Se elimină 
Autor: grupul parlamentar PSD, PRM, sen. Gavrilă 

Vasilescu, sen. Mihai Ţâbuleac 
 

Admitere: al. 4, 5 şi 6 se elimină întrucât 
apreciem textele neconstituţionale 
condiţionând dreptul de a fi ales de 
depunerea unor sume de bani. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

139. Art. 29, alin.7 
(7) Propunerile de candidaţi se fac în scris, în 4 

exemplare, de către partidele politice, alianţele politice, 
alianţele electorale, organizaţii ale minorităţilor naţionale 
care participă la alegeri conform legii, sub semnătura 
conducerii acestora sau a persoanelor desemnate pentru a le 
semna, iar în cazul candidaţilor independenţi, pe baza listei 
susţinătorilor. 

Al. 7 devine al.4. 
Art. 29, al.4............ iar în cazul candidaţilor independenţi 

a declaraţiei de acceptare şi a listei de susţinători. 
Autor: grupul parlamentar PSD 

 
Admitere: - 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 
 

140.  Art. 29 - 7) Propunerile de candidaţi se fac în scris, în 4 
exemplare, de către partidele politice, alianţele politice, 
alianţele electorale, care participă la alegeri conform legii, 
sub semnătura preşedintelui acestora sau a persoanelor 
desemnate pentru a le semna, iar în cazul candidaţilor 
independenţi, pe baza listei susţinătorilor. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se impune precizarea din 
amendament. Ce înseamnă semnătura 
conducerii acestora? Semnează toţi 
membrii Biroului Permanent sau 
Biroului Executiv? 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

141. Art. 29 - 8) În cazul alianţelor politice şi al alianţelor 
electorale propunerile de candidaţi vor fi semnate de 
conducerile fiecărui partid din alianţă. 

Art. 29 - 8) În cazul alianţelor politice şi al alianţelor 
electorale propunerile de candidaţi vor fi semnate de 
preşedinţii fiecărui partid din alianţă. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se impune precizarea din 
amendament. Ce înseamnă semnătura 
conducerii acestora? Semnează toţi 
membrii Biroului Permanent sau 
Biroului Executiv? 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 
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142. Art. 29, alin.12 
(12) Toţi candidaţii vor da o declaraţie pe propria 

răspundere, potrivit legii penale, privind apartenenţa sau 
neapartenenţa la securitate ca poliţie politică pentru toţi 
candidaţii născuţi înainte de data de 1 ianuarie 1976. 

 
Toţi candidaţii vor da o declaraţie pe propria răspundere, 

potrivit legii penale, privind apartenenţa sau neapartenenţa 
la securitate ca poliţie politică 

Autor: sen. Gavrilă Vasilescu 

 
Admitere: pentru simplificarea 
procedurilor. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

143.  Text propus: 
„Candidaţii născuţi înainte de 1 ianuarie 1976 vor da 

o declaraţie pe proprie răspundere cu privire la 
apartenenţa la structurile securităţii ca poliţie politică 
sau la colaborarea cu aceste structuri.” 

Autori: sen. Nicolae Vlad Popa + Mihai Ţâbuleac 

Admitere: Pentru acurateţea 
exprimării din punct de vedere 
redacţional. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 
 

144. Art. 29 - 13) O persoană nu poate accepta candidatura 
decât pentru o singură circumscripţie electorală, iar în cadrul 
acesteia, pentru un singur colegiu uninominal. Excepţie fac 
persoanele care candidează fiind propuse de organizaţiile 
minorităţilor naţionale în conformitate cu alin. 2) al 
prezentului articol. 

Art. 29 - 13) O persoană nu poate accepta candidatura 
decât pentru o singură circumscripţie electorală, iar în cadrul 
acesteia, pentru un singur colegiu uninominal. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se elimină excepţia 
insultătoare şi discriminatorie pentru 
români. După iniţiatori, în România 
este bine să nu fi român ci minoritar 
pentru că beneficiezi de privilegii. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

145. Art. 29, alin.15 
(15) Nu pot candida, în circumscripţiile electorale 

constituite în unităţile administrativ-teritoriale în care îşi 
exercita sau şi-au exercitat funcţiile în ultimele 3 luni 
anterioare datei alegerilor, prefecţii, subprefecţii şi 
conducătorii serviciilor publice ale ministerelor şi ale 
celorlalte autorităţi guvernamentale, descentralizate în 
aceste unităţi. 

 
Nu pot candida în circumscripţiile electorale constituite 

în unităţile administrativ-teritoriale în care îşi exercită sau 
şi-a exercitat funcţiile în ultimele 6 luni anterioare datei 
alegerilor, prefecţii, subprefecţii şi conducătorii serviciilor 
publice ale ministerelor şi ale celorlalte autorităţi 
guvernamentale, descentralizate în aceste unităţi  

Autor: sen. Gavrilă Vasilescu 

 
Admitere: termenul iniţial de 3 luni 
este insuficient. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 
 

146. Art. 29, alin. 16 
(16) Separat pentru Camera Deputaţilor şi Senat, fiecare 

politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie 
aparţinând minorităţilor naţionale are dreptul de a propune o 
listă la nivel naţional care va poate conţine maximum un 
număr egal de candidaţi cu numărul candidaţilor înscrişi în 
toate circumscripţiile uninominale. 

Lista naţională a fiecărui partid va ordona candidaţii 
partidelor şi va conţine în coloane separate: numele şi 
prenumele candidatului, circumscripţia electorală şi colegiul 
cărora sunt arondaţi. 

Lista va fi folosită pentru desemnarea reprezentanţilor în 
Parlament doar următoarele situaţii: 

a)în cazul în obţinerii unui număr de voturi care va 

Art. 29, al. 16 
Pentru alegerea a 50% din mandatele pentru Camera 

Deputaţilor, fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă 
electorală sau organizaţie aparţinând minorităţilor naţionale  
are dreptul să depună în fiecare circumscripţie electorală  o 
listă la nivel judeţean, în care poate înscrie un număr dublu 
de candidaţi faţă de numărul de mandate ce se atribuie  în 
acest fel. 

Autor: grupul parlamentar PSD 

 
Admitere: În textul P.L. candidaţii nu 
sunt votaţi de cetăţeni şi formulăm un 
text nou. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 
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rezulta într-un număr de câturi superior numărului total de 
candidaţi de la nivelul respectivului judeţ sau al 
municipiului Bucureşti  

b) în cazul în obţinerii a peste jumătate plus unul din 
totalul voturilor valabil exprimate pentru partidele politice, 
alianţele politice şi alianţele electorale şi organizaţiile 
aparţinând minorităţilor naţionale care îndeplinesc pragul 
electoral, număr de voturi care va rezulta într-un număr de 
câturi superior numărului total de candidaţi la nivel naţional. 

Lista naţională a fiecărui partid politic, alianţă politică 
sau electorală se depune la Biroul Electoral Central şi se va 
fi afişată în toate secţiile de votare. 

Candidaţii înscrişi pe lista naţională vor respecta 
prevederile alin. (7) – (15) ale prezentului articol. 

147.  Art. 29 - 16) Separat pentru Camera Deputaţilor şi Senat, 
fiecare politic, alianţă politică, alianţă electorală are dreptul 
de a propune o listă la nivel naţional care va poate conţine 
maximum un număr egal de candidaţi cu numărul 
candidaţilor înscrişi în toate circumscripţiile uninominale. 

Lista naţională a fiecărui partid va ordona candidaţii 
partidelor şi va conţine în coloane separate: numele şi 
prenumele candidatului, circumscripţia electorală şi colegiul 
cărora sunt arondaţi. 

Lista va fi folosită pentru desemnarea reprezentanţilor în 
Parlament doar în următoarele situaţii: 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se respectă Constituţia şi 
Legea partidelor politice. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

148.  Art. 29, al. 16 
Separat pentru Camera Deputaţilor şi Senat, fiecare 

partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau 
organizaţie aparţinând minorităţilor naţionale are dreptul de 
a propune o listă la nivelul fiecărui judeţ respectiv 
Municipiul Bucureşti care va putea conţine un număr de 
candidaţi egal cu numărul candidaţilor înscrişi în 
circumscripţiile uninominale. 

Autor: sen. Gavrilă Vasilescu 

 
Admitere: este necesar ca şi listele de 
candidaţi să fie supuse votului 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 
 

149.  Separat pentru Camera Deputaţilor şi Senat, fiecare 
partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau 
organizaţie aparţinând minorităţilor naţionale are dreptul de 
a propune o listă la nivel naţional care poate conţine cel 

Admitere: pentru acurateţea textului 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 
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mult un număr de candidaţi egal cu numărul candidaţilor 
înscrişi în toate colegiile uninominale. 

Autori: sen. Nicolae Vlad Popa + Mihai Ţâbuleac 
150. Art. 29, alin. 16 

(16) Separat pentru Camera Deputaţilor şi Senat, fiecare 
politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie 
aparţinând minorităţilor naţionale are dreptul de a propune o 
listă la nivel naţional care va poate conţine maximum un 
număr egal de candidaţi cu numărul candidaţilor înscrişi în 
toate circumscripţiile uninominale. 

Lista naţională a fiecărui partid va ordona candidaţii 
partidelor şi va conţine în coloane separate: numele şi 
prenumele candidatului, circumscripţia electorală şi colegiul 
cărora sunt arondaţi. 

Lista va fi folosită pentru desemnarea reprezentanţilor în 
Parlament doar următoarele situaţii: 

a) în cazul în obţinerii unui număr de voturi care va 
rezulta într-un număr de câturi superior numărului total de 
candidaţi de la nivelul respectivului judeţ sau al 
municipiului Bucureşti  

b) în cazul în obţinerii a peste jumătate plus unul din 
totalul voturilor valabil exprimate pentru partidele politice, 
alianţele politice şi alianţele electorale şi organizaţiile 
aparţinând minorităţilor naţionale care îndeplinesc pragul 
electoral, număr de voturi care va rezulta într-un număr de 
câturi superior numărului total de candidaţi la nivel naţional. 

Lista naţională a fiecărui partid politic, alianţă politică 
sau electorală se depune la Biroul Electoral Central şi se va 
fi afişată în toate secţiile de votare. 

Candidaţii înscrişi pe lista naţională vor respecta 
prevederile alin. (7) – (15) ale prezentului articol. 

 
Art. 29 - 16) litera b) ) în cazul în obţinerii a peste 

jumătate plus unul din totalul voturilor valabil exprimate 
pentru partidele politice, alianţele politice şi alianţele 
electorale care îndeplinesc pragul electoral, număr de voturi 
care va rezulta într-un număr de câturi superior numărului 
total de candidaţi la nivel naţional.  

Lista naţională a fiecărui partid politic, alianţă politică 
sau electorală se depune la Biroul Electoral Central şi se va 
fi afişată în toate secţiile de votare. 

Candidaţii înscrişi pe lista naţională vor respecta 
prevederile alin. (7) – (15) ale prezentului articol. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se respectă Constituţia şi 
Legea partidelor politice. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

151.  Să se elimine alineatele 2, 3, 4, 5, din alin.16 al art.29. 
Autor: sen. Gavrilă Vasilescu, grupul parlamentar 

UDMR 

Admitere: în urma modificării 
sistemului de vot. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

152.  Candidaţii înscrişi pe lista naţională vor respecta 
prevederile alin.(7)-(12) şi (14) ale prezentului articol. 

Autori: sen. Nicolae Vlad Popa + Mihai Ţâbuleac 

Admitere: Explicaţia alin.(13) – (15) 
nu au legătură cu lista naţională. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 
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153. _____________ Art. 29, al. 17 - nou 
Listele depuse la nivel judeţean precum şi la nivelul 

Municipiului Bucureşti vor fi supuse la vot în cadrul 
colegiilor uninominale separat  de candidaturile uninominale. 

Autor: sen. Gavrilă Vasilescu 

Admitere: în vederea supunerii la vot 
a listelor de candidaţi. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 
 

154. _____________ Art. 29, al. 18 - nou 
Candidaţii înscrişi pe listele judeţene precum şi ale 

municipiului Bucureşti vor respecta alineatele ( 7 ) – (15) 
ale prezentului articol. 

Autor: sen. Gavrilă Vasilescu 

Admitere: candidaţii de pe liste 
trebuie să îndeplinească aceleaşi 
condiţii. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

155. Art.30–(1) Candidaţii independenţi trebuie să fie 
susţinuţi de minimum 2% din numărul total al alegătorilor 
înscrişi în listele electorale permanente din colegiul 
uninominal în care candidează, împărţit la numărul de 
mandate care revin circumscripţiei electorale, dar nu mai 
puţin de 1000 de alegători.   

Art.30 – (1) Candidaţii independenţi trebuie să fie 
susţinuţi de minimum 5% din numărul total al alegătorilor 
înscrişi în listele electorale permanente din colegiul 
uninominal în care candidează. împărţit la numărul de 
mandate care revin circumscripţiei electorale, dar nu 
mai puţin de 1000 de alegători. 

Autor: sen. Mihai Ţâbuleac 

Admitere: Necesarul minim al 
semnăturilor de susţinere se corelează 
cu nivelul pragului electoral şi 
nicidecum cu un nivel aleatoriu, mai 
ales cu un criteriu de natură financiară. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

156.  Din textul alin. (1) al art. 30 depus trebuie să fie 
eliminată următoarea parte: 

“în care candidează, împărţit la numărul de mandate care 
revin circumscripţiei electorale” 

Autor: grupul parlamentar UDMR 

Admitere: - 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

157. Art. 30 - 4) Susţinătorii pot fi numai cetăţeni cu drept de 
vot. Un susţinător poate sprijini câte un singur candidat 
pentru fiecare dintre funcţiile pentru care se organizează 
alegeri. 

Art. 30 - 4) Susţinătorii pot fi numai cetăţeni cu drept de 
vot. Un susţinător poate sprijini numai un singur candidat 
pentru fiecare dintre funcţiile pentru care se organizează 
alegeri. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Precizarea se impune. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

158.  Art.30–(4) Susţinătorii pot fi numai cetăţeni cu drept de 
vot. Un susţinător poate sprijini câte un singur candidat 
pentru Senat, respectiv pentru Camera Deputaţilor, în 
colegiul uninominal din care face parte.   

Autor: sen. Mihai Ţâbuleac 

Admitere: Un susţinător dintr-un 
colegiu nu poate semna pentru un 
candidat din alt colegiu şi nici nu poate 
susţine pe toată lumea ! 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

159. Art.31 alin.2 
Două exemplare ale propunerii de candidatură se 

păstrează la Biroul Electoral de Circumscripţie, iar celelalte 
două, certificate de Biroul Electoral de Circumscripţie prin 
semnătura preşedintelui acestuia, a datei, a numărului de 
înregistrare şi prin aplicarea ştampilei, se restituie 

Două exemplare ale propunerii de candidatură se 
păstrează la Biroul Electoral de Circumscripţie, ar celelalte 
două, certificate de Biroul electoral de Circumscripţie prin 
semnătura preşedintelui acestuia, a datei, a numărului de 
înregistrare şi prin aplicarea ştampilei, se restituie 
depunătorului; unul dintre exemplarele restituite 

Admitere: lista naţională are acelaşi 
regim ca şi candidaturile uninominale 
şi trebuie înregistrată similar acestora. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 
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depunătorului; unul dintre exemplarele restituite 
depunătorului se înregistrează de către acesta la judecătoria 
în a cărei raza teritorială se află circumscripţia electorală, 
respectiv la tribunalul în a cărui rază teritorială se afla 
circumscripţia electorală. 

depunătorului se înregistrează de către acesta la judecătoria 
în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală. 
Un exemplar al listei naţionale certificat de BEC se 
înregistrează la tribunalul municipiului Bucureşti. 

Autori: sen. Nicolae Vlad Popa + Mihai Ţâbuleac 
160. Art. 32 - 1) Acceptarea, de către Biroul Electoral de 

Circumscripţie a unei candidaturi poate fi contestată de către 
cetăţenii cu drept de vot, partidele politice, alianţele politice, 
alianţele electorale şi organizaţii ale minorităţilor naţionale 
în termen de 72 de ore de la expirarea termenului de 
depunere a candidaturii. 

Art. 32 - 1) Acceptarea, de către Biroul Electoral de 
Circumscripţie a unei candidaturi poate fi contestată de către 
cetăţenii cu drept de vot, partidele politice, alianţele politice, 
alianţele electorale în termen de 72 de ore de la expirarea 
termenului de depunere a candidaturii. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se respectă Constituţia şi 
Legea partidelor politice. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

161. Art. 32 - 2) Respingerea de către Biroul Electoral de 
Circumscripţie a unei candidaturi poate fi contestată de către 
candidat, partidele politice, alianţele politice, alianţele 
electorale  sau organizaţiile minorităţilor naţionale, care au 
propus candidatura respectivă, în termen de 3 zile de la 
respingere. 

Art. 32 - 2) Respingerea de către Biroul Electoral de 
Circumscripţie a unei candidaturi poate fi contestată de către 
candidat, partidele politice, alianţele politice, alianţele 
electorale  care au propus candidatura respectivă, în termen 
de 3 zile de la respingere. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se respectă Constituţia şi 
Legea partidelor politice. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

162. Art. 34 alin.(2)  
(2) Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de Biroul 

Electoral de Circumscripţie   care funcţionează la nivelul 
circumscripţiei pentru care trebuie tipărite buletinele de vot, 
ţinându-se seama, după caz, de numărul listelor de 
candidaţi, de mărimea acestora, de numărul candidaţilor 
reprezentând partide politice, alianţe politice, alianţe 
electorale sau organizaţii ale minorităţilor naţionale care 
participă la alegeri conform legii şi al candidaţilor 
independenţi, precum şi de spaţiul necesar pentru 
imprimarea lor.  

Art. 34 
- al.2: dimensiunile să se stabilească de Biroul Electoral 

Central. 
Autor: grupul parlamentar PSD 

 
Admitere: Text nou 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 
 
 

163.  Art. 34 - 2) Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc 
de Biroul Electoral de Circumscripţie   care funcţionează la 
nivelul circumscripţiei pentru care trebuie tipărite buletinele 
de vot, ţinându-se seama, după caz, de numărul listelor de 
candidaţi, de mărimea acestora, de numărul candidaţilor 
reprezentând partide politice, alianţe politice, alianţe 
electorale care participă la alegeri conform legii şi al 
candidaţilor independenţi, precum şi de spaţiul necesar 
pentru imprimarea lor. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 

Admitere: Se respectă Constituţia şi 
Legea partidelor politice. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 
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Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 
164. Art.34 alin.2 

Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de Biroul 
Electoral de Circumscripţie   care funcţionează la nivelul 
circumscripţiei pentru care trebuie tipărite buletinele de vot, 
ţinându-se seama, după caz, de numărul listelor de candidaţi, 
de mărimea acestora, de numărul candidaţilor reprezentând 
partide politice, alianţe politice, alianţe electorale sau 
organizaţii ale minorităţilor naţionale care participă la alegeri 
conform legii şi al candidaţilor independenţi, precum şi de 
spaţiul necesar pentru imprimarea lor.  

Art. 34 alin.(2)  
Dimensiunile buletinelor de vot  se stabilesc de Biroul 

electoral de Circumscripţie care funcţionează la nivelul 
circumscripţiei pentru care trebuie tipărite buletinele de vot, 
ţinându-se seama de numărul candidaţilor reprezentând 
partide politice, alianţe politice, alianţe electorale sau 
organizaţii ale minorităţilor naţionale care participă  la 
alegeri conform legii şi al candidaţilor independenţi, precum 
şi de spaţiul necesar pentru imprimarea lor. 

Autori: sen. Nicolae Vlad Popa + Mihai Ţâbuleac 

Admitere: listele de candidaţi nu se 
tipăresc ci se afişează. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 
 

165. Art. 34 alin.(3) 
(3) Ordinea în care se tipăresc numele candidaţilor sau listele 

de candidaţi pe buletinul de vot se stabileşte de Biroul Electoral 
de Circumscripţie   care funcţionează la nivelul circumscripţiei 
pentru care se tipăresc buletinele de vot, prin trageri succesive la 
sorţi: întâi pentru partidele politice şi alianţele politice, apoi 
pentru organizaţiile minorităţilor naţionale. Candidaţii 
independenţi se vor înscrie pe buletinul de vot, în partea finală a 
acestuia, în ordinea înregistrării candidaturilor. 

Art. 34 alin.(3) 
Ordinea candidaţilor uninominali sau a listelor de partid 

să se facă prin tragere la sorţi la nivel naţional succesiv, 
pentru partidele politice parlamentare, partidele politice 
neparlamentare, etc.  

Autor: grupul parlamentar PSD 

Admitere: - 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 
 

166.  Art. 34 - 3) Ordinea în care se tipăresc numele 
candidaţilor sau listele de candidaţi pe buletinul de vot se 
stabileşte de Biroul Electoral de Circumscripţie   care 
funcţionează la nivelul circumscripţiei pentru care se 
tipăresc buletinele de vot, prin trageri succesive la sorţi: 
întâi pentru partidele politice, alianţele politice şi alianţele 
electorale. Candidaţii independenţi se vor înscrie pe 
buletinul de vot, în partea finală a acestuia, în ordinea 
înregistrării candidaturilor. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Iniţiatorii au uitat de 
alianţele electorale. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

167.  Art. 34 alin.(3) 
Ordinea în care se tipăresc numele candidaţilor pe 

buletinul de vot se stabileşte de Biroul electoral de 
Circumscripţie care funcţionează la nivelul circumscripţiei 
pentru care se tipăresc buletinele de vot, prin trageri la sorţi. 
Tragerea la sorţi  se efectuează separat pentru fiecare 
colegiu uninominal din cadrul circumscripţiei electorale 
respective, în prezenţa candidaţilor. 

Autori: sen. Nicolae Vlad Popa + Mihai Ţâbuleac 

Admitere: - listele de candidaţi nu se 
tipăresc ci se afişează 
- trebuie create şanse egale pentru toţi 
candidaţii nu prevederi discriminatorii; 
în acest sens toţi candidaţii intraţi în 
competiţie participă într-un singur tur 
la tragerile la sorţi. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 
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168. Art. 34 - 6) În unghiul din partea stângă sus a 
patrulaterului se va imprima denumirea integrală a 
partidului politic, alianţei politice, a organizaţiei minorităţii 
naţionale sau, după caz, candidat independent, iar în unghiul 
din partea dreaptă sus, se tipăreşte, după caz, semnul 
electoral. 

Art. 34 - 6) În unghiul din partea stângă sus a 
patrulaterului se va imprima denumirea integrală a 
partidului politic, alianţei politice, a alianţei electorale, sau 
după caz, candidat independent, iar în unghiul din partea 
dreaptă sus, se tipăreşte, după caz, semnul electoral. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Iniţiatorii au uitat de 
alianţele electorale. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

169. Art. 35 - 1) Semnele electorale se stabilesc de către 
fiecare partid politic, alianţă politică alianţă electorală sau 
organizaţie a minorităţilor naţionale care participă la alegeri 
în condiţiile legii, cu cel puţin 60 de zile înaintea de ziua 
alegerilor. 

Art. 35 - 1) Semnele electorale se stabilesc de către 
fiecare partid politic, alianţă politică alianţă electorală care 
participă la alegeri în condiţiile legii, cu cel puţin 60 de zile 
înaintea de ziua alegerilor. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se respectă Constituţia şi 
Legea partidelor politice. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

170. Art. 35 - 3) Semnele electorale nu pot reproduce sau 
combina simbolurile naţionale ale statului român, ale altor 
state, ale organismelor internaţionale ori ale cultelor 
religioase. Fac excepţie partidele politice care sunt membre 
ale unor organizaţii politice internaţionale, aceste putând 
utiliza semnul organizaţiei respective ca atare sau într-o 
combinaţie specifică. 

Art. 35 - 3) Semnele electorale pot reproduce sau 
combina simbolurile naţionale ale statului român, dar nu pe 
cele ale altor state, ale organismelor internaţionale ori ale 
cultelor religioase.  

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Textul iniţiatorilor este 
insultător la adresa cetăţenilor 
României. Cum să interzici şi de ce ca 
la alegerile parlamentare să nu fie 
reproduse sau combinate culorile roşu, 
galben şi albastru? 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

171. Art. 35 - 4) Semnul electoral folosit de un  partid politic, 
alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a unei 
minorităţi naţionale, înregistrate  legal începând din anul 
1990, îi aparţine de drept  dacă l-a folosit primul, respectiv 
prima, şi nu poate fi însuşit sau utilizat de alt partid politic, 
alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a unei 
minorităţi naţionale înregistrată ulterior, decât cu 
consimţământul celor cărora le-a aparţinut, respectiv al 
partidelor care au alcătuit alianţa politică sau alianţa 
electorală iniţială. 

Art. 35 - 4) Semnul electoral folosit de un  partid politic, 
alianţă politică, alianţă electorală, înregistrate  legal 
începând din anul 1990, îi aparţine de drept  dacă l-a folosit 
primul, respectiv prima, şi nu poate fi însuşit sau utilizat de 
alt partid politic, alianţă politică, alianţă electorală 
înregistrată ulterior, decât cu consimţământul celor cărora 
le-a aparţinut, respectiv al partidelor care au alcătuit alianţa 
politică sau alianţa electorală iniţială. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se respectă Constituţia şi 
Legea partidelor politice. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

172. Art. 35 - 5) În cazul în care acelaşi semn electoral este 
solicitat de mai multe  partide politice, alianţe politice, 
alianţe electorale, organizaţii ale minorităţilor naţionale care 
participă la alegeri în condiţiile legii atribuirea se va face în 
beneficiul partidului politic, alianţei politice alianţei 
electorale sau organizaţiei minorităţii naţionale  care a 
înregistrat primul, respectiv prima, respectivul semn. 

Art. 35 - 5) În cazul în care acelaşi semn electoral este 
solicitat de mai multe  partide politice, alianţe politice, 
alianţe electorale care participă la alegeri în condiţiile legii 
atribuirea se va face în beneficiul partidului politic, alianţei 
politice alianţei electorale care a înregistrat primul, respectiv 
prima, respectivul semn. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Se respectă Constituţia şi Legea 
partidelor politice. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 
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173.  
_______ 

După alin. 5) al art. 35 să se introducă un nou aliniat 
51 având următorul text: 

“In interiorul patrulaterului se va imprima numele şi 
prenumele candidatului”  

Autor: grupul parlamentar UDMR 

Admitere: - 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 
 

174. Art. 36 - 1) Pentru întreaga circumscripţie electorală, 
buletinele de vot se vor imprima cu litere de aceeaşi mărime 
şi aceleaşi caractere şi cu aceeaşi cerneală, în atâtea 
exemplare câţi alegători sunt în circumscripţie, cu un 
supliment de 10%. Pe ştampilele de vot se va inscripţiona 
cuvântul „VOTAT”, scris cu majuscule. 

Art. 36 - 1) Pentru întreaga circumscripţie electorală, 
buletinele de vot se vor imprima cu litere de aceeaşi mărime 
şi aceleaşi caractere şi cu aceeaşi cerneală, în atâtea 
exemplare câţi alegători sunt în circumscripţie, cu un 
supliment de 3%. Pe ştampilele de vot se va inscripţiona 
cuvântul „VOTAT”, scris cu majuscule. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se evită risipa de buletine. 
Suplimentul de 10% nu se justifică 
după blocarea turismului electoral. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

175.  Art.36-(1) Pentru întreaga circumscripţie electorală, 
buletinele de vot se vor imprima cu litere de aceeaşi mărime 
şi aceleaşi caractere şi cu aceeaşi cerneală, în atâtea 
exemplare câţi alegători sunt în circumscripţie, cu un 
supliment de 10%. Pe ştampilele de vot  se va inscripţiona 
cuvântul „VOTAT”, scris cu majuscule. 

Autor: sen. Mihai Ţâbuleac 

Admitere: Sintagma eliminată este 
preluată la alineatul (2) al art.36. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 
 

176. Art. 36 - 6) La cererea partidului politic, alianţei politice, 
a alianţei politice, a organizaţiei minorităţii naţionale care 
participă la alegeri conform legii sau a candidaţilor 
independenţi, Biroul Electoral de Circumscripţie va elibera, 
pentru fiecare, câte două buletine de vot, vizate şi anulate. 

Art. 36 - 6) La cererea partidului politic, alianţei politice, a 
alianţei politice, care participă la alegeri conform legii sau a 
candidaţilor independenţi, Biroul Electoral de Circumscripţie va 
elibera, pentru fiecare, câte două buletine de vot, vizate şi anulate. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se respectă Constituţia şi 
Legea partidelor politice. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

177. Art.36–(6) La cererea partidului politic, alianţei 
politice, a alianţei politice, a organizaţiei minorităţii 
naţionale care participă la alegeri conform legii sau a 
candidaţilor independenţi, Biroul Electoral de 
Circumscripţie va elibera, pentru fiecare, câte două buletine 
de vot, vizate şi anulate. 

Art.36– (6) La cererea partidului politic, a alianţei 
politice, a organizaţiei minorităţii naţionale care participă la 
alegeri conform legii sau a candidaţilor independenţi, Biroul 
Electoral Central de Circumscripţie va elibera, pentru 
fiecare, câte două buletine de vot, vizate şi anulate. 

Autor: sen. Mihai Ţâbuleac 

Admitere: Neglijenţă la redactare! 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 
 

178. Art. 37 - 1) În campania electorală, candidaţii, partidele 
politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile 
minorităţilor naţionale, cât şi cetăţenii cu drept de vot, au 
dreptul să-şi exprime opiniile în mod liber şi fără nici o 
discriminare, prin mitinguri, adunări, utilizarea televiziunii, 
radioului, presei scrise şi a celorlalte mijloace de informare 
în masă. 

Art. 37 - 1) În campania electorală, candidaţii, partidele 
politice, alianţele politice, alianţele electorale, cât şi 
cetăţenii cu drept de vot, au dreptul să-şi exprime opiniile în 
mod liber şi fără nici o discriminare, prin mitinguri, adunări, 
utilizarea televiziunii, radioului, presei scrise şi a celorlalte 
mijloace de informare în masă. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se respectă Constituţia şi 
Legea partidelor politice. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 
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179. Art.37 alin.1 
În campania electorală, candidaţii, partidele politice, 

alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile 
minorităţilor naţionale, cât şi cetăţenii cu drept de vot, au 
dreptul să-şi exprime opiniile în mod liber şi fără nici o 
discriminare, prin mitinguri, adunări, utilizarea televiziunii, 
radioului, presei scrise şi a celorlalte mijloace de informare în 
masă. 

În campania electorală, candidaţii, partidele  politice, 
alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile 
minorităţilor naţionale, cât şi cetăţenii cu drept de vot au 
dreptul să-şi exprime opiniile în mod liber şi fără nici o 
discriminare, prin mitinguri, adunări, utilizarea televiziunii, 
a radioului, a presei scrise, a Internet-ului, a telefoniei şi a 
celorlalte mijloace de informare în masă. 

Autori: sen. Nicolae Vlad Popa + Mihai Ţâbuleac 

Admitere:  ţinem pasul cu evoluţia 
tehnologică. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

180. Art.37–(4) Este interzisă organizarea acţiunilor de 
campanie electorală în unităţile militare, altele decât 
dezbaterile organizate cu participarea reprezentanţilor a cel 
puţin trei concurenţi electorali diferiţi. 

Art.37–(4) Este interzisă organizarea acţiunilor de 
campanie electorală în unităţile militare, altele decât 
dezbaterile organizate cu participarea reprezentanţilor a cel 
puţin trei competitori electorali diferiţi. 

Autor: sen. Mihai Ţâbuleac 

Admitere: Legea defineşte ca termen 
sintagma „competitor”. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 
 

181. Art. 38 - 1) Partidele politice, alianţele politice, organizaţiile 
minorităţilor naţionale care participă la alegeri conform legii şi 
candidaţii independenţi, au acces la serviciile publice de radio şi 
televiziune proporţional cu numărul de candidaturi propuse şi 
rămase definitive, pe bază de contracte încheiate între societăţile 
de radio şi televiziune respective şi mandatarii financiari care îi 
reprezintă, practicându-se tarife unice pe unitate de timp de 
emisie. Fiecare societate publica de radio şi televiziune va lua în 
considerare numărul de candidaturi propuse de fiecare 
competitor electoral în aria geografica acoperita de postul 
respectiv de radio sau televiziune. 

Art. 38 - 1) Partidele politice, alianţele politice care 
participă la alegeri conform legii şi candidaţii independenţi, 
au acces gratuit la serviciile publice de radio şi televiziune 
proporţional cu numărul de candidaturi propuse şi rămase 
definitive. Fiecare societate publica de radio şi televiziune 
va lua în considerare numărul de candidaturi propuse de 
fiecare competitor electoral în aria geografica acoperita de 
postul respectiv de radio sau televiziune. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se respectă Constituţia şi 
legea partidelor politice. Se elimină 
discriminările pe care le propun şi 
susţin iniţiatorii pentru studiourile 
publice de radio şi televiziune. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

182. Art. 38 - 2) Partidele politice, alianţele politice, 
organizaţiile minorităţilor naţionale care participă la alegeri 
conform legii sunt obligate să solicite, în termen de 48 de 
ore de la data stabilirii zilei votării, conducerii serviciilor 
publice de radio şi televiziune, acordarea timpilor de antenă. 
Solicitările peste acest termen nu se iau în considerare. 

Art. 38 - 2) Partidele politice, alianţele politice care 
participă la alegeri conform legii sunt obligate să solicite, în 
termen de 48 de ore de la data stabilirii zilei votării, 
conducerii serviciilor publice de radio şi televiziune, 
acordarea timpilor de antenă. Solicitările peste acest termen 
nu se iau în considerare. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se respectă Constituţia şi 
legea partidelor politice. Se elimină 
discriminările pe care le propun şi 
susţin iniţiatorii pentru studiourile 
publice de radio şi televiziune. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

183. Art. 39 - 1) Primarii sunt obligaţi ca, în termen de 5 zile 
de la începerea campaniei electorale, să stabilească locuri 
speciale pentru afişaj electoral, ţinând seama de partidele 
politice, alianţele politice, alianţele electorale,  organizaţiile 
minorităţilor naţionale care participă la alegeri conform 
legii, care declară că vor depune liste de candidaţi şi al 
persoanelor care declară că vor candida la alegeri ca 
independenţi. 

Art. 39 - 1) Primarii sunt obligaţi ca la începerea campaniei 
electorale, să stabilească locuri speciale pentru afişaj electoral, 
ţinând seama de partidele politice, alianţele politice, alianţele 
electorale care participă la alegeri conform legii, care declară 
că vor depune liste de candidaţi şi al persoanelor care declară 
că vor candida la alegeri ca independenţi. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Termenul propus de 
iniţiatori este arbitrar şi nejustificat. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 
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184. Art.39–(1) Primarii sunt obligaţi ca, termen de 5 zile de 
la începerea campaniei electorale, să stabilească locuri 
speciale pentru afişaj electoral, ţinând seama de partidele 
politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile 
minorităţilor naţionale care participă la alegeri conform 
legii, care declară că vor depune liste de candidaţi şi al 
persoanelor care declară că vor candida la alegeri ca 
independenţi. 

Art.39–(1) Primarii sunt obligaţi ca, până la începerea 
campaniei electorale, să stabilească locuri speciale pentru 
afişaj electoral, asigurând spaţiu suficient pentru 
competitorii electorali.  

Autor: sen. Mihai Ţâbuleac 

Admitere: Competitorii electorali 
trebuie să aibă posibilitatea să 
folosească perioada de campanie fără 
nici un fel de restricţie. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 
 

185. Art. 39 - 3) Utilizarea locurilor de afişaj electoral este 
permisă numai pentru partidele politice, alianţele politice, 
alianţele electorale, organizaţiile minorităţilor naţionale, 
candidaţi independenţi ce participă la alegeri în condiţiile 
legii. 

Art. 39 - 3) Utilizarea locurilor de afişaj electoral este 
permisă numai pentru partidele politice, alianţele politice, 
alianţele electorale, candidaţi independenţi ce participă la 
alegeri în condiţiile legii. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se respectă Constituţia şi 
Legea partidelor politice. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 
 

186. Art. 39 - 4) Este interzisă utilizarea de către partidul 
politic, alianţa politică, alianţa electorală, organizaţiei 
minorităţilor naţionale care participă la alegeri conform legii 
ori candidat independent a locurilor speciale de afişaj 
electoral astfel încât să împiedice folosirea acestora de către 
un partid politic, alianţă politică, alianţă electorală,  
organizaţia minorităţii naţionale care participa la alegeri ori 
candidat independent. 

Art. 39 - 4) Este interzisă utilizarea de către partidul 
politic, alianţa politică, alianţa electorală care participă la 
alegeri conform legii ori candidat independent a locurilor 
speciale de afişaj electoral astfel încât să împiedice folosirea 
acestora de către un partid politic, alianţă politică, alianţă 
electorală care participa la alegeri ori candidat independent. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se respectă Constituţia şi 
Legea partidelor politice. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

187. Art. 39 - 6) Pe un panou electoral fiecare partid politic, 
alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a unei 
minorităţii naţionale care participa la alegeri conform legii 
ori candidat independent poate aplica un singur afiş 
electoral. 

Art. 39 - 6) Pe un panou electoral fiecare partid politic, 
alianţă politică, alianţă electorală care participa la alegeri 
conform legii ori candidat independent poate aplica un 
singur afiş electoral. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se respectă Constituţia şi 
Legea partidelor politice. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

188. Art. 39 - 7) Sunt interzise afişele electorale care combină 
culorile astfel încât să evoce drapelul României sau al altui 
stat. 

Art. 39 - 7) Sunt interzise afişele electorale care combină 
alte culori decât cele de pe drapelul României. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Suntem români în 
România. Cum şi de ce să fie interzise 
la alegeri culorile de pe drapelul 
naţional. Aşa se întâmplă în SUA, 
Franţa, Israel, Italia, Spania ş.a.? 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 
 

189. Art. 40 - 1) Birourile electorale de circumscripţie 
veghează la corecta desfăşurare a campaniei electorale în 
circumscripţia în care funcţionează, soluţionând plângerile 
ce le sunt adresate cu privire la împiedicarea unui partid 

Art. 40 - 1) Birourile electorale de circumscripţie 
veghează la corecta desfăşurare a campaniei electorale în 
circumscripţia în care funcţionează, soluţionând plângerile 
ce le sunt adresate cu privire la împiedicarea unui partid 

Admitere: Se respectă Constituţia şi 
Legea partidelor politice. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 
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politic, unei alianţe politice, alianţe electorale, sau 
organizaţie a unei minorităţi naţionale care participa la 
alegeri conform legii ori candidat independent de a-şi 
desfăşura campania electorală în condiţiile prevăzute de lege 
şi cu respectarea deontologiei electorale. 

politic, unei alianţe politice, alianţe electorale care participa 
la alegeri conform legii ori candidat independent de a-şi 
desfăşura campania electorală în condiţiile prevăzute de lege 
şi cu respectarea deontologiei electorale. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

190. Art.42 alin.1 
(1) Votarea începe la ora 7:00 şi are loc până la ora 

21:00, când secţia de votare se închide. Pe uşa secţiei de 
votare se vor afişa orele între care se desfăşoară procesul de 
votare. 

 
Votarea începe la ora 7 şi are loc până la ora 23 când 

secţiile de votare se închid. Pe uşile secţiilor de votare se vor 
afişa orele între care se desfăşoară procesul de votare 

Autor: sen. Gavrilă Vasilescu 

 
Admitere: pentru o bună participare la 
vot. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

191. Art. 42 - 4) Alegătorii care ridică cartea de alegător de la 
secţia de votare vor semna de primire în procesul-verbal 
întocmit la predarea de către Serviciul public comunitar de 
evidenţă a persoanelor a cărţilor de alegător neridicate. 

Art. 42 - 4) Se elimină. 
Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 

Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Nu trebuie admisă excepţia 
pentru leneşi sau „deştepţi”. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

192. Art.42 alin.6 
Alegătorii vor vota separat în cabine închise, aplicând 

ştampila care poartă menţiunea "Votat" înăuntrul 
patrulaterului care cuprinde prenumele şi numele 
candidatului sau lista de candidaţi pe care îl votează, 
respectiv o votează. 

Alin. 6) al art. 42 să se modifice după cum urmează: 
“Alegătorii vor vota separat în cabine închise, aplicând 

ştampila care poartă menţiunea “Votat” înăuntrul 
patrulaterului care cuprinde numele şi prenumele 
candidatului sau lista de candidaţi pe care îl votează, 
respectiv o votează.”, iar pentru unitate de reglementare 
în tot cuprinsul legii atât în textul articolelor cât şi al 
anexelor să se utilizeze formula “numele şi prenumele” 

Autor: grupul parlamentar UDMR 

Admitere: - 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

193.  Alegătorii vor vota separat în cabine închise, aplicând 
ştampila care poartă menţiunea „Votat” înăuntrul 
patrulaterului care cuprinde  prenumele şi numele 
candidatului pe care îl votează.  

Autori: sen. Nicolae Vlad Popa + Mihai Ţâbuleac 

Admitere:  listele de candidaţi nu se 
tipăresc ci se afişează. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

194. Art. 42 - 10) La cererea alegătorului, în cazul în care 
acesta a aplicat greşit ştampila cu menţiunea votat, 
preşedintele secţiei de votare îi poate elibera , numai o 
singură dată un nou buletin, făcându-se menţiunea 
corespunzătoare în procesul verbal al operaţiunilor de 
votare. 

Art. 42 - 10) Se elimină. 
Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 

Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Dacă alegătorul a greşit la o 
operaţiune atât de simplă suportă 
consecinţele ce se întâmplă dacă într-o 
secţie de votare toţi alegătorii susţin că 
au greşit la aplicarea ştampilei?! 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

195. Art. 42 - 25) În situaţiile de la alin. 24), preşedintele 
biroului electoral al secţiei de votare are obligaţia de a 
informa biroul sau oficiul electoral care funcţionează la 
nivelul imediat superior cu privire la decizia de prelungire a 

Art. 42 - 25) În situaţiile de la alin. 24), preşedintele 
biroului electoral al secţiei de votare are obligaţia de a 
informa biroul sau oficiul electoral care funcţionează la 
nivelul imediat superior cu privire situaţia existentă.  

Admitere: Preşedintele secţiei de 
votare nu poate decide prelungirea 
duratei votării peste ora stabilită prin 
lege. 
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duratei votării, de îndată ce adoptă o astfel de decizie, 
precum şi cu privire la închiderea secţiei atunci când 
perioada de prelungire se încheie, de îndată ce acest lucru se 
produce. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

196. Art. 43 - 2) Pot fi acreditaţi, ca observatori interni, 
reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale cu 
activitate în domeniul democraţiei şi al drepturilor omului, 
care sunt legal constituite cu cel puţin şase luni înainte de 
data desfăşurării alegerilor şi în ale căror organe de 
conducere nu se află nici un membru al vreunui partid 
politic sau organizaţie a unei minorităţi naţionale. 
Persoanele desemnate de aceste organizaţii ca observatori 
nu pot fi membri ai vreunui partid politic sau organizaţie a 
unei minorităţi naţionale care participă în alegeri conform 
legii. 

Art. 43 - 2) Pot fi acreditaţi, ca observatori interni, 
reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale cu 
activitate în domeniul democraţiei şi al drepturilor omului, 
care sunt legal constituite cu cel puţin şase luni înainte de 
data desfăşurării alegerilor şi în ale căror organe de 
conducere nu se află nici un membru al vreunui partid 
politic. sau organizaţie a unei minorităţi naţionale. 
Persoanele desemnate de aceste organizaţii ca observatori 
nu sunt membri ai vreunui partid politic. Ele trebuie să dea 
o declaraţie pe proprie răspundere că nu au făcut parte 
dintr-un partid politic în ultimele şase luni. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Având în vedere 
numeroasele încălcări de lege pe 
această temă la alegerile precedente se 
impune darea acestor declaraţii pe 
propria răspundere. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

197. Art. 43 - 3) Acreditarea reprezentanţilor presei scrise, 
radioului şi televiziunilor din România se face de către 
Autoritatea Electorală Permanentă şi poate fi contestată la 
acest organism. 

Art. 43 - 3) Acreditarea reprezentanţilor presei scrise, 
radioului şi televiziunilor din România se face de către 
Autoritatea Electorală Permanentă şi poate fi contestată la 
acest organism. Contestaţiile se soluţionează în maximum 
24 de ore. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Trebuie precizat termenul 
de soluţionare a contestaţiilor. 
 Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

198. Art. 43 - 4) Pot fi acreditaţi ca observatori interni doar 
persoanele propuse de către acele organizaţii 
neguvernamentale în privinţa cărora Autoritatea Electorală 
Permanentă stabileşte că îndeplinesc prevederile alin. 2). 
Acreditarea observatorilor interni se face de către birourile 
electorale judeţeane. 

Art. 43 - 4) Pot fi acreditaţi ca observatori interni doar 
persoanele propuse de către acele organizaţii 
neguvernamentale în privinţa cărora Autoritatea Electorală 
Permanentă stabileşte că îndeplinesc prevederile alin. 2). 
Acreditarea observatorilor interni se face de către 
Autoritatea Electorală Permanentă, la propunerea 
birourilor electorale judeţene. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Până acum acreditarea 
observatorilor interni s-a făcut de către 
B.E.C. Nu trebuie lăsată acreditarea la 
nivelul Birourilor electorale judeţene. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

199. Art. 43 - 6) Încălcarea condiţiilor de acreditare atrage, de 
drept, încetarea acreditării. 

Art. 43 - 6) Încălcarea condiţiilor de acreditare atrage, 
imediat, de drept, încetarea acreditării. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Precizarea se impune. 
Textul iniţiatorilor este incomplet şi 
neclar. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 
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200. Art. 43 - 7) Delegaţii acreditaţi pot asista la operaţiunile 
electorale în ziua votării, începând cu ora 06:00 şi terminând 
cu momentul încheierii şi semnării, de către membrii 
biroului electoral al secţiei de votare, a procesului verbal de 
constatare a rezultatelor votării în secţia respectivă, numai 
dacă prezintă actul de acreditare. Ei nu pot interveni în nici 
un mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având 
numai dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului 
electoral în cazul constatării unei neregularităţi. Orice act de 
propagandă pentru sau împotriva unui partid politic, alianţă 
politică sau organizaţie  a unei minorităţi naţionale care 
participă la alegeri conform legii ori candidat independent 
sau încercarea de a influenţa operaţiunea alegătorului, ca şi 
încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag 
aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea acreditării de către 
biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, 
îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de 
votare 

Art. 43 - 7) Delegaţii acreditaţi pot asista la operaţiunile 
electorale în ziua votării, începând cu ora 06:00 şi terminând 
cu momentul încheierii şi semnării, de către membrii 
biroului electoral al secţiei de votare, a procesului verbal de 
constatare a rezultatelor votării în secţia respectivă, numai 
dacă prezintă actul de acreditare. Ei nu pot interveni în nici 
un mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având 
numai dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului 
electoral în cazul constatării unei neregularităţi. Orice act de 
propagandă pentru sau împotriva unui partid politic, alianţă 
politică care participă la alegeri conform legii ori candidat 
independent sau încercarea de a influenţa operaţiunea 
alegătorului, ca şi încălcarea în orice mod a actului de 
acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea 
acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, 
iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei 
respective din secţia de votare 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se respectă prevederile 
Constituţiei şi ale Legii partidelor 
politice. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

201. Art. 45 - 3) Se numără toţi alegătorii din listele 
electorale care au participat la vot şi se consemnează în 
procesele verbale. Se îndosariază listele electorale 
suplimentare în ordinea întocmirii lor. 

Art. 45 - 3) Se numără toţi alegătorii din listele electorale 
care au participat la vot şi se consemnează în procesele 
verbale. Se îndosariază listele electorale permanente şi 
suplimentare în ordinea întocmirii lor. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Întâi trebuie îndosariate 
listele permanente. Cele suplimentare 
pot să nu existe în unele secţii de 
votare. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

202. Art. 45 - 9) Fiecare buletin de vot citit şi consemnat în 
formular este aşezat de către preşedinte, ajutat de ceilalţi 
membri ai biroului, într-un pachet separat pentru fiecare 
partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie 
a minorităţilor naţionale şi candidat independent. 

Art. 45 - 9) Fiecare buletin de vot citit şi consemnat în 
formular este aşezat de către preşedinte, ajutat de ceilalţi 
membri ai biroului, într-un pachet separat pentru fiecare 
partid politic, alianţă politică, alianţă electorală şi candidat 
independent. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se respectă Constituţia şi 
Legea partidelor politice. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

203. Art. 45 - 14) litera a) starea sigiliilor la urna la 
încheierea votării; 

Art. 45 - 14) litera a) starea sigiliilor la încheierea votării; 
Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 

Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Exprimarea iniţiatorilor 
este neclară. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

204. Art. 45 - 21) Pentru fiecare alegeri se întocmeşte câte un 
dosar care va cuprinde: procesul-verbal, contestaţiile 
privitoare la operaţiunile electorale ce ţin de acele alegeri, 
buletinele nule şi cele contestate,  formularele tipizate care 

Art. 45 - 21) Pentru fiecare alegeri se întocmeşte câte un 
dosar care va cuprinde: procesul-verbal, contestaţiile 
privitoare la operaţiunile electorale ce ţin de acele alegeri, 
buletinele nule şi cele contestate,  formularele tipizate care 

Admitere: Se respectă Constituţia şi 
Legea partidelor politice. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 
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au folosit la calculul rezultatelor. Dosarele, sigilate şi 
stampilate, se vor înainta biroului electoral de circumscripţie 
care functioneaza la nivelul imediat superior, în cel mult 24 
de ore de la încheierea votării, de către preşedintele biroului 
electoral al secţiei de votare, cu paza militară şi însoţit, la 
cerere, de reprezentanţii partidelor politice, alianţelor 
politice, alianţelor electorale, organizaţiilor minorităţilor 
naţionale din biroul electoral al secţiei de votare, candidaţi 
sau persoane acreditate conform legii. 

au folosit la calculul rezultatelor. Dosarele, sigilate şi 
stampilate, se vor înainta biroului electoral de circumscripţie 
care functioneaza la nivelul imediat superior, în cel mult 24 
de ore de la încheierea votării, de către preşedintele biroului 
electoral al secţiei de votare, cu paza militară şi însoţit, la 
cerere, de reprezentanţii partidelor politice, alianţelor 
politice, alianţelor electorale din biroul electoral al secţiei de 
votare, candidaţi sau persoane acreditate conform legii. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

205. Art. 47 - 1) După primirea dosarelor prevăzute la art. 46, 
respectiv a proceselor-verbale şi dosarelor prevăzute la art. 
47, Biroul Electoral de Circumscripţie   încheie, separat 
pentru Camera Deputaţilor şi pentru Senat, câte un proces-
verbal cuprinzând totalizarea voturilor valabil exprimate 
pentru candidaţii fiecărui partid politic, alianţa politica, 
alianţa electorala, organizaţie aparţinând minorităţilor 
naţionale şi pentru fiecare candidat independent, în toate 
colegiile uninominale de pe raza teritorială a circumscripţiei 
electorale, pe care îl înaintează în termen de 24 de ore la 
Biroul Electoral Central. 

Art. 47 - 1) După primirea dosarelor prevăzute la art. 46, 
respectiv a proceselor-verbale şi dosarelor prevăzute la art. 
47, Biroul Electoral de Circumscripţie   încheie, separat 
pentru Camera Deputaţilor şi pentru Senat, câte un proces-
verbal cuprinzând totalizarea voturilor valabil exprimate 
pentru candidaţii fiecărui partid politic, alianţa politica, 
alianţa electorala şi pentru fiecare candidat independent, în 
toate colegiile uninominale de pe raza teritorială a 
circumscripţiei electorale, pe care îl înaintează în termen de 
24 de ore la Biroul Electoral Central. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se respectă Constituţia şi 
Legea partidelor politice. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

206. Art. 47 - 2) După primirea proceselor-verbale încheiate 
de către birourile electorale ale circumscripţiilor, potrivit 
alin. 1), Biroul Electoral Central stabileşte partidele politice, 
alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile 
aparţinând minorităţilor naţionale care îndeplinesc pragul 
electoral, separat pentru Camera Deputaţilor şi pentru Senat. 
Pragul electoral reprezintă numărul minim necesar de voturi 
valabil exprimate pentru reprezentarea parlamentara sau de 
colegii uninominale în care candidaţii partidelor politice, 
alianţelor politice, alianţelor electorale sau ai organizaţiilor 
aparţinând minorităţilor naţionale ocupă primul loc, 
calculate după cum urmează: 

Art. 47 - 2) După primirea proceselor-verbale încheiate 
de către birourile electorale ale circumscripţiilor, potrivit 
alin. 1), Biroul Electoral Central stabileşte partidele politice, 
alianţele politice, alianţele electorale care îndeplinesc pragul 
electoral, separat pentru Camera Deputaţilor şi pentru Senat. 
Pragul electoral reprezintă numărul minim necesar de voturi 
valabil exprimate pentru reprezentarea parlamentara sau de 
colegii uninominale în care candidaţii partidelor politice, 
alianţelor politice, alianţelor electorale ocupă primul loc, 
calculate după cum urmează: 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se respectă Constituţia şi 
Legea partidelor politice. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

207. Art. 47, alin.2, lit.a 
a) pentru Camera Deputaţilor, 5% din voturile valabil 

exprimate pe întreaga tara sau şase colegii uninominale în 
care candidaţii se situează pe primul loc, pentru toate 
partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale; 

Art. 47, al.2, lit.a 
a) pentru Camera Deputaţilor, 5% din voturile valabil 

exprimate pe întreaga ţară şi 6 colegii uninominale în care 
candidaţii se situează pe primul loc, pentru toate partidele 
politice. 

Autor: grupul parlamentar PSD 

Admitere: Înlocuirea conjuncţiei sau 
cu şi. cele două condiţii să fie întrunite 
cumulativ. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 
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208. Art. 47, alin.2, lit.a 
a) pentru Camera Deputaţilor, 5% din voturile valabil 

exprimate pe întreaga tara sau şase colegii uninominale în 
care candidaţii se situează pe primul loc, pentru toate 
partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale; 

a) pentru Camera Deputaţilor, 5% din voturile valabil 
exprimate pe întreaga ţară sau patru colegii uninominale în 
care candidaţii se situează pe primul loc, pentru toate 
partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale; 

Autor: grupul parlamentar UDMR 

Admitere: - 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

209. Art. 47, alin.2, lit.b  
b) pentru Senat, 5% din voturile valabil exprimate pe 

întreaga tara sau trei colegii uninominale în care candidaţii 
se situează pe primul loc, pentru toate partidele politice, 
alianţele politice şi alianţele electorale; 

Art. 47, al.2, lit.b  
b) pentru Senat, 5% din numărul colegiilor uninominale 

organizate la nivelul ţării, respectiv 6 colegii uninominale , 
în care candidaţii se situează pe primul loc pentru toate 
partidele politice. 

Autor: grupul parlamentar PSD 

Admitere: - Text nou 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 
 

210.  b) pentru Senat, 5% din voturile valabil exprimate pe 
întreaga ţară sau doua colegii uninominale în care candidaţii 
se situează pe primul loc, pentru toate partidele politice, 
alianţele politice şi alianţele electorale; 

Autor: grupul parlamentar UDMR 

Admitere: - 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

211. Art. 47, alin.2, lit.c  
c) în cazul alianţelor politice şi alianţelor electorale, la 

pragul de 5% prevăzut la lit. a) şi la lit. b) se adaugă, pentru 
al doilea membru al alianţei, 3% din voturile valabil 
exprimate pe întreaga tara şi, pentru fiecare membru al 
alianţei, începând cu al treilea, câte un singur procent din 
voturile valabil exprimate pe întreaga tara, fără a se putea 
depăşi 10% din aceste voturi. 

 

Art. 47, al.2, lit.c 
c) în cazul alianţelor politice şi alianţelor electorale, la 

pragul de 5% prevăzut la litera a şi la litera b se adaugă pentru 
al doilea membru al alianţei 3% din voturile valabil exprimate 
pe întreaga ţară, concretizate în două mandate de senator sau 
deputat ales uninominal iar începând cu al treilea, câte un 
singur procent din voturile valabil exprimate concretizate într-
un mandat de senator sau deputat fără a se putea depăşi 
pragul de 10% voturi sau 10% mandate uninominale. 

Autor: grupul parlamentar PSD 

Admitere: - 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

212.  c) în cazul alianţelor politice şi alianţelor electorale, la 
pragul de 5% prevăzut la lit. a) şi la lit. b) se adaugă, pentru 
al doilea membru al alianţei, 3% din voturile valabil 
exprimate pe întreaga ţară şi, pentru fiecare membru al 
alianţei, începând cu al treilea, câte un singur procent din 
voturile valabil exprimate pe întreaga ţară, fără a se putea 
depăşi 10% din aceste voturi; 

Autor: grupul parlamentar UDMR 
 

Admitere: - 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

213. Art. 47, alin.2 
 

_________ 

Introducere litera d) 
d) în cazul organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale care au obţinut un număr de voturi 
mai mare decât coeficientul electoral, pragul electoral de 
5%, respectiv cel pentru coaliţii se calculează raportat la 

Admitere: - 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

 45



numărul cetăţenilor care la ultimul recensământ sau declarat 
a fi aparţinătoare minorităţii naţionale respective. 

Autor: grupul parlamentar UDMR 
214. Art. 47 - 4) Coeficientul electoral la nivel naţional se 

stabileşte prin împărţirea numărului total de voturi valabil 
exprimate la nivel naţional pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor la dublul numărului de colegii uninominale 
constituite la nivel naţional pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor. Are dreptul la reprezentare organizaţia 
minorităţii naţionale care a obţinut cel puţin 10% din 
coeficientul electoral. Se declară ales acel reprezentant al 
organizaţiei minorităţii naţionale care a obţinut cel mai mare 
număr de voturi.   

Art. 47 – 4) Coeficientul electoral la nivel naţional se 
stabileşte prin împărţirea numărului total de voturi valabil 
exprimate la nivel naţional pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor la dublul numărului de colegii uninominale 
constituite la nivel naţional pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor. Poate avea dreptul la reprezentare organizaţia 
minorităţii naţionale care a obţinut cel puţin 70% din 
coeficientul electoral. Se declară ales acel reprezentant al 
organizaţiei minorităţii naţionale care a obţinut cel mai mare 
număr de voturi.   

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se elimină astfel 
discriminările dintre candidaţi pe 
criterii etnice. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

215. Art. 47, alin.5 
(5) Într-o primă etapă, pentru stabilirea numărului de 

mandate minim care se atribuie fiecărui partid politic, 
alianţă politică, alianţă electorală, şi organizaţie aparţinând 
minorităţilor naţionale la nivel naţional care au depăşit 
pragul electoral se stabileşte, numărul total de mandate din 
cele 286 de mandate de deputaţi, respectiv numărul total de 
mandate din cele 120 de mandate de senatori, la care are 
dreptul fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă 
electorală şi organizaţie aparţinând minorităţilor naţionale. 

Art. 47, al.5 
.............numărul total de mandate din cele 284 de 

mandate de deputaţi, respectiv numărul total de din cele 130 
de mandate de senatori la care are dreptul fiecare partid 
politic....... 

Autor: grupul parlamentar PSD 

 
Admitere: Punerea de acord cu 
numărul de mandate de senator şi 
deputat prevăzute anterior. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

216.  Art. 47 - 5) Într-o primă etapă, pentru stabilirea 
numărului de mandate minim care se atribuie fiecărui partid 
politic, alianţă politică, alianţă electorală, şi la nivel naţional 
care au depăşit pragul electoral se stabileşte, numărul total 
de mandate din cele 225 de mandate de deputaţi, respectiv 
numărul total de mandate din cele 223 de mandate de 
senatori, la care are dreptul fiecare partid politic, alianţă 
politică, alianţă electorală.  

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se respectă Constituţia şi 
Legea partidelor politice eliminându-se 
discriminările dintre senatori şi 
deputaţi al căror vot este identic în 
Parlament. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

217. Art. 47 -6) Pentru aceasta, Biroul Electoral Central 
însumează, pe întreaga tara, separat pentru Camera 
Deputaţilor şi pentru Senat, pentru fiecare competitor 
electoral care întruneşte condiţia prevăzuta la alin. 2), 
precum şi pentru candidaţii independenţi care au obţinut cel 

Art. 47 -6) Pentru aceasta, Biroul Electoral Central 
însumează, pe întreaga tara, separat pentru Camera 
Deputaţilor şi pentru Senat, pentru fiecare competitor 
electoral care întruneşte condiţia prevăzuta la alin. 2), 
precum şi pentru candidaţii independenţi care au obţinut cel 

Admitere: Se respectă Constituţia şi 
Legea partidelor politice. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 
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puţin jumătate plus unu din voturile valabil exprimate în 
colegiul uninominal în care au candidat, voturile valabil 
exprimate din toate colegiile uninominale; numărul 
voturilor astfel obţinute de fiecare competitor electoral se 
împarte la 1, 2, 3, 4 etc., făcându-se atâtea operaţii de 
împărţire câte mandate de deputat, respectiv de senator 
există la nivel naţional; câturile rezultate din împărţire, 
indiferent de partidul politic, alianţa politică, alianţa 
electorală sau organizaţie aparţinând minorităţilor naţionale 
căruia sau căreia îi corespund, se clasifică în ordine 
descrescătoare, până la concurenţa numărului de mandate de 
deputat, respectiv de senator. 

puţin jumătate plus unu din voturile valabil exprimate în 
colegiul uninominal în care au candidat, voturile valabil 
exprimate din toate colegiile uninominale; numărul 
voturilor astfel obţinute de fiecare competitor electoral se 
împarte la 1, 2, 3, 4 etc., făcându-se atâtea operaţii de 
împărţire câte mandate de deputat, respectiv de senator 
există la nivel naţional; câturile rezultate din împărţire, 
indiferent de partidul politic, alianţa politică, alianţa 
electorală căruia sau căreia îi corespund, se clasifică în 
ordine descrescătoare, până la concurenţa numărului de 
mandate de deputat, respectiv de senator. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

218. Art. 48 -1) După primirea de la Biroul Electoral Central 
a constatarii cu privire la partidele politice, alianţele politice, 
alianţele electorale şi organizaţiile aparţinând minorităţilor 
naţionale care întrunesc şi care nu întrunesc pragul electoral 
conform Art. 47 alin. 2), Birourile Electorale de 
Circumscripţie procedeaza la prima fază de atribuire a 
mandatelor de deputat, respectiv de senator. 

Art. 48 -1) După primirea de la Biroul Electoral Central a 
constatarii cu privire la partidele politice, alianţele politice, 
alianţele electorale care întrunesc şi care nu întrunesc pragul 
electoral conform Art. 47 alin. 2), Birourile Electorale de 
Circumscripţie procedeaza la prima fază de atribuire a 
mandatelor de deputat, respectiv de senator. 

Admitere: Se respectă Constituţia şi 
Legea partidelor politice. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

219. Art. 48, alin.4 
Repartizarea şi atribuirea mandatelor de deputat şi de 

senator se fac în trei etape: în prima etapă, la nivelul fiecărui 
colegiu uninominal, în cea de-a doua etapă, la nivelul 
fiecărei circumscripţii electorale judeţene, a municipiului 
Bucureşti sau circumscripţiei electorale pentru românii din 
străinătate, respectiv în cea de a treia etapă, la nivel naţional. 

Textul de la alin. 4) din art. 48 să se modifice după 
cum urmează: 

“Repartizarea şi atribuirea mandatelor de deputat şi de 
senator se fac în două etape: în prima etapă, la nivelul 
fiecărui colegiu uninominal, iar în cea de a doua etapă la 
nivel naţional”. 

Autor: grupul parlamentar UDMR 

Admitere: - 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

220. Art. 48, alin.8 
 (8) În cea de a doua etapă, la nivelul circumscripţiei 

electorale, Biroul Electoral de Circumscripţie   atribuie 
mandatele după cum urmează: 

a) Stabileşte, separat pentru Camera Deputaţilor şi pentru 
Senat, coeficientul electoral al circumscripţiei, prin 
împărţirea numărului total de voturi valabil exprimate 
pentru toţi competitorii electorali ce întrunesc condiţia 
prevăzuta la alin. 1) şi pentru candidaţii independenţi care 
au obţinut mai mult de jumătate din voturile valabil 
exprimate în colegiile uninominale în care au candidat, la 
numărul de deputaţi, respectiv de senatori, ce urmează sa fie 
aleşi în acea circumscripţie;  

Alin. 8 al art. 48 se va modifica după cum urmează: 
“In etapa a doua Biroul Electoral Central stabileşte câte 

mandate de deputaţi, respectiv de senatori se atribuie la 
nivel naţional fiecărui competitor electoral care îndeplineşte 
condiţia prevăzută la alin. 1 prin scăderea numărului de 
mandate rezultate in urma operaţiilor de la art. 48 alin.5 din 
totalul numărului de mandate rezultate in urma operaţiei de 
la art.47 alin.5,6”. 

Autor: grupul parlamentar UDMR 

Admitere: - 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 
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b) Pentru fiecare competitor electoral se împarte numărul 
total de voturi valabil exprimate obţinut prin însumarea 
voturilor valabil exprimate în favoarea tuturor candidaţilor 
săi din colegiile uninominale de pe raza circumscripţiei 
electorale, la coeficientul electoral al circumscripţiei 
electorale reţinându-se partea întreagă nerotunjită a câtului. 

c) Pentru fiecare competitor electoral care a întrunit pragul 
electoral prevăzut la art. 47, alin.2), din numărul rezultat în 
urma operaţiei de la lit. b) se scade numărul de mandate 
obţinut la nivelul colegiilor uninominale din circumscripţia 
respectiva în conformitate cu prevederile alin. 5), rezultatul 
reprezentând numărul de mandate de atribuit fiecărui 
competitor electoral la nivelul circumscripţiei electorale în 
cea de a doua etapă a atribuirii mandatelor. 

 Numărul de mandate rezultat pentru fiecare partid 
se alocă candidaţilor acestora în ordine descrescătoare în 
funcţie de clasarea în lista prevăzută la alin. 7).  

d) În cazul în care rezultatul operaţiei de la punctul c) 
este negativ sau nul la nivelul unor circumscripţii electorale, 
pentru un competitor electoral, respectivul competitor 
electoral nu va primi nici un mandat în etapa a doua de 
redistribuire, partidul reţinând mandatele câştigate în prima 
fază, urmând ca în etapa a treia să se aplice prevederile de la 
punctul e). 

e)  Lista prevăzută la Art. 47. alin 7), câturile electorale 
subunitare ramase în urma operaţiei de la lit. c) pentru 
fiecare competitor electoral, precum şi mandatele de 
deputat şi cele de senator care revin circumscripţiei 
electorale, dar care nu au putut fi atribuite de Biroul 
Electoral de Circumscripţie la nivelul colegiilor uninominale 
sau la nivelul circumscripţiei electorale se comunică de 
acesta Biroului Electoral Central, pentru a fi repartizate 
centralizat.  

e) La finalizare, toate operaţiile sunt comunicate Biroului 
Electoral Central sub forma unor procese electorale 
prevăzute la anexa 4. În urma centralizării situaţiei 
distribuirii din primele două etape, Biroul Electoral Central 
procedează la efectuarea celei de-a treia etape a distribuirii 
mandatelor la Camera Deputaţilor şi Senat. 
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221. Art. 48 alin.8, lit.a 
(8) În cea de a doua etapă, la nivelul circumscripţiei 

electorale, Biroul Electoral de Circumscripţie atribuie 
mandatele după cum urmează: 

a) Stabileşte, separat pentru Camera Deputaţilor şi pentru 
Senat, coeficientul electoral al circumscripţiei, prin 
împărţirea numărului total de voturi valabil exprimate 
pentru toţi competitorii electorali ce întrunesc condiţia 
prevăzuta la alin. (1) şi pentru candidaţii independenţi care 
au obţinut mai mult de jumătate din voturile valabil 
exprimate în colegiile uninominale în care au candidat, la 
numărul de deputaţi, respectiv de senatori, ce urmează sa fie 
aleşi în acea circumscripţie; 

 
 
 
 
Să se elimine din text „şi pentru Senat”. 
Autor: grupul parlamentar PSD 
 

 
 
Admitere: - 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

222. Art. 48 alin.9 
În situaţia în care un partid politic, alianţă politică sau 

alianţă electorală obţine la nivelul unei circumscripţii 
electorale un cât electoral care este superior numărului total 
de candidaţi din circumscripţia respectivă, se va proceda la 
atribuirea de mandate către persoanele de pe lista naţională 
care sunt arondaţi circumscripţiei respective, în ordinea de 
pe lista întocmită de competitorul electoral respectiv. 

Eliminare 
Autor: grupul parlamentar UDMR 

Admitere: - 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

223.  
 

________ 

După alin. 9 al art. 48 să se introducă un alineat nou 
având următoarea formulare: 

„După ce s-a constatat câte mandate mai revin pe plan 
naţional unui competitor electoral, Biroul Electoral Central 
va proceda la atribuirea de mandate către persoanele de pe 
lista naţională în ordine descrescătoare a înscrierii pe listă, 
după eliminarea candidaţilor care au primit locuri din 
această listă în prima fază prevăzută la anin.(5)”. 

Autor: grupul parlamentar UDMR 

Admitere: - 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

224. Art. 48 alin.10 
Numărul de mandate de deputaţi şi senator însumat la 

nivelul fiecărei circumscripţii electorale nu poate fi crescut 
în prima şi a doua fază a distribuirii mandatelor. 

Eliminare 
Autor: grupul parlamentar UDMR 

Admitere: - 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

225. Art. 48 alin.11 
Biroul Electoral Central însumează, pe întreaga ţară, 

separat pentru Camera Deputaţilor şi pentru Senat, pentru 
fiecare partid politic, alianţa politica, alianţa electorala sau 
organizaţie aparţinând minorităţilor naţionale care întruneşte 
condiţia prevăzuta la alin. (1) numărul de mandate obţinute 

Eliminare 
Autor: grupul parlamentar UDMR 

Admitere: - 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 
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la nivelul colegiilor uninominale şi la nivelul 
circumscripţiilor electorale. 

226. Art. 48 -11) Biroul Electoral Central însumează, pe 
întreaga ţară, separat pentru Camera Deputaţilor şi pentru 
Senat, pentru fiecare partid politic, alianţa politica, alianţa 
electorala sau organizaţie aparţinând minorităţilor naţionale 
care întruneşte condiţia prevăzuta la alin. (1) numărul de 
mandate obţinute la nivelul colegiilor uninominale şi la 
nivelul circumscripţiilor electorale. 

Art. 48 -11) Biroul Electoral Central însumează, pe 
întreaga ţară, separat pentru Camera Deputaţilor şi pentru 
Senat, pentru fiecare partid politic, alianţa politica, alianţa 
electorala care întruneşte condiţia prevăzuta la alin. (1) 
numărul de mandate obţinute la nivelul colegiilor 
uninominale şi la nivelul circumscripţiilor electorale. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se respectă Constituţia şi 
Legea partidelor politice. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

227. Art. 48 alin.12 
În etapa a treia, Biroul Electoral Central stabileşte câte 

mandate de deputaţi, respectiv de senatori se atribuie la 
nivel naţional fiecărui competitor electoral care întruneşte 
condiţia prevăzuta la alin. (1) prin scăderea numărului de 
mandate rezultat în urma operaţilor de de la Art. 48 alin. 5 si 
8 din numărul total de mandate rezultat în urma operaţiei de 
la art. 47 alin. 5), 6).  

Eliminare 
Autor: grupul parlamentar UDMR 

Admitere: - 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

228. Art.48 alin.13  
Daca rezultatul obtinut prin operatia de la alin 13 este nul 

sau negativ, competitorului electoral respectiv nu i se mai 
repartizeaza mandate, celorlalti competitori urmand sa li se 
repartizeze atatea mandate pana la coincidenta cu rezultatul 
obtinut prin operatia de la Art. 47 alin 6. 

Alin. 13 al art. 48 să devină alin. 10 
Autor: grupul parlamentar UDMR 

Admitere: - 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

229. Art.48 alin.14 
(14) Desfăşurarea mandatelor care se atribuie în cea de a 

treia etapă, la nivel naţional, repartizate pe circumscripţii 
electorale se face de Biroul Electoral Central, după cum 
urmează:  

a) Biroul Electoral Central centralizează la nivel naţional 
listele prevăzute la art. 7) din care au fost eliminaţi 
candidaţii care au primit mandat în faza a doua de atribuire a 
mandatelor într-o listă unică la nivel naţional. Candidaţii 
sunt ordonaţi în ordinea descrescătoare a procentelor 
obţinute până la a opta zecimală din voturile valabil 
exprimate pentru competitorii electorali care au depăşit 
pragul electoral conform art. 47 alin. 2) şi pentru candidaţii 
independenţi care au obţinut mai mult de jumătate din 
voturile valabil exprimate per total colegiu, în colegiul în 
care au candidat. 

Eliminare 
Autor: grupul parlamentar UDMR 

Admitere: - 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 
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b) Mandatele se acordă în ordine descrescătoare 
candidaţilor fiecărui partid până la atribuirea mandatelor care 
mai revin fiecărui partid. Dacă în cadrul unei circumscripţii 
electorale au fost deja atribuite toate mandatele disponibile la 
nivelul circumscripţie, se va proceda la trecerea la următorul 
candidat al respectivului partid. 

c) în cazul în care, în urma aplicării prevederilor de la lit. 
b), mai există mandate care trebuie atribuite unor partide 
politice, alianţe politice, alianţe electorale, însă numărul de 
mandate a fost epuizat pentru toate circumscripţiile 
electorale, Biroul Electoral Central atribuie mandatele în 
candidaţilor cei mai bine plasaţi în lista de la lit. a), chiar 
dacă nu li s-au repartizat mandate conform lit b). datorită 
epuizării mandatelor în respectiva circumscripţie electorală;  

d) daca după aplicarea prevederilor de la lit. b) şi c) au mai 
rămas mandate neatribuite pe circumscripţii, Biroul Electoral 
Central le stabileşte pe baza acordului partidelor politice, 
alianţelor politice sau alianţelor electorale cărora li se cuvin 
aceste mandate, iar în lipsa unui acord, prin tragere la sorti, în 
termen de 24 de ore de la încheierea operaţiunilor anterioare. 

e) fiecare mandat care revine unui competitor electoral i 
se atribuie candidatului care a obţinut cel mai mare 
procentaj din voturile valabil exprimate în colegiul 
uninominal în care a candidat dintre toţi candidaţii partidului 
politic respectiv, alianţei politice sau alianţei electorale 
respective care au candidat în colegiile uninominale de pe 
raza circumscripţiei electorale respective şi cărora nu li s-au 
atribuit mandate în etapele anterioare de atribuire a 
mandatelor la nivelul colegiilor uninominale, la nivelul 
circumscripţiilor electorale sau la nivel naţional; 

230. Art.48 alin.15 
În situaţia în care un partid politic, alianţă politică sau 

alianţă electorală obţine la nivel naţional prin însumarea 
câturilor de la nivel judeţean un număr de mandate superior 
numărului total de candidaţi la nivelul ţării, se va proceda la 
atribuirea de mandate către persoanele de pe lista naţională 
în ordinea descrescătoare a înscrierii în listă, după 
eliminarea candidaţilor care au primit locuri din această listă 
în faza a doua conform art 49 alin. 9. 

Eliminare 
Autor: grupul parlamentar UDMR 

Admitere: - 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 
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231. Art.48 alin.17 
În caz de deces sau demisie a unui senator sau deputat, 

pentru ocuparea postului vacantat se organizează alegeri 
parţiale la nivelul colegiului uninominal în care a fost ales 
respectivul deputat sau senator. Alegerile se organizează 
doar dacă nu ar urma să aibă loc cu mai puţin de 6 luni 
înainte de termenul stabilit pentru alegerile parlamentare. 

În cazul în care deputatul sau senatorul a provenit de pe 
lista naţională de compensare a partidului, următorul clasat 
pe listă urmează a-l înlocui. 

Devine art. 11 
Autor: grupul parlamentar UDMR 

Admitere: - 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

232. Art.48 alin.18 
Alegerile anticipate se desfăşoară într-un singur tur, cel 

mai bine clasat candidat urmând a fi declarat câştigător. 

Devine art. 12 
Autor: grupul parlamentar UDMR 

Admitere: - 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

233.  Alegerile parţiale anticipate se desfăşoară într-un singur 
tur, cel mai bine clasat candidat urmând a fi declarat 
câştigător. 

Autori: sen. Nicolae Vlad Popa + Mihai Ţâbuleac 

Admitere: -acurateţea textului 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

234.  
 

___________ 

Să se elimine din textul propunerii legislative  toate 
referirile  la distribuirea mandatelor de senatori în funcţie de 
norma electorală stabilită la nivel de circumscripţie 
electorală, întrucât mandatele de senatori se atribuie 
competitorilor politici sau candidaţilor independenţi cu o 
singură condiţie a realizării pragului electoral. 

Autor: grupul parlamentar PSD 

Admitere: - 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

235. Art. 50 – litera h) acceptarea de către un cetăţean a 
înscrierii sale în mai multe liste de candidaţi, exceptând 
cazurile candidaţilor propuşi de organizaţiile minorităţilor 
naţionale, în condiţiile prezentei legi; 

Art. 50 – litera h) acceptarea de către un cetăţean a 
înscrierii sale în mai multe liste de candidaţi, în condiţiile 
prezentei legi; 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Admitere: Se respectă Constituţia şi 
Legea partidelor politice. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

236. Art.50 lit.o 
o) continuarea propagandei electorale după încheierea 

acesteia, precum şi sfătuirea, în ziua votării, a alegătorilor la 
sediul secţiilor de votare să voteze sau să nu voteze un 
anumit partid politic, alianţă politică, organizaţie a unei 
minorităţi naţionale sau un candidat independent; 

Continuarea campaniei electorale după încheierea 
acesteia, precum i sfătuirea, în ziua votării, a alegătorilor la 
sediul secţiilor de votare să voteze sau să nu voteze un 
anumit partid politic, alianţă politică, organizaţie a unei 
minorităţi naţionale sau un candidat independent. 

Autori: sen. Nicolae Vlad Popa + Mihai Ţâbuleac 

Admitere: -acurateţea textului 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

237. Art.51 alin.1 
Contravenţiile prevăzute de art. 51 lit. f), g), k), q) şi o) 

se sancţionează cu amenda de la 1.000 la 2.500 lei, cele de 
la lit. b), f), l), o), şi p) cu amenda de la 1.500 la 4.500 lei, 
iar cele de la lit. a), d), e), m), j), şi n) cu închisoare 

Contravenţiile prevăzute de art.50 lit.f), g), k), q), se 
sancţionează cu amenda de la 1.000 la 2.500 lei, iar cele de 
la lit.b), f), l) şi p), cu amendă de la 1.500 la 4.500 lei, iar 
cele de la lit. a), d), e), m), j) şi n) cu închisoare 
contravenţională de la o lună la 6 luni sau cu amendă de la 

Admitere: - corectare eroare materială 
- sancţiune pentru continuarea campaniei 
electorale se propune  a fi trecută la un 
nivel de amendă ridicat. (alin.2) 
Respingere: Comisia a hotărât 
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contravenţionala de la o luna la 6 luni sau cu amenda de la 
4.500 lei la 10.000 lei. 

4.500 lei la 10.000 lei. 
Autori: sen. Nicolae Vlad Popa + Mihai Ţâbuleac 

respingerea acestui amendament. 

238. Art.51 alin.1 
Contravenţiile prevăzute la art. 51, lit. s) se sancţionează 

cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei. Sancţiunile se pot 
aplica, după caz, partidului politic, candidatului 
independent, mandatarului financiar şi/sau donatorului care 
a încălcat dispoziţiile prevăzute la art. 51, lit. s). 

Contravenţiile prevăzute la art.50, lit.o), se sancţionează 
cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei. Sancţiunile se pot 
aplica, după caz, partidului politic, candidatului 
independent, mandatarului financiar sau donatorului care a 
încălcat dispoziţiile prevăzute la art.50, lit.o). 

Autori: sen. Nicolae Vlad Popa + Mihai Ţâbuleac 

Admitere: - corectare eroare materială 
- sancţiune pentru continuarea campaniei 
electorale se propune a fi trecută la un 
nivel de amendă ridicat. (alin.2) 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

239. Art. 52  Art.52 – 11) Efectuarea sau publicarea sondajelor de 
opinie cu 60 de zile înainte de data alegerilor se 
pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. Tentativa se 
pedepseşte. 

Autori: sen Gheorghe Funar, Valentin Dinescu, Viorel 
Dumitrescu, Ilie Petrescu, Petru Stan 

Se stopează manipularea electoratului 
prin sondaje mincinoase. 
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

240. ______________ Să se introducă două anexe noi 1, respectiv 2, 
cuprinzând textele de mai jos, iar anexele existente şi 
trimiterile la acestea să se modifice în consecinţă 

Autor: grupul parlamentar UDMR 

Admitere: -  
Respingere: Comisia a hotărât 
respingerea acestui amendament. 

 
 

__________________ 
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“ ANEXA 1 
Numerotarea şi delimitarea teritorială a circumscripţiilor electorale, 

respectiv a colegiilor uninominale -  Camera Deputaţilor 
 
 
 
 
 
Numărul 
circumscripţiilor 
electorale 

Delimitarea 
teritorială a 
circumscripţiei 
electorale 

Numărul colegiului 
uninominal 

Delimitarea teritorială al colegiului 
uninominal 

Circumscripţia 
electorală nr. 1 Judeţul ALBA Colegiul uninominal nr. 1 Municipiul  ALBA IULIA 
   Municipiul AIUD 
   Oraşul  TEIUŞ 
   BEREGHIN 
   CIUGUD 
   LIVEZILE 
   LUNCA MUREŞULUI 
   MIHALŢ 
   MIRASLĂU 
   RIMETEA 
   SÂNTIMBRU 
   UNIREA 
  Colegiul uninominal nr. 2 Municipiul BLAJ 
   Municipiul SEBEŞ 
   Oraşul   OCNA MUREŞ 
   BUCERDEA GRÂNOASĂ 
   CÂLNIC 
   CENADE 
   CERGĂU 
   CETATEA DE BALTĂ 
   CRĂCIUNELU DE JOS 
   CUT 
   DAIA ROMÂNĂ 
   DOSTAT 
   FĂRĂU 
   GÂRBOVA 
   HOPÂRTA 
   ÎNTREGALDE 
   JIDVEI 
   LOPADEA NOUA 
   NOŞLAC 
   OHABA 
   POIANA VADULUI 
   RĂDEŞTI 
   ROŞIA DE SECAŞ 
   SÂNCEL 
   SĂSCIORI 
   SCĂRISOARA 
   ŞONA 
   ŞPRING 
   ŞUGAG 
   VALEA LUNGĂ 
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  Colegiul uninominal nr. 3 Oraşul ABRUD 
   Oraşul BAIA DE ARIEŞ 
   Oraşul CÂMPENI 
   Oraşul CUGIR 
   Oraşul ZLATNA 
   ALBAC 
   ALMAŞU MARE 
   ARIEŞENI 
   AVRAM IANCU 
   BISTRA 
   BLANDIANA 
   BUCIUM 
   CERU-BĂCĂINŢI 
   CIURULEASA 
   CRICĂU 
   GALDA DE JOS 
   GÂRDA DE SUS 
   HOREA 
   IGHIU 
   LUPŞA 
   METEŞ 
   MOGOŞ 
   OCOLIŞ 
   PIANU 
   PONOR 
   POŞAGA 
   RÂMEŢ 
   ROŞIA MONTANA 
   SĂLCIUA 
   SALIŞTEA 
   SIBOT 
   SOHODOL 
   STREMŢ 
   VADU MOŢILOR 
   VIDRA 
   VINŢU DE JOS 
Circumscripţia 
electorală nr. 2 Judeţul ARAD Colegiul uninominal nr. 4 Municipul ARAD1 
  Colegiul uninominal nr. 5 Municipiul ARAD 2 
  Colegiul uninominal nr. 6 Oraşul LIPOVA 
   Oraşul SEBIŞ 
   ALMAŞ 
   APATEU 
   ARCHIŞ 
   BÂRSA 
   BÂRZAVA 
   BATA 
   BELIU 
   BIRCHIŞ 
   BOCSIG 
   BRAZII 
   BUTENI 
   CARAND 
   CERMEI 
   CHISINDIA 
   CONOP 
   COVĂSINŢ 
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   CRAIVA 
   DEZNA 
   DIECI 
   FĂNTÂNELE 
   FRUMUŞENI 
   GHIOROC 
   GURAHONŢ 
   HĂLMAGEL 
   HĂLMAGIU 
   HĂŞMAS 
   IGNEŞTI 
   LIVADA 
   MONEASA 
   PĂULIŞ 
   PETRIŞ 
   PLEŞCUŢA 
   SĂVÂRŞIN 
   ŞEMLAC 
   ŞEPREUŞ 
   ŞILINDIA 
   ŞIRIA 
   ŞISTAROVĂŢ 
   TÂRNOVA 
   TAUŢ 
   USUSĂU 
   VĂRĂDIA DE MUREŞ 
   VÂRFURILE 
   VLADIMIRESCU 
   ZĂBRANI 
  Colegiul uninominal nr. 7 Oraşul CHIŞINEU-CRIŞ 
   Oraşul CURTICI 
   Oraşul INEU 
   Oraşul NĂDLAC 
   Oraşul PÂNCOTA 
   Oraşul PECICA 
   Oraşul SÂNTANA 
   DOROBANŢI 
   FELNAC 
   GRĂNICERI 
   IRATOŞU 
   MACEA 
   MIŞCA 
   OLARI 
   PEREGU MARE 
   PILU 
   ŞAGU 
   SECUSIGIU 
   ŞEITIN 
   SELEUŞ 
   ŞICULA 
   ŞIMAND 
   ŞINTEA MARE 
   SOCODOR 
   ŞOFRONEA 
   VINGA 
   ZĂRAND 
   ZERIND 
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   ZIMANDU NOU 
   ZĂDĂRENI 
Circumscripţia 
electorală nr. 3 Judeţul ARGEŞ Colegiul uninominal nr. 8 MunicipiuL PITEŞTI  
  Colegiul uninominal nr. 9 Municipul CURTEA DE ARGEŞ . 
   ALBESTII DE ARGEŞ 
   ALBEŞTII DE MUSCEL 
   AREFU 
   BĂICULEŞTI 
   BRĂDULEŢ 
   BUDEASA 
   CEPARI 
   CICĂNEŞTI 
   CIOFRÂNGENI 
   CIOMĂGEŞTI 
   COCU 
   CORBENI 
   COŞEŞTI 
   COTMEANA 
   CUCA 
   DĂRMĂNEŞTI 
   DRĂGANU 
   MĂLURENI 
   MICEŞTI 
   MORĂREŞTI 
   NUCŞOARA 
   SĂLĂTRUCU 
   ŞUICI 
   TIGVENI 
   UDA 
   VALEA DANULUI 
   VALEA IAŞULUI 
  Colegiul uninominal nr. 10 Municipiul CÂMPULUNG  
   ANINOASA 
   BĂLILEŞTI 
   BEREVOEŞTI 
   BOTENI 
   BUGHEA DE JOS 
   BUGHEA DE SUS 
   CETĂŢENI 
   CORBI 
   DÂMBOVICIOARA 
   DAVIDEŞTI 
   DOMNEŞTI 
   DRAGOSLAVELE 
   HÂRTIEŞTI 
   LEREŞTI 
   MIHĂEŞTI 
   PIETROŞANI 
   RUCĂR 
   SCHITU GOLEŞTI 
   STÂLPENI 
   STOENEŞTI 
   VALEA MARE- PRAVĂŢ 
   VLĂDEŞTI 
   VULTUREŞTI 
  Colegiul uninominal nr. 11 Oraşul MIOVENI  
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   Oraşul TOPOLOVENI 
   Oraşul ŞTEFANEŞTI  
   BELETI-NEGRESTI 
   BOGAŢI 
   BOŢEŞTI 
   BUZOEŞTI 
   CĂLINEŞTI 
   DOBREŞTI 
   GODENI 
   MĂRĂCINENI 
   MERIŞANI 
   MIOARELE 
   MUŞĂTEŞTI 
   POIENARII DE ARGEŞ 
   POIENARII DE MUSCEL 
   PRIBOIENI 
   SĂPATA 
   ŢIŢEŞTI 
  Colegiul uninominal nr. 12 Oraşul COSTEŞTI  
   ALBOTA 
   BĂBANA 
   BÂRLA 
   BASCOV 
   BRADU 
   CĂLDĂRARU 
   CĂTEASCA 
   HÂRSEŞTI 
   IZVORU 
   LEORDENI 
   LUNCA CORBULUI 
   MIROŞI 
   MOŞOAIA 
   MOZĂCENI 
   NEGRAŞI 
   OARJA 
   POIANA LACULUI 
   POPEŞTI 
   RÂCA 
   RĂTEŞTI 
   RECEA 
   ROCIU 
   SLOBOZIA 
   STOLNICI 
   SUSENI 
   ŞTEFAN CEL MARE 
   TEIU 
   UNGHENI 
   VEDEA 
Circumscripţia 
electorală nr.4 Judeţul BĂCĂU Colegiul uninominal nr. 13 Municipiul BACĂU  
  Colegiul uninominal nr. 14 Municipiul MOINEŞTI  
   Oraşul COMĂNEŞTI  
   Oraşul DĂRMĂNEŞTI  
   AGĂŞ 
   ARDEOANI  
   ASĂU  
   BEREŞTI-TAZLĂU  
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   BERZUNŢI  
   BRUSTUROASA  
   MĂRGINENI 
   PALANCA 
   PODURI 
   SĂNDULENI 
   SCORŢENI 
   SOLONŢ 
   ZEMEŞ 
  Colegiul uninominal nr. 15 Municipiul ONEŞTI 
   Oraşul SLĂNIC MOLDOVA  
   Oraşul TÂRGU OCNA 
   BÂRSÂNEŞTI  
   BOGDĂNEŞTI  
   BUCIUMI 
   CAŞIN  
   DOFTEANA  
   GURA VĂII 
   HELEGIU 
   LIVEZI 
   MĂNĂSTIREA CAŞIN 
   OITUZ 
   PÂRGĂREŞTI 
   TÂRGU TROTUŞ 
  Colegiul uninominal nr. 16 Oraşul BUHUŞI  
   BUHOCI  
   COLONEŞTI  
   CORBASCA  
   DĂMIENEŞTI  
   DEALU MORII  
   FILIPENI  
   GĂICEANA  
   GHIMEŞ-FĂGET 
   GLĂVĂNEŞTI 
   HORGEŞTI 
   HURUIEŞTI 
   IZVORU BERHECIULUI 
   LETEA VECHE 
   LIPOVA 
   MOTOŞENI 
   NEGRI 
   ONCEŞTI 
   PÂNCEŞTI 
   PARINCEA 
   PLOPANA 
   PRĂJEŞTI 
   PODU TURCULUI 
   RĂCHITOASA 
   ROŞIORI 
   SĂUCEŞTI 
   STĂNIŞEŞTI 
   TAMAŞI 
   TÂRGU TROTUŞ 
   TĂTĂRĂŞTI 
   TRAIAN 
   UNGURENI 
   VULTURENI 
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  Colegiul uninominal nr. 17 BALCANI  
   BEREŞTI-BISTRIŢA  
   BLĂGEŞTI  
   CĂIUŢI  
   CLEJA  
   COŢOFĂNEŞTI  
   FARAOANI  
   FILIPEŞTI 
   GÂRLEN 
   GIOSENI 
   HEMEIUŞ 
   ITEŞTI 
   LUIZI-CĂLUGĂRA 
   MĂGIREŞTI 
   MĂGURA 
   NICOLAE BĂLCESCU 
   ODOBEŞTI 
   ORBENI 
   PARAVA 
   PÂRJOL 
   RĂCĂCIUNI 
   RACOVA 
   SĂRATA 
   SASCUT 
   SECUIENI 
   STRUGARI 
   ŞTEFAN CEL MARE 
   URECHEŞTI 
   VALEA SEACĂ 
Circumscripţia 
electorală nr. 5 Judeţul BIHOR Colegiul uninominal nr. 18 Municipiul ORADEA 1 
  Colegiul uninominal nr. 19 MUNICIPIUL ORADEA 2 
  Colegiul uninominal nr. 20 Municipiul MARGHITA 
   Oraşul SĂCUENI 
   Oraşul VALEA LUI MIHAI 
   ABRAM 
   ABRĂMUŢ 
   BALC 
   BIHARIA 
   BOIANU MARE 
   BORŞ 
   BUDUSLĂU 
   CETARIU 
   CHERECHIU 
   CHIŞLAZ 
   CIUHOI 
   CURTUIŞENI 
   DIOSIG 
   GIRIŞU DE CRIŞ 
   PALEU 
   POPEŞTI 
   ROŞIORI 
   SĂLACEA 
   SĂLARD 
   SÂNTANDREI 
   SÂRBI 
   ŞIMIAN 
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   SUPLACU DE BARCĂU 
   TĂMĂŞEU 
   TARCEA 
   TĂUTEU 
   VIIŞOARA 
  Colegiul uninominal nr. 21 Municipiul SALONTA 
   Oraşul ALEŞD 
   AŞTILEU 
   AUŞEU 
   AVRAM IANCU 
   BATĂR 
   BOROD 
   BRATCA 
   BRUSTURI 
   CEFA 
   CIUMEGHIU 
   COPĂCEL 
   DERNA 
   GEPIU 
   HUSASĂU DE TINCA 
   INEU 
   MĂGEŞTI 
   NOJORID 
   OŞORHEI 
   SĂCĂDAT 
   SÂNMARTIN 
   SÂNNICOLAU ROMÂN 
   ŞINTEU 
   SPINUŞ 
   ŞUNCUIUŞ 
   ŢEŢCHEA 
   TILEAGD 
   TULCA 
   VADU CRIŞULUI 
   VÂRCIOROG 
  Colegiul uninominal nr. 22 Municipiul BEIUŞ 
   Oraşul NUCET 
   Oraşul ŞTEI 
   Oraşul VAŞCĂU 
   BUDUREASA 
   BULZ 
   BUNTEŞTI 
   CĂBEŞTI 
   CÂMPANI 
   CĂPÂLNA 
   CĂRPINET 
   CEICA 
   COCIUBA MARE 
   CRIŞTIORU DE JOS 
   CURĂŢELE 
   DOBREŞTI 
   DRĂGĂNEŞTI 
   DRĂGEŞTI 
   FINIŞ 
   HIDIŞELU DE SUS 
   HOLOD 
   LĂZĂRENI 
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   LAZURI DE BEIUŞ 
   LUGAŞU DE JOS 
   LUNCA 
   MĂDĂRAS 
   OLCEA 
   PIETROASA 
   POCOLA 
   POMEZEU 
   RĂBĂGANI 
   REMETEA 
   RIENI 
   ROŞIA 
   SÂMBĂTA 
   ŞOIMI 
   TĂRCAIA 
   TINCA 
   UILEACU DE BEIUŞ 

Circumscripţia 
electorală nr. 6 

Judeţul 
BISTRIŢA-
NĂSĂUD Colegiul uninominal nr. 23 Municipiul BISTRIŢA 

   JOSENII BĂRGĂULUI 
   LIVEZILE 
   PRUNDU BÂRGĂULUI 
   TIHA BÂRGĂULUI 
  Colegiul uninominal nr. 24 Oraşul NĂSĂUD 
   Oraşul SÂNGEORZ-BĂI 
   CĂIANU MIC 
   CHIUZA 
   COŞBUC 
   DUMITRA 
   FELDRU 
   ILVA MARE 
   ILVA MICĂ 
   LEŞU 
   LUNCA ILVEI 
   MĂGURA ILVEI 
   MAIERU 
   NIMIGEA 
   POIANA ILVEI 
   RODNA 
   ROMULI 
   RUNCU SALVEI 
   SALVA 
   ŞANŢ 
   SPERMEZEU 
   TÂRLIŞUA 
   TELCIU 
   ZAGRA 
  Colegiul uninominal nr. 25 Oraşul BECLEAN 
   BISTRIŢA BÂRGĂULUI 
   BRANIŞTEA 
   BUDACU DE JOS 
   BUDEŞTI 
   CETATE 
   CHIOCHIŞ 
   CICEU-MIHĂIEŞTI 
   CICEU-GIURGEŞTI 
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   DUMITRIŢA 
   GALAŢII BISTRIŢEI 
   LECHINŢA 
   MĂRIŞELU 
   MATEI 
   MICEŞTII DE CÂMPIE 
   MILAŞ 
   MONOR 
   NEGRILEŞTI 
   NUŞENI 
   PARVA 
   PETRU RAREŞ 
   REBRA 
   REBRIŞOARA 
   SÂNMIHAIU DE CÂMPIE 
   ŞIEU 
   ŞIEU-MĂGHERUŞ 
   ŞIEU-ODORHEI 
   ŞIEUŢ 
   SILIVAŞU DE CÂMPIE 
   SINTEREAG 
   TEACA 
   URIU 
   URMENIŞ 
Circumscripţia 
electorală nr.7 

Judeţul 
BOTOŞANI Colegiul uninominal nr. 26 Municipiul BOTOŞANI  

  Colegiul uninominal nr. 27 Municipiul DOROHOI   
   Oraşul BUCECEA  
   BRĂEŞTI  
   BROSCĂUTI  
   CÂNDEŞTI  
   CORDĂRENI  
   CORLĂTENI 
   CORNI  
   CURTEŞTI  
   DERSCA 
   DIMĂCHENI  
   HILIŞEU-HORIA 
   LEORDA 
   LOZNA  
   MIHĂILENI 
   NICŞENI 
   POMÂRLA 
   ROMA 
   ŞENDRICENI 
   TUDORA 
   VĂCULEŞTI 
   VÂRFU CÂMPULUI 
   VLĂDENI 
   VORONA 
  Colegiul uninominal nr. 28 Oraşul FLĂMÂNZI  
   Oraşul ŞTEFĂNEŞTI  
   ALBEŞTI  
   BĂLUŞENI  
   BLÂNDEŞTI  
   CĂLĂRAŞI  
   COPĂLĂU  
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   COŞULA  
   CRISTEŞTI  
   DURNEŞTI 
   FRUMUŞICA 
   GE0RGE ENESCU 
   HLIPICENI 
   LUNCA 
   MIHAI EMINESCU 
   PĂLTINIŞ 
   PRĂJENI 
   RĂCHIŢI 
   RĂUSENI 
   RIPICENI 
   ROMÂNEŞTI 
   SANTA MARE 
   STĂUCENI 
   SULIŢA 
   TODIRENI 
   TRUŞEŞTI 
  Colegiul uninominal nr. 29 Oraşul DARABANI   
   Oraşul SĂVENI  
   ADĂŞENI 
   AVRĂMENI  
   CONCEŞTI  
   COŢUŞCA  
   CRISTINEŞTI  
   DÂNGENI  
   DOBÂRCENI 
   DRĂGUŞENI 
   GORBĂNEŞTI 
   HĂNEŞTI 
   HAVÂRNA 
   HUDEŞTI 
   IBĂNEŞTI 
   MANOLEASA 
   MIHĂLĂŞENI 
   MILEANCA 
   MITOC 
   RĂDĂUŢI-PRUT 
   ŞTIUBIENI 
   SUHARĂU 
   UNGURENI 
   UNŢENI 
   VIIŞOARA 
   VLĂSINEŞTI 
   VORNICENI 
Circumscripţia 
electorală nr.8 

Judeţul 
BRAŞOV Colegiul uninominal nr. 30 Municipiul BRAŞOV 1 

  Colegiul uninominal nr. 31 Municipiul BRAŞOV 2 
  Colegiul uninominal nr. 32 Municipiul SĂCELE 
   Oraşul RUPEA 
   APAŢA 
   BOD 
   BUDILA 
   CAŢA 
   FELDIOARA 
   HĂRMAN 
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   HOGHIZ 
   HOMOROD 
   MAIERUŞ 
   ORMENIŞ 
   PREJMER 
   RACOŞ 
   SÂNPETRU 
   TĂRLUNGENI 
   TELIU 
   VAMA BUZĂULUI 
   AUGUSTIN 
  Colegiul uninominal nr. 33 MUNICIPIUL CODLEA 
   ORAŞUL GHIMBAV 
   ORAŞUL PREDEAL 
   ORAŞUL RÂŞNOV 
   ORAŞUL ZĂRNEŞTI 
   BRAN 
   CRISTIAN 
   FUNDATA 
   MOIECIU 
   POIANA MĂRULUI 
   VULCAN 
   HOLBAV 
   ŞINCA NOUĂ 
  Colegiul uninominal nr. 34 Municipiul FĂGĂRAŞ 
   Oraşul VICTORIA 
   BECLEAN 
   BUNEŞTI 
   CINCU 
   COMANA 
   DUMBRĂVIŢA 
   HĂLCHIU 
   HÂRSENI 
   JIBERT 
   LISA 
   MÂNDRA 
   PĂRĂU 
   RECEA 
   ŞERCAIA 
   ŞINCA 
   ŞOARŞ 
   TICUŞU 
   UCEA 
   UNGRA 
   VIŞTEA 
   VOILA 
   CRIZBAV 
   DRĂGUŞ 
   SÂMBĂTA DE SUS 
Circumscripţia 
electorală nr.9 Judeţul BRĂILA Colegiul uninominal nr. 35 Municipiul BRĂILA 1 
  Colegiul uninominal nr. 36 Municipiul BRĂILA2 
  Colegiul uninominal nr. 37 Oraşul FĂUREI  
   Oraşul IANCA  
   Oraşul ÎNSURĂŢEI 
   BĂRĂGANUL 
   BERTEŞTII DE JOS  
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   BORDEI VERDE  
   CAZASU  
   CHISCANI 
   CIOCILE 
   CIREŞU 
   DUDEŞTI 
   FRECĂŢEI 
   GALBENU 
   GEMENELE 
   GRADIŞTEA 
   GROPENI 
   JIRLĂU 
   MĂRAŞU 
   MĂXINENI 
   MIRCEA VODĂ 
   MOVILA MIRESII 
   RACOVIŢA 
   RÂMNICELU 
   ROMANU 
   ROŞIORI 
   SALCIA TUDOR 
   SCORŢARU NOU 
   SILIŞTEA 
   STANCUŢA 
   SURDILA-GĂISEANCA 
   SURDILA-GRECI 
   ŞUTEŞTI 
   TICHILEŞTI 
   TRAIAN 
   TUDOR VLADIMIRESCU 
   TUFEŞTI 
   ULMU 
   UNIREA 
   VĂDENI 
   VICTORIA 
   VIŞANI 
   VIZIRU 
   ZĂVOAIA 
Circumscripţia 
electorală nr.10 Judeţul BUZĂU Colegiul uninominal nr. 38 Municipiul BUZĂU 
  Colegiul uninominal nr. 39 Municipiul RÂMNICU SĂRAT  
   BALTA ALBĂ 
   BECENI 
   BLĂJANI 
   BOLDU 
   BUDA 
   CERNĂTEŞTI 
   GREBĂNU 
   MĂRĂCINENI 
   MĂRGĂRITEŞTI 
   MURGEŞTI 
   PARDOŞI 
   PODGORIA 
   POŞTA CÂLNĂU 
   PUIEŞTI 
   RACOVIŢENI 
   RÂMNICELU 
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   SĂPOCA 
   SĂRULEŞTI 
   TOPLICENI 
   VALCELELE 
   VALEA RÂMNICULUI 
   VALEA SALCIEI 
   VINTILA VODĂ 
   ZĂRNEŞTI 
   ZIDURI 
  Colegiul uninominal nr. 40 Oraşul POGOANELE  
   AMARU 
   BĂLĂCEANU 
   BISOCA 
   BRĂDEANU 
   C.A. ROSETTI 
   CILIBIA 
   COCHIRLEANCA 
   COSTEŞTI 
   FLORICA  
   GĂLBINAŞI 
   GHERĂSENI 
   GHERGHEASA 
   GLODEANU SĂRAT 
   GLODEANU-SILIŞTEA 
   LARGU 
   LUCIU 
   MIHĂILEŞTI 
   MOVILA BANULUI 
   PADINA 
   ROBEASCA 
   RUŞEŢU 
   SĂGEATA 
   SCUTELNICI 
   SIRIU 
   SMEENI 
   TISĂU 
   ŢINTEŞTI 
   VADU PAŞII 
  Colegiul uninominal nr. 41 Oraşul NEHOIU 
   Oraşul PĂTÂRLAGELE 
   BERCA 
   BOZIORU 
   BRĂEŞTI 
   BREAZA 
   CALVINI 
   CĂNEŞTI 
   CĂTINA 
   CHILIILE 
   CHIOJDU 
   CISLĂU 
   COLŢI 
   COZIENI 
   GURA TEGHII 
   LOPĂTARI 
   MĂGURA 
   MÂNZĂLEŞTI 
   MEREI 
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   NĂENI 
   ODĂILE 
   PĂNĂTĂU 
   PÂRSCOV 
   PIETROASELE 
   SĂHĂTENI 
   SCORŢOASA 
   STÂLPU 
   ULMENI 
   UNGURIU 
   VERNEŞTI 
   VIPEREŞTI 
Circumscripţia 
electorală nr. 11 

Judeţul CARAŞ-
SEVERIN Colegiul uninominal nr. 42 Municipiul REŞIŢA 

   Oraşul BOCŞA 
   BERZOVIA 
   MĂURENI 
   RAMNA 
   VERMEŞ 
  Colegiul uninominal nr. 43 Municipiul CARANSEBEŞ 
   Oraşul OŢELU ROŞU 
   ARMENIŞ 
   BĂUŢAR 
   BOLVAŞNIŢA 
   BREBU 
   BREBU NOU 
   BUCHIN 
   BUCOŞNIŢA 
   CONSTANTIN DAICOVICIU 
   COPĂCELE 
   CORNEA 
   CORNEREVA 
   CORONINI 
   DOGNECEA 
   DOMAŞNEA 
   EZERIŞ 
   FÂRLIUG 
   GLIMBOCA 
   LUNCAVIŢA 
   MARGA 
   MEHADICA 
   OBREJA 
   PĂLTINIŞ 
   RUSCA MONTANĂ 
   SACU 
   SLATINA-TIMIŞ 
   TÂRNOVA 
   TEREGOVA 
   TURNU RUIENI 
   VĂLIUG 
   ZĂVOI 
   ZORLENŢU MARE 
  Colegiul uninominal nr. 44 Oraşul ANINA 
   Oraşul BĂILE HERCULANE 
   Oraşul MOLDOVA NOUĂ 
   Oraşul ORAVIŢA 
   BĂNIA 
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   BERLIŞTE 
   BERZASCA 
   BOZOVICI 
   CARAŞOVA 
   CĂRBUNARI 
   CICLOVA ROMÂNĂ 
   CIUCHICI 
   CIUDANOVIŢA 
   DALBOŞEŢ 
   DOCLIN 
   EFTIMIE MURGU 
   FOROTIC 
   GÂRNIC 
   GORUIA 
   GRĂDINARI 
   IABLANIŢA 
   LĂPUŞNICEL 
   LAPUŞNICU MARE 
   LUPAC 
   MEHADIA 
   NAIDĂŞ 
   OCNA DE FIER 
   POJEJENA 
   PRIGOR 
   RĂCĂŞDIA 
   SASCA MONTANĂ 
   SICHEVIŢA 
   SOCOL 
   ŞOPOTU NOU 
   TICVANIU MARE 
   TOPLEŢ 
   VĂRĂDIA 
   VRANI 
Circumscripţia 
electorală nr. 12 

Judeţul 
CĂLĂRAŞI Colegiul uninominal nr. 45 Municipiul CĂLĂRAŞI   

   BORCEA 
   CUZA VODĂ 
   DICHISENI 
   JEGĂLIA 
   MODELU 
   ROSEŢI 
   UNIREA 
  Colegiul uninominal nr. 46 Municipiul OLTENIŢA  
   Oraşul BUDEŞTI  
   CĂSCIOARELE 
   CHIRNOGI 
   CHISELET 
   CIOCĂNEŞTI 
   CRIVĂŢ 
   CURCANI 
   DOROBANŢU 
   FRUMUŞANI 
   GRĂDIŞTEA 
   LUICA 
   MÂNĂSTIREA 
   MITRENI 
   NANA 
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   RADOVANU 
   ŞOLDANU 
   SPANŢOV 
   ULMENI 
  Colegiul uninominal nr. 47 Oraşul FUNDULEA  
   Oraşul LEHLIU-GARĂ  
   ALEXANDRU ODOBESCU 
   BELCIUGATELE 
   DOR MĂRUNT 
   DRAGALINA 
   DRAGOŞ VODĂ 
   FRĂSINET 
   FUNDENI 
   GĂLBINAŞI 
   GURBĂNEŞTI 
   ILEANA 
   INDEPENDENŢA 
   LEHLIU 
   LUPŞANU 
   NICOLAE BĂLCESCU 
   PERIŞORU 
   PLĂTĂREŞTI 
   SĂRULEŞTI 
   SOHATU 
   ŞTEFAN CEL MARE 
   ŞTEFAN VODA 
   TĂMĂDĂU MARE 
   ULMU 
   VÂLCELELE 
   VALEA ARGOVEI 
   VASILAŢI 
   VLAD ŢEPEŞ 
Circumscripţia 
electorală nr. 13 Judeţul CLUJ Colegiul uninominal nr. 48 Municipiul CLUJ NAPOCA 1 
  Colegiul uninominal nr. 49 Municipiul CLUJ NAPOCA 2 
  Colegiul uninominal nr. 50 Municipiul DEJ 
   Municipiul GHERLA 
   APAHIDA 
   BONŢIDA 
   BUZA 
   CĂŞEIU 
   CÂŢCĂU 
   CĂTINA 
   CHIUIEŞTI 
   COJOCNA 
   CUZDRIOARA 
   FIZEŞU GHERLII 
   GEACA 
   JICHIŞU DE JOS 
   JUCU 
   MICA 
   MINTIU GHERLII 
   PĂLATCA 
   SÂNMĂRTIN 
   SIC 
   ŢAGA 
   UNGURAŞ 
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  Colegiul uninominal nr. 51 Municipiul CÂMPIA TURZII 
   Municipiul TURDA 
   AITON 
   CĂIANU 
   CĂMĂRAŞU 
   CEANU MARE 
   FELEACU 
   FRATA 
   LUNA 
   MOCIU 
   PETREŞTII DE JOS 
   PLOSCOŞ 
   SĂNDULEŞTI 
   SUATU 
   TRITENII DE JOS 
   TURENI 
   VIIŞOARA 
  Colegiul uninominal nr. 52 Oraşul HUEDIN 
   AGHIREŞU 
   ALUNIŞ 
   AŞCHILEU 
   BACIU 
   BĂIŞOARA 
   BELIŞ 
   BOBÂLNA 
   BORŞA 
   CĂLĂRAŞI 
   CĂLĂŢELE 
   CĂPUŞU MARE 
   CHINTENI 
   CIUCEA 
   CIURILA 
   CORNEŞTI 
   DĂBÂCA 
   FLOREŞTI 
   GÂRBĂU 
   GILĂU 
   IARA 
   ICLOD 
   IZVORU CRIŞULUI 
   MĂGURI-RĂCĂTĂU 
   MĂNĂSTIRENI 
   MĂRGĂU 
   MĂRIŞEL 
   MIHAI VITEAZU 
   MOLDOVENEŞTI 
   NEGRENI 
   PANTICEU 
   POIENI 
   RECEA-CRISTUR 
   RIŞCA 
   SĂCUIEU 
   SÂNCRAIU 
   SÂNPAUL 
   SĂVĂDISLA 
   VAD 
   VALEA IERII 
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   VULTURENI 
Circumscripţia 
electorală nr. 14 

Judeţul 
CONSTANŢA Colegiul uninominal nr. 53 Municipiul CONSTANŢA 1 

  Colegiul uninominal nr. 54 Municipiul CONSTANŢA 2 
  Colegiul uninominal nr. 55 Municipiul MANGALIA 
   Oraşul BASARABI 
   Oraşul EFORIE 
   Oraşul NEGRU VODĂ 
   Oraşul TECHIRGHIOL 
   AGIGEA  
   ALBEŞTI 
   AMZACEA 
   BĂRĂGANU 
   CERCHEZU  
   CHIRNOGENI  
   COMANA  
   COSTINEŞTI  
   CUMPĂNA 
   DUMBRĂVENI  
   INDEPENDENŢA  
   MERENI 
   PECINEAGA  
   TOPRAISAR  
   TUZLA 
   VALU LUI TRAIAN 
  Colegiul uninominal nr. 56 Municipiul MEDGIDIA  
   Oraşul BĂNEASA  
   Oraşul OVIDIU 
   23 AUGUST  
   ADAMCLISI  
   ALIMAN  
   CASTELU  
   CIOCARLIA  
   COBADIN  
   CUZA VODĂ 
   DELENI  
   DOBROMIR  
   ION CORVIN  
   ISTRIA 
   LIMANU  
   LIPNIŢA  
   MIRCEA VODĂ  
   OLTINA  
   OSTROV 
   PEŞTERA 
   POARTA ALBĂ  
   RASOV  
  Colegiul uninominal nr. 57 Oraşul CERNAVODĂ 
   Oraşul HÂRŞOVA 
   Oraşul NĂVODARI 
   CIOBANU  
   COGEALAC  
   CORBU 
   CRUCEA  
   FÂNTÂNELE 
   GARLICIU  
   GHINDĂREŞTI 
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   GRĂDINA 
   HORIA 
   LUMINA  
   MIHAI VITEAZU 
   MIHAIL KOGĂLNICEANU  
   NICOLAE BĂLCESCU  
   PANTELIMON  
   SĂCELE  
   SALIGNY 
   SARAIU 
   SEIMENI  
   SILIŞTEA 
   TÂRGUŞOR  
   TOPALU  
   TORTOMANU 
   VULTURU 
Circumscripţia 
electorală nr. 15 

Judeţul 
COVASNA Colegiul uninominal nr. 58 Municipiul SFÂNTU GHEORGHE 

   Oraşul BARAOLT 
   AITA MARE 
   ARCUŞ 
   BĂŢANI 
   BELIN 
   BIXAD 
   BODOC 
   BRĂDUŢ 
   CHICHIŞ 
   GHIDFALĂU 
   HĂGHIG 
   ILIENI 
   MALNAŞ 
   MICFALĂU 
   OZUN 
   VÂRGHIŞ 
   VALEA CRIŞULUI 
  Colegiul uninominal nr. 59 Municipiul TÂRGU SECUIESC 
   Oraşul COVASNA 
   Oraşul ÎNTORSURA BUZĂULUI 
   BARCANI 
   BOROŞNEU MARE 
   BRATEŞ 
   BREŢCU 
   CATALINA 
   CERNAT 
   COMANDĂU 
   DALNIC 
   DOBÂRLĂU 
   ESTELNIC 
   GHELINŢA 
   LEMNIA 
   OJDULA 
   MERENI 
   MOACŞA 
   POIAN 
   RECI 
   SÂNZIENI 
   SITA BUZĂULUI 
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   TURIA 
   VÂLCELE 
   VALEA MARE 
   ZĂBALA 
   ZAGON 
Circumscripţia 
electorală nr. 16 

Judeţul 
DÂMBOVIŢA Colegiul uninominal nr. 60 Municipiul TÂRGOVIŞTE 

   Oraşul FIENI 
   Oraşul PUCIOASA 
   ANINOASA 
   DOICEŞTI 
   MOŢĂIENI 
   PIETRARI 
   POIANA 
   RUNCU 
   VULCANA-BĂI 
  Colegiul uninominal nr. 61 Municipiul MORENI 
   BĂLENI 
   BEZDEAD 
   BILCIURELTI 
   BRĂNEŞTI 
   BUCIUMENI 
   BUCŞANI 
   COMIŞANI 
   CORNEŞTI 
   DĂRMĂNEŞTI 
   DOBRA 
   FINTA 
   GLODENI 
   GURA OCNIŢEI 
   IEDERA 
   MĂNEŞTI 
   MOROENI 
   OCNIŢA 
   RĂZVAD 
   VALEA LUNGĂ 
   VÂRFURI 
   VIŞINEŞTI 
   VLĂDENI 
   VULCANA PANDELE 
  Colegiul uninominal nr. 62 Oraşul GĂEŞTI  
   BĂRBULEŢU  
   CÂNDEŞTI 
   COBIA 
   CORNĂŢELU 
   CRÂNGURILE 
   DRAGODANA 
   DRAGOMIREŞTI 
   GURA FOII 
   HULUBESTI 
   I. L. CARAGIALE 
   LUDEŞTI 
   MALU CU FLORI 
   MĂTĂSARU 
   MOGOŞANI 
   MORTENI 
   PETREŞTI 
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   PIETROŞIŢA 
   PUCHENI 
   RACIU 
   RĂSCĂEŢI 
   RÂU ALB 
   SĂLCIOARA 
   SLOBOZIA MOARĂ 
   ŞOTÂNGA 
   TĂTĂRANI 
   ULMI 
   VALEA MARE 
   VĂLENI-DÂMBOVIŢA 
   VOINEŞTI 
  Colegiul uninominal nr. 63 Oraşul RĂCARI 
   Oraşul TITU 
   BRANIŞTEA 
   BREZOAELE 
   BUTIMANU 
   CIOCĂNEŞTI 
   COJASCA 
   CONŢEŞTI 
   CORBII MARI 
   COSTEŞTII DIN VALE 
   CREVEDIA 
   GURA ŞUŢII 
   LUCIENI 
   LUNGULEŢU 
   NICULEŞTI 
   NUCET 
   ODOBEŞTI 
   PERŞINARI 
   POTLOGI 
   PRODULEŞTI 
   ŞELARU 
   TĂRTĂŞEŞTI 
   ULIEŞTI 
   VĂCĂREŞTI 
   VIŞINA 
Circumscripţia 
electorală nr. 17 Judeţul DOLJ Colegiul uninominal nr. 64 Municipiul CRAIOVA 1 
  Colegiul uninominal nr. 65 Municipiul CRAIOVA 2 
  Colegiul uninominal nr. 66 Municipiul CALAFAT  
   Municipiul BĂILEŞTI  
   Oraşul SEGARCEA 
   AFUMAŢI  
   BÂRCA  
   BISTREŢ 
   CALOPĂR  
   CATANE 
   CERĂT 
   CIOROIAŞI  
   CIUPERCENII NOI  
   DESA 
   GALICEA MARE  
   GHIDICI 
   GIGHERA 
   GIURGIŢA 
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   GOICEA 
   ÎNTORSURA 
   LIPOVU 
   MĂCEŞU DE JOS 
   MĂCEŞU DE SUS 
   NEGOI 
   PERIŞOR 
   PISCU VECHI 
   POIANA MARE 
   RADOVAN 
   RAST 
   SEACA DE CÂMP 
   SILIŞTEA CRUCII 
   ŢUGLUI 
   URZICUŢA 
  Colegiul uninominal nr. 67 Oraşul BECHET  
   Oraşul DĂBULENI  
   AMĂRĂSTII DE JOS  
   AMĂRASTII DE SUS  
   APELE VII  
   BRATOVOEŞTI  
   BULZEŞTI  
   CĂLĂRAŞI  
   CÂRCEA 
   CÂRNA 
   CASTRANOVA  
   CELARU  
   COŞOVENI 
   DANEŢI 
   DIOŞTI  
   DOBREŞTI  
   DOBROTEŞTI 
   DRĂGOTEŞTI  
   DRĂNIC  
   GĂLICIUICA 
   GHERCEŞTI  
   GHINDENI 
   GÂNGIOVA 
   GIUBEGA 
   LEU 
   MALU MARE 
   MÂRŞANI 
   MURGAŞI 
   OSTROVENI 
   PIELEŞTI 
   ROBĂNEŞTI 
   ROJIŞTE 
   SADOVA 
   SECU 
   TEASC 
   TESLUI 
   VALEA STANCIULUI 
  Colegiul uninominal nr. 68 Oraşul FILIAŞI  
   ALMĂJ 
   ARGETOAIA  
   BOTOŞEŞTI-PAIA  
   BRABOVA  
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   BRĂDEŞTI  
   BRALOŞTIŢA  
   BREASTA  
   BUCOVĂŢ 
   CARAULA  
   CARPEN  
   CERNĂTEŞTI  
   CETATE  
   COŢOFENII DIN DOS  
   COŢOFENII DIN FAŢĂ 
   FĂRCAŞ 
   GOGOŞU 
   GOIEŞTI 
   GRECEŞTI 
   IŞALNIŢA 
   IZVOARE 
   MAGLAVIT 
   MELINEŞTI 
   MISCHII 
   MOŢĂŢEI 
   ORODEL 
   PLENIŢA 
   PLEŞOI 
   PODARI 
   PREDEŞTI 
   SĂLCUŢA 
   SCĂEŞTI 
   SEACA DE PĂDURE 
   ŞIMNICU DE SUS 
   SOPOT 
   TĂLPAŞ 
   TERPEZIŢA 
   UNIREA 
   VÂRTOP 
   VÂRVORU DE JOS 
   VELA 
   VERBIŢA 
Circumscripţia 
electorală nr. 18 Judeţul GALAŢI Colegiul uninominal nr. 69 Municipiul GALAŢI 1 
  Colegiul uninominal nr. 70 Municipiul GALAŢI 2 
  Colegiul uninominal nr. 71 Municipiul TECUCI   
   BRĂHĂŞEŞTI 
   BUCIUMENI 
   COSMEŞTI 
   DRĂGĂNEŞTI 
   GHIDIGENI 
   GOHOR 
   MATCA 
   MUNTENI 
   NEGRILEŞTI 
   NICOREŞTI 
   POIANA 
   PRIPONEŞTI 
   ŢEPU 
  Colegiul uninominal nr. 72 Oraşul BEREŞTI  
   Oraşul TÂRGU BUJOR 
   BĂLĂŞEŞTI 
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   BĂLENI 
   BĂNEASA 
   BĂLĂBĂNEŞTI 
   BEREŞTI-MERIA 
   CAVADINEŞTI 
   CERŢEŞTI 
   CORNI 
   COROD 
   CUCA 
   DRĂGUŞENI 
   FÂRŢĂNEŞTI 
   FOLTEŞTI 
   FRUMUŞIŢA 
   JORAŞTI 
   MĂSTĂCANI 
   OANCEA 
   RĂDEŞTI 
   REDIU 
   SCÂNTEIEŞTI 
   SMULŢI 
   SUCEVENI 
   TULUCEŞTI 
   VALEA MĂRULUI 
   VÂNĂTORI 
   VÂRLEZI 
   VLĂDEŞTI 
  Colegiul uninominal nr. 73 BARCEA 
   BRANIŞTEA 
   COSTACHE NEGRI 
   CUDALBI 
   CUZA VODĂ 
   FUNDENI 
   GRIVIŢA 
   INDEPENDENŢA 
   IVEŞTI 
   LIEŞTI 
   MOVILENI 
   NĂMOLOASA 
   PECHEA 
   PISCU 
   SCHELA 
   ŞENDRENI 
   SLOBOZIA CONACHI 
   SMÂRDAN 
   TUDOR VLADIMIRESCU 
   UMBRĂREŞTI 
Circumscripţia 
electorală nr. 19 

Judeţul 
GIURGIU Colegiul uninominal nr. 74 Municipiul GIURGIU   

   ADUNAŢII-COPĂCENI 
   BĂNEASA 
   CĂLUGĂRENI 
   COLIBAŞI 
   COMANA 
   DAIA 
   FRĂŢEŞTI 
   GOSTINU 
   GREACA 
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   HERĂŞTI 
   HOTARELE 
   SZVOARELE 
   MIHAI BRAVU 
   OINACU 
   PRUNDU 
   SINGURENI 
   SLOBOZIA 
   STĂNEŞTI 
   STOENEŞTI 
   VALEA DRAGULUI 
  Colegiul uninominal nr. 75 Oraşul BOLINTIN-VALE  
   Oraşul MIHĂILEŞTI 
   BOLINTIN-DEAL 
   BUCŞANI 
   BULBUCATA 
   BUTURUGENI 
   CLEJANI 
   COSOBA 
   CREVEDIA MARE 
   FLOREŞTI-STOENEŞTI 
   GĂISENI 
   GĂUJANI 
   GHIMPAŢI 
   GOGOŞARI 
   GOSTINARI 
   GRĂDINARI 
   IEPUREŞTI 
   IZVOARELE 
   JOIŢA 
   LETCA NOUA 
   MALU 
   MÂRŞA 
   OGREZENI 
   PUTINEIU 
   RĂSUCENI 
   ROATA DE JOS 
   SĂBĂRENI 
   SCHITU 
   TOPORU 
   ULMI 
   VÂNĂTORII MICI 
   VĂRĂŞTI 
   VEDEA 
Circumscripţia 
electorală nr. 20 Judeţul GORJ Colegiul uninominal nr. 76 Municipiul TÂRGU JIU  
   Oraşul BUMBEŞTI-JIU  
   ARCANI 
   BĂLĂNEŞTI  
   LELEŞTI  
   PEŞTIŞANI  
   RUNCU  
   SCHELA  
   STĂNEŞTI 
   TURCINEŞTI 
  Colegiul uninominal nr. 77 Municipiul MOTRU  
   Oraşul ROVINARI  
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   Oraşul ISMANA 
   Oraşul TURCENI 
   BĂLEŞTI  
   BÂLŢENI  
   BOLBOŞI  
   BORĂSCU  
   CÂLNIC  
   CĂTUNELE  
   CIUPERCENI  
   DRĂGOTEŞTI  
   DRĂGUŢEŞTI  
   FĂRCĂŞEŞTI  
   GLOGOVA 
   GODINEŞTI  
   IONEŞTI  
   MĂTĂSARI  
   NEGOMIR  
   PADEŞ  
   SAMARINEŞTI  
   SLIVILEŞTI 
   TELEŞTI 
   URDARI 
   VĂGIULEŞTI 
  Colegiul uninominal nr. 78 Oraşul NOVACI  
   Oraşul TÂRGU CĂRBUNEŞTI 
   Oraşul ŢICLENI  
   ANINOASA 
   ALBENI  
   ALIMPEŞTI 
   BAIA DE FIER  
   BĂRBĂTEŞTI  
   BENGEŞTI-CIOCADIA  
   BERLEŞTI  
   BRĂNEŞTI  
   BUMBEŞTI-PITIC  
   BUSTUCHIN  
   CĂPRENI  
   CRASNA  
   CRUŞEŢ  
   DĂNCIULEŞTI  
   DĂNEŞTI  
   HUREZANI  
   JUPÂNEŞTI  
   LICURICI  
   LOGREŞTI  
   MUŞETEŞTI  
   PLOPŞORU  
   POLOVRAGI  
   PRIGORIA 
   ROŞIA DE AMARADIA  
   SĂCELU  
   SĂULEŞTI  
   SCOARŢA 
   STEJARI 
   STOINA 
   ŢÂNŢĂRENI 
   TURBUREA 
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   VLADIMIR 
Circumscripţia 
electorală nr. 21 

Judeţul 
HARGHITA Colegiul uninominal nr. 79 Municipiul MIERCUREA-CIUC 

   Oraşul BĂILE TUŞNAD 
   Oraşul VLĂHIŢA 
   CĂPÂLNIŢA 
   CICEU 
   CIUCSÂNGEORGIU 
   COZMENI 
   DANEŞTI 
   FRUMOASA 
   LELICENI 
   LUETA 
   LUNCA DE JOS 
   LUNCA DE SUS 
   MĂDĂRAŞ 
   MIHĂILENI 
   PĂULENI-CIUC 
   PLAIEŞII DE JOS 
   RACU 
   SÂNCRĂIENI 
   SÂNMARTIN 
   SÂNSIMION 
   SÂNTIMBRU 
   SICULENI 
   TUŞNAD 
  Colegiul uninominal nr. 80 Municipiul ODORHEIU SECUIESC 
   Oraşul CRISTURU SECUIESC 
   ATID 
   AVRĂMEŞTI 
   BRĂDEŞTI 
   CORUND 
   DÂRJIU 
   DEALU 
   FELICIENI 
   LUPENI 
   MARTINIŞ 
   MEREŞTI 
   MUGENI 
   OCLAND 
   PORUMBENI 
   PRAID 
   SĂCEL 
   SATU MARE 
   SECUIENI 
   SIMONEŞTI 
   ULIEŞ 
   VĂRŞAG 
   ZETEA 
  Colegiul uninominal nr. 81 Oraşul BĂLAN 
   Oraşul BORSEC 
   Oraşul GHEORGHENI 
   Oraşul TOPLIŢA 
   BILBOR 
   CÂRŢA 
   CIUMANI 
   CORBU 
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   DITRĂU 
   GALAUŢAŞ 
   JOSENI 
   LĂZAREA 
   REMETEA 
   SÂNDOMINIC 
   SĂRMAŞ 
   SUBCETATE 
   SUSENI 
   TOMEŞTI 
   TULGHEŞ 
   VOŞLĂBENI 
Circumscriptia 
electorală nr. 22 

Judeţul 
HUNEDOARA Colegiul uninominal nr. 82 Municipiul DEVA 

   Municipiul BRAD 
   BAIA DE CRIŞ 
   BĂIŢA 
   BALŞA 
   BLĂJENI 
   BUCEŞ 
   BUCUREŞCI 
   BULZEŞTII DE SUS 
   BUNILA 
   CRIŞCIOR 
   LUNCOIU DE JOS 
   RIBIŢA 
   ROMOS 
   TOMEŞTI 
   TURDAŞ 
   VĂLIŞOARA 
   VAŢA DE JOS 
  Colegiul uninominal nr. 83 Municipiul HUNEDOARA 
   BĂTRÂNA 
   BRĂNIŞCA 
   BURJUC 
   CÂRJIŢI 
   CERBAL 
   DOBRA 
   GHELARI 
   GURASADA 
   ILIA 
   LĂPUGIU DE JOS 
   LELESE 
   LUNCA CERNII DE JOS 
   PEŞTIŞU MIC 
   TELIUCU INFERIOR 
   TOPLIŢA 
   VEŢEL 
   VORŢA 
   ZAM 
  Colegiul uninominal nr. 84 Municipiul LUPENI 
   MUNICIPIUL PETROŞANI 
   MUNICIPIUL VULCAN 
   Oraşul  ANINOASA 
   Oraşul PETRILA 
   Oraşul URICANI 
  Colegiul uninominal nr. 85 MUNICIPIUL ORĂŞTIE 
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   Oraşul CĂLAN 
   Oraşul GEOAGIU 
   Oraşul HAŢEG 
   Oraşul SIMERIA 
   BĂCIA 
   BĂNIŢA 
   BARU 
   BERIU 
   BOŞOROD 
   BRETEA ROMÂNĂ 
   CERTEJU DE SUS 
   DENSUŞ 
   GENERAL BERTHELOT 
   HĂRĂU 
   MĂRTINEŞTI 
   ORAŞTIOARA DE SUS 
   PUI 
   RĂCHITOVA 
   RAPOLTU MARE 
   RÂU DE MORI 
   SĂLAŞU DE SUS 
   SÂNTĂMĂRIA-ORLEA 
   SARMIZEGETUSA 
   ŞOIMUŞ 
   TOTEŞTI 
Circumscripţia 
electorala nr. 23 

Judeţul 
IALOMIŢA Colegiul uninominal nr. 86 Municipiul SLOBOZIA 

   Municipiul FETEŞTI  
   Oraşul ŢĂNDĂREI 
   BORDUŞANI 
   BUCU 
   COSÂMBEŞTI  
   FĂCĂENI 
   GHEORGHE LAZĂR 
   GIURGENI 
   GURA IALOMIŢEI 
   MĂRCULEŞTI 
   MIHAIL KOGĂLNICEANU 
   MOVILA 
   OGRADA 
   PLATONEŞTI 
   SĂVENI 
   SCÂNTEIA 
   STELNICA 
   SUDIŢI 
   VALEA CIORII 
   VLĂDENI 
  Colegiul uninominal nr. 87 Municipiul URZICENI 
   Oraşul MARA 
   Oraşul CĂZĂNEŞTI  
   Oraşul FIERBINŢI-TÂRG 
   ADÂNCATĂ  
   ALBEŞTI 
   ALEXENI  
   ANDRĂŞEŞTI  
   ARMĂŞEŞTI  
   AXINTELE  
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   BALACIU  
   BĂRCĂNEŞTI  
   BĂRBULEŞTI 
   BORĂNEŞTI 
   BRAZII  
   BUIEŞTI 
   CIOCÂRLIA  
   COLELIA 
   CIOCHINA  
   CIULNIŢA  
   COCORA  
   COŞERENI 
   DRAGOEŞTI  
   DRIDU 
   GÂRBOVI 
   GHEORGHE DOJA 
   GRINDU 
   GRIVIŢA 
   ION ROATĂ 
   JILAVELE 
   MAIA 
   MANASIA 
   MILOŞEŞTI 
   MOLDOVENI 
   MOVILIŢA 
   MUNTENI-BUZĂU 
   PERIEŢI 
   REVIGA 
   ROŞIORI 
   SĂLCIOARA 
   SĂRĂŢENI 
   SFÂNTU GHEORGHE 
   SINEŞTI 
   TRAIAN  
   VALEA MĂCRIŞULUI 
Circumscripţia 
electorală nr. 24 Judeţul IAŞI Colegiul uninominal nr. 88 Municipiul IAŞI 1 
  Colegiul uninominal nr. 89 Municipiul IAŞI 2 
  Colegiul uninominal nr. 90 Municipiul PAŞCANI  
   ALEXANDRU I. CUZA 
   CIOHORĂNI  
   HĂLĂUCEŞTI 
   HĂRMĂNEŞTI  
   HELEŞTENI 
   LESPEZI 
   MIRCEŞTI 
   MIROSLOVEŞTI 
   MOGOŞEŞTI-SIRET 
   MOŢCA 
   RĂCHITENI  
   RUGINOASA 
   SIREŢEL 
   STOLNICENI-PRĂJESCU 
   STRUNGA 
   TĂTĂRUŞI 
   TODIREŞTI 
   VALEA SEACĂ 
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   VÂNĂTORI 
  Colegiul uninominal nr. 91 ARONEANU 
   BÂRNOVA 
   CIORTEŞTI 
   CIUREA 
   COSTULENI 
   COZMEŞTI 
   DOBROVĂŢ 
   DOLHEŞTI 
   DRĂGUŞENI 
   GOLĂIEŞTI 
   GORBAN 
   GRAJDURI 
   GROZEŞTI 
   HOLBOCA 
   MOGOSEŞTI 
   MOŞNA 
   POPRICANI 
   PRISĂCANI 
   RĂDUCĂNENI 
   REDIU 
   SCÂNTEIA 
   ŞCHEIA 
   SCHITU DUCA 
   TOMEŞTI 
   ŢUŢORA 
   UNGHENI 
   VICTORIA 
   VALEA LUPULUI 
  Colegiul uninominal nr. 92 Oraşul PODU ILOAIEI  
   Oraşul TÂRGU FRUMOS 
   BALŞ  
   BĂLŢAŢI 
   BRĂEŞTI 
   COMARNA 
   COSTEŞTI  
   CRISTEŞTI 
   DAGĂŢA 
   DUMEŞTI 
   ERBICENI 
   HORLEŞTI 
   ION NECULCE  
   IPATELE 
   LEŢCANI 
   LUNGANI 
   MĂDĂRJAC 
   MIRONEASA 
   MIROSLAVA 
   POPEŞTI 
   ROMÂNEŞTI 
   SINEŞTI 
   TANSA 
   ŢIBANA 
   ŢIBĂNEŞTI 
   VOINEŞTI 
  Colegiul uninominal nr. 93 Oraşul HÂRLĂU  
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   ANDRIEŞENI 
   BELCEŞTI 
   BIVOLARI 
   BUTEA 
   CEPLENIŢA 
   COARNELE CAPREI 
   COTNARI 
   CUCUTENI 
   DELENI 
   FÂNTÂNELE  
   FOCURI 
   GROPNIŢA 
   MOVILENI 
   OŢELENI 
   PLUGARI 
   PROBOTA 
   ROŞCANI  
   SCOBINŢI 
   ŞIPOTE 
   ŢIGĂNAŞI 
   TRIFEŞTI 
   VLĂDENI 
Circumscripţia 
electorală nr.25 Judeţul ILFOV Colegiul uninominal nr. 94 Oraşul BUFTEA  
   Oraşul BRAGADIRU  
   Oraşul CHITILA  
   Oraşul MĂGURELE  
   Oraşul POPEŞTI LEORDENI  
   1 DECEMBRIE 
   BERCENI 
   CHIAJNA 
   CIOROGÂRLA 
   CLINCENI 
   COPĂCENI  
   CORNETU 
   DĂRĂŞTI-ILFOV 
   DOMNEŞTI 
   DRAGOMIREŞTI-VALE 
   GĂNEASA 
   GLINA 
   JILAVA 
   MOGOŞOAIA 
   VIDRA 
  Colegiul uninominal nr. 95 Oraşul OTOPENI 
   Oraşul PANTELIMON  
   Oraşul VOLUNTARI  
   AFUMAŢI 
   BALOTEŞTI 
   BRĂNEŞTI 
   CERNICA 
   CIOLPANI 
   CORBEANCA 
   DASCĂLU 
   DOBROIEŞTI 
   GRĂDIŞTEA 
   GRUIU 
   MOARA VLĂSIEI 
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   NUCI 
   PERIŞ 
   PETRĂCHIOAIA 
   SNAGOV 
   ŞTEFANEŞTII DE JOS 
   TUNARI 
Circumscripţia 
electorală nr. 26 

Judeţul 
MARAMUREŞ Colegiul uninominal nr. 96 Municipiul BAIA MARE 

  Colegiul uninominal nr. 97 Municipiul SIGHETU MARMAŢIEI 
   Oraşul BAIA SPRIE 
   Oraşul CAVNIC 
   BĂIUŢ 
   BÂRSANA 
   BUDEŞTI 
   CĂLINEŞTI 
   CÂMPULUNG LA TISA 
   DESEŞTI 
   DUMBRĂVIŢA 
   GIULEŞTI 
   GROŞI 
   OCNA ŞUGATAG 
   ONCEŞTI 
   REMEŢI 
   SĂPÂNŢA 
   SARASĂU 
   ŞISEŞTI 
   STRÂMTURA 
   VADU IZEI 
  Colegiul uninominal nr. 98 Oraşul BORŞA 
   Oraşul DRAGOMIREŞTI 
   Oraşul SĂLIŞTEA DE SUS 
   Oraşul VIŞEU DE SUS 
   BISTRA 
   BOCICOIU MARE 
   BOGDAN VODA 
   BOTIZA 
   IEUD 
   LEORDINA 
   MOISEI 
   PETROVA 
   POIENILE DE SUB MUNTE 
   POIENILE IZEI 
   REPEDEA 
   RONA DE JOS 
   RONA DE SUS 
   ROZAVLEA 
   RUSCOVA 
   SĂCEL 
   ŞIEU 
   VIŞEU DE JOS 
  Colegiul uninominal nr. 99 Oraşul TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 
   Oraşul ULMENI 
   Oraşul SEINI 
   Oraşul ŞOMCUTA MARE 
   Oraşul TÂRGU LĂPUŞ 
   ARDUSAT 
   ARINIŞ 
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   ASUAJU DE SUS 
   BĂIŢA DE SUB CODRU 
   BĂSEŞTI 
   BICAZ 
   BOIU MARE 
   CERNEŞTI 
   CICÂRLĂU 
   COAŞ 
   COLTĂU 
   COPALNIC-MĂNĂŞTUR 
   COROIENI 
   CUPŞENI 
   FĂRCAŞA 
   GÂRDANI 
   GROŞII ŢIBLEŞULUI 
   LĂPUŞ 
   MIREŞU MARE 
   OARŢA DE JOS 
   RECEA 
   REMETEA CHIOARULUI 
   SĂCĂLĂŞENI 
   SĂLSIG 
   SATULUNG 
   SUCIU DE SUS 
   VALEA CHIOARULUI 
   VIMA MICĂ 
Circumscripţia 
electorală nr. 27 

Judeţul 
MEHEDINŢI Colegiul uninominal nr. 100 Municipiul DROBETA-TURNU SEVERIN 

  Colegiul uninominal nr. 101 Municipiul ORŞOVA 
   Oraşul  BAIA DE ARAMĂ 
   Oraşul STREHAIA 
   BALTA 
   BÂLVĂNEŞTI 
   BREZNIŢA-OCOL  
   BROŞTENI  
   BUTOIEŞTI  
   CĂZĂNEŞTI  
   CIREŞU  
   CORCOVA  
   DUBOVA  
   EŞELNIŢA  
   FLOREŞTI  
   GODEANU  
   GROZEŞTI  
   HUSNICIOARA  
   ILOVĂŢ  
   ILOVIŢA  
   ISVERNA  
   IZVORU BÂRZII  
   OBÂRŞIA-CLOŞANI  
   PODENI  
   PONOARELE  
   PRUNIŞOR 
   ŞIMIAN 
   ŞIŞEŞTI  
   ŞOVARNA 
   STÂNGĂCEAUA 
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   SVINIŢA 
   VOLOIAC 
  Colegiul uninominal nr. 102 Oraşul VÂNJU MARE 
   BÂCLEŞ 
   BALA 
   BĂLĂCIŢA  
   BRANIŞTEA 
   BREZNIŢA-MOTRU  
   BURILA MARE  
   CORLĂŢEL  
   CUJMIR  
   DÂRVARI  
   DEVESEL  
   DUMBRAVA  
   GÂRLA MARE  
   GOGOŞU  
   GRECI  
   GRUIA  
   HINOVA  
   JIANA  
   LIVEZILE 
   MALOVĂŢ 
   OBÂRŞIA DE CÂMP  
   OPRIŞOR  
   PĂDINA  
   PĂTULELE  
   POROINA MARE  
   PRISTOL 
   PUNGHINA  
   ROGOVA  
   SALCIA  
   TÂMNA 
   VÂNĂTORI 
   VÂNJULEŢ 
   VLĂDAIA 
   VRATA 
Circumscripţia 
electorală nr. 28 Judeţul MUREŞ Colegiul uninominal nr. 103 Municipiul TÂRGU MUREŞ  
  Colegiul uninominal nr. 104 Municipiul REGHIN  
   Oraşul IERNUŢ 
   Oraşul SĂRMAŞU  
   ALUNIŞ 
   BATOŞ 
   BEICA DE JOS 
   BRÂNCOVENEŞTI 
   CHEŢANI 
   CHICHERU DE JOS 
   COZMA 
   CRĂIEŞTI 
   DEDA 
   FĂRĂGĂU 
   GREBENIŞU DE CÂMPIE 
   GURGHIU 
   HODAC 
   IBĂNEŞTI 
   ICLĂNZEL 
   IDECIU DE JOS 
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   LUNCA  
   LUNCA BRADULUI 
   MIHEŞU DE CÂMPIE 
   OGRA 
   PAPIU ILARIAN 
   POGĂCEAUA 
   RÂCIU 
   RĂSTOLIŢA 
   RUŞII-MUNŢII 
   SÂNGER 
   SÂNPETRU DE CÂMPIE 
   ŞĂULIA 
   SOLOVĂSTRU 
   STÂNCENI 
   SUSENI 
   TĂURENI 
   VALEA LARGĂ 
   ZAU DE CÂMPIE 
  Colegiul uninominal nr. 105 Municipiul SIGHIŞOARA 
   Municipiul TÂRNĂVENI 
   Oraşul LUDUŞ  
   ADĂMUŞ 
   ALBEŞTI 
   APOLD 
   BĂGACIU 
   BĂLA 
   BĂLĂUŞERI 
   BICHIŞ 
   BOGATA 
   CHEŢANI 
   AŢINTIŞ 
   CUCERDEA 
   CUCI 
   DANEŞ 
   GĂNEŞTI 
   MICA 
   NADEŞ 
   SÂNPAUL 
   SASCHIZ 
   SUPLAC 
   VÂNĂTORI 
   VĂTAVA 
   VEŢCA 
   VIIŞOARA 
   ZAGĂR 
  Colegiul uninominal nr. 106 Oraşul  SOVATA  
   Oraşul MIERCUREA NIRAJULUI 
   Oraşul SÂNGEORGIU DE PĂDURE  
   Oraşul UNGHENI 
   ACĂŢARI 
   BAHNEA 
   BAND 
   BERENI  
   BREAZA 
   CEAUŞU DE CÂMPIE 
   CHIBED  
   COROISÂNMĂRTIN 
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   CORUNCA  
   CRĂCIUNEŞTI 
   CRISTEŞTI 
   EREMITU 
   ERNEI 
   FÂNTÂNELE 
   GĂLEŞTI 
   GHEORGHE DOJA 
   GHINDARI 
   GLODENI 
   GORNEŞTI 
   HODOŞA 
   LIVEZENI 
   MĂDĂRAŞ  
   MĂGHERANI 
   NEAUA 
   PĂNET 
   PĂSĂRENI 
   PETELEA 
   SÂNCRAIU DE MUREŞ 
   SÂNGEORGIU DE MUREŞ 
   SÂNTANA DE MUREŞ 
   SĂRĂŢENI  
   VĂRGATA 
   VOIVODENI 
Circumscripţia 
electorală nr. 29 Judeţul NEAMŢ Colegiul uninominal nr. 107 Municipiul PIATRA NEAMŢ  
   Oraşul  BICAZ  
   ALEXANDRU CEL BUN 
   BICAZ-CHEI 
   BICAZU ARDELEAN 
   DĂMUC 
   PÂNGĂRAŢI 
   TARCĂU 
   TAŞCA 
  Colegiul uninominal nr. 108  Municipiul ROMAN 
   BIRA 
   BOGHICEA  
   BOTEŞTI 
   CORDUN 
   DOLJEŞTI 
   GÂNDIŢI  
   GHERĂEŞTI 
   ION CREANGĂ 
   PÂNCEŞTI  
   POIENARI 
   SĂBĂOANI 
   SAGNA 
   STĂNIŢA 
   TĂMĂŞENI 
   VĂLENI 
  Colegiul uninominal nr. 109 Oraşul  TÂRGU NEAMŢ  
   AGAPIA 
   BĂLŢĂTEŞTI 
   BÂRGĂUANI 
   BODEŞTI 
   BORCA 
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   BRUSTURI-DRĂGĂNEŞTI 
   CEAHLĂU 
   CRĂCĂOANI 
   DOBRENI 
   DRĂGĂNEŞTI  
   DRAGOMIREŞTI 
   FARCAŞA 
   GÂRCINA 
   GHINDĂOANI  
   GRINŢIEŞ 
   HANGU 
   NEGREŞTI  
   PĂSTRĂVENI 
   PETRICANI 
   PIPIRIG 
   POIANA TEIULUI 
   RĂZBOIENI 
   ŞTEFAN CEL MARE 
   ŢIBUCANI 
   TIMIŞEŞTI 
   TUPILAŢI 
   URECHENI 
   VÂNĂTORI-NEAMŢ 
  Colegiul uninominal nr. 110 Oraşul ROZNOV 
   BAHNA 
   BORLEŞTI 
   BOZIENI 
   CÂNDEŞTI 
   COSTIŞA 
   DOCHIA  
   DULCEŞTI 
   DUMBRAVA ROŞIE 
   FĂUREI 
   GIROV 
   GRUMĂZEŞTI 
   HORIA 
   ICUŞEŞTI 
   MĂRGINENI 
   MOLDOVENI 
   ONICENI 
   PIATRA ŞOIMULUI 
   PODOLENI 
   RĂUCEŞTI 
   REDIU 
   ROMÂNI 
   RUGINOASA  
   SĂVINEŞTI 
   SECUIENI 
   TAZLĂU 
   TRIFEŞTI 
   VALEA URSULUI 
   ZĂNEŞTI 
Circumscripţia 
electorală nr. 30 Judeţul OLT Colegiul uninominal nr. 111 Municipiul SLATINA 
   Oraşul OTCOAVA 
   Oraşul CORNICEŞTI 
   BĂRĂŞTI 
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   COLONEŞTI 
   CORBU 
   CURTIŞOARA 
   OPTAŞI-MĂGURA 
   PRISEACA 
   SÂRBII-MĂGURA  
   TĂTULEŞTI 
   TESLUI 
   VALEA MARE 
  Colegiul uninominal nr. 112 Municipiul CARACAL 
   Oraşul CORABIA  
   BRASTAVĂŢU 
   BUCINIŞU 
   CEZIENI 
   DEVESELU 
   DOBROSLOVENI 
   DRĂGHICENI 
   GRĂDINILE  
   GROJDIBODU 
   GURA PADINII  
   IANCA 
   OBÂRŞIA 
   ORLEA 
   REDEA 
   ROTUNDA 
   STUDINA 
   ŞTEFAN CEL MARE 
   TRAIAN 
   URZICA 
   VĂDASTRA 
   VĂDĂSTRIŢA 
   VIŞINA NOUĂ  
   VIŞINA 
   VLĂDILA 
  Colegiul uninominal nr. 113 Oraşul BALŞ  
   Oraşul PIATRA-OLT  
   CUNGREA 
   BALDOVINEŞTI 
   BÂRZA 
   BOBICEŞTI 
   BRÂNCOVENI 
   CĂLUI  
   CÂRLOGANI 
   DOBREŢU 
   DOBROTEASA 
   DOBRUN 
   FĂGEŢELU 
   FĂLCOIU 
   GĂNEASA 
   GĂVĂNEŞTI  
   GRĂDINARI 
   IANCU JIANU 
   LELEASCA 
   MORUNGLAV 
   OBOGA 
   OPORELU 
   OSICA DE JOS  
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   OSICA DE SUS 
   PÂRŞCOVENI 
   PLEŞOIU 
   POBORU 
   SÂMBURESTI 
   SLĂTIOARA 
   ŞOPÂRLIŢA  
   SPINENI 
   STREJEŞTI 
   TOPANA 
   VERGULEASA 
   VITOMIREŞTI 
   VOINEASA 
   VULPENI 
   VULTUREŞTI 
  Colegiul uninominal nr. 114 Oraşul DRĂGĂNEŞTI-OLT  
   BĂBICIU 
   BĂLTENI  
   BREBENI 
   CILIENI 
   COTEANA 
   CRÂMPOIA 
   DĂNEASA 
   FĂRCAŞELE 
   GÂRCOV 
   GHIMPEŢENI  
   GIUVĂRĂŞTI 
   GOSTAVĂŢU 
   ICOANA 
   IPOTEŞTI  
   IZBICENI 
   IZVOARELE 
   MĂRUNŢEI 
   MIHĂEŞTI 
   MILCOV 
   MOVILENI 
   NICOLAE TITULESCU 
   PERIEŢI 
   RADOMIREŞTI 
   RUSĂNEŞTI 
   SCĂRIŞOARA 
   SCHITU 
   SEACA 
   ŞERBĂNEŞTI 
   SPRÂNCENATA 
   STOENEŞTI 
   STOICĂNEŞTI 
   TIA MARE 
   TUFENI 
   VÂLCELE 
   VĂLENI 
Circumscripţia 
electorală nr.31 

Judeţul 
PRAHOVA Colegiul uninominal nr. 115 Municipiul PLOIEŞTI 1 

  Colegiul uninominal nr. 116 Municipiul PLOIEŞTI 2   
  Colegiul uninominal nr. 117 Municipiul CÂMPINA 
   Oraşul AZUGA  
   Oraşul BREAZA  
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   Oraşul BUŞTENI  
   Oraşul COMARNIC  
   Oraşul SINAIA  
   ADUNAŢI 
   BĂNEŞTI 
   BREBU 
   CORNU 
   POIANA CÂMPINA 
   PROVIŢA DE JOS 
   PROVIŢA DE SUS 
   SECĂRIA 
   ŞOTRILE 
   TALEA 
   TELEGA 
   VALEA DOFTANEI 
  Colegiul uninominal nr. 118 Oraşul BĂICOI  
   Oraşul BOLDEŞTI-SCĂENI  
   Oraşul PLOPENI 
   Oraşul URLAŢI  
   ALBEŞTI-PALEOLOGU 
   ARICEŞTII RAHTIVANI 
   BABA ANA 
   BERCENI 
   BLEJOI 
   BUCOV 
   CEPTURA 
   COCORĂŞTII MISLII 
   FÂNTÂNELE 
   FILIPEŞTII DE PĂDURE 
   FILIPEŞTII DE TÂRG 
   FLOREŞTI 
   IORDĂCHEANU 
   PAULEŞTI 
   SCORŢENI 
   VADU SĂPAT  
  Colegiul uninominal nr. 119 Oraşul MIZIL  
   BALTA DOAMNEI 
   BĂRCĂNEŞTI 
   BOLDEŞTI-GRĂDIŞTEA 
   BRAZI 
   CIORANI 
   COCORAŞUTII COLŢ  
   COLCEAG 
   DRĂGĂNEŞTI 
   DUMBRAVA 
   FULGA 
   GHERGHIŢA 
   GORGOTA 
   GURA VADULUI 
   JUGURENI 
   LAPOŞ 
   MĂGURENI 
   MĂNEŞTI 
   OLARI  
   POIENARII BURCHII 
   PUCHENII MARI 
   RÂFOV 
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   SĂLCIILE 
   ŞIRNA 
   TÂRGŞORU VECHI 
   TINOSU 
   TOMŞANI 
   VALEA CĂLUGĂREASCA 
  Colegiul uninominal nr. 120 Oraşul SLĂNIC  
   Oraşul VĂLENII DE MUNTE  
   ALUNIŞ 
   APOSTOLACHE 
   ARICEŞTII ZELETIN 
   BĂTRÂNI  
   BĂLŢEŞTI 
   BERTEA 
   CĂLUGĂRENI 
   CĂRBUNEŞTI 
   CERAŞU 
   CHIOJDEANCA 
   COSMINELE 
   DRAJNA 
   DUMBRĂVEŞTI 
   GORNET 
   GORNET-CRICOV 
   GURA VITIOAREI 
   IZVOARELE 
   LIPANEŞTI 
   MĂNECIU 
   MĂGURELE 
   PĂCUREŢI 
   PLOPU 
   PODENII NOI 
   POSEŞTI 
   PREDEAL-SĂRARI 
   SALCIA 
   SÂNGERU 
   ŞOIMARI 
   STARCHIOJD 
   ŞTEFEŞTI 
   SURANI 
   TĂTARU 
   TEIŞANI 
   VÂLCĂNEŞTI 
   VĂRBILĂU 
Circumscripţia 
electorală nr. 32 

Judeţul SATU 
MARE Colegiul uninominal nr. 121 Municipiul SATU MARE  

   DOROLŢ 
   LAZURI 
  Colegiul uninominal nr. 122 Municipiul CAREI  
   Oraşul ARDUD  
   Oraşul TĂŞNAD  
   ACÂŞ 
   ANDRID 
   BELTIUG 
   BERVENI 
   BOGDAND 
   CĂMIN 
   CĂPLENI 
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   CĂUAŞ 
   CEHAL 
   CIUMEŞTI  
   CRAIDOROLŢ 
   DOBA 
   FOIENI 
   HODOD 
   HOMOROADE 
   MOFTIN 
   PĂULEŞTI 
   PETREŞTI 
   PIR 
   PISCOLT 
   SĂCĂŞENI 
   SANISLĂU 
   SANTĂU 
   SĂUCA 
   SOCOND 
   SUPUR 
   TEREBEŞTI 
   TIREAM 
   URZICENI 
   VETIŞ 
   VIILE SATU MARE 
  Colegiul uninominal nr. 123 Oraş LIVADA  
   Oraş NEGREŞTI-OAŞ  
   AGRIŞ  
   APA 
   BÂRSĂU  
   BĂTARCI 
   BIXAD 
   BOTIZ 
   CĂLINEŞTI-OAŞ 
   CĂMĂRZANA 
   CERTEZE 
   CRUCIŞOR 
   CULCIU  
   GHERTA MICĂ 
   HALMEU 
   MEDIEŞU AURIT 
   MICULA 
   ODOREU 
   ORAŞU NOU 
   POMI 
   PORUMBEŞTI  
   TARNA MARE 
   TÂRŞOLŢ 
   TURŢ 
   TURULUNG 
   VALEA VINULUI 
   VAMA 
Circumscripţia 
electorală nr. 33 Judeţul SĂLAJ Colegiul uninominal nr. 124 Municipiul ZALĂU 
   AGRIJ 
   ALMAŞU 
   BĂBENI 
   BĂLAN 
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   BENESAT 
   BUCIUMI 
   CREACA 
   CRISTOLŢ 
   CUZĂPLAC 
   DRAGU 
   FILDU DE JOS 
   GÂLGĂU 
   GÂRBOU 
   HIDA 
   ILEANDA 
   LETCA 
   LOZNA 
   POIANA BLENCHII 
   ROMÂNAŞI 
   RUS 
   SÂNMIHAIU ALMAŞULUI 
   ŞIMIŞNA 
   SOMEŞ-ODORHEI 
   SURDUC 
   TREZNEA 
   ZALHA 
   ZIMBOR 
  Colegiul uninominal nr. 125 Oraşul CEHU SILVANIEI 
   Oraşul JIBOU 
   Oraşul ŞIMLEU SILVANIEI 
   BĂNIŞOR 
   BOBOTA 
   BOCŞA 
   BOGHIŞ 
   CAMĂR 
   CARASTELEC 
   CHIEŞD 
   CIZER 
   COŞEIU 
   CRASNA 
   CRIŞENI 
   DOBRIN 
   HALMĂŞD 
   HERECLEAN 
   HOROATU CRASNEI 
   IP 
   MARCA 
   MĂERIŞTE 
   MESEŞENII DE JOS 
   MIRŞID 
   NĂPRADEA 
   NUŞFALĂU 
   PERICEI 
   PLOPIŞ 
   SĂLĂŢIG 
   SÂG 
   ŞAMŞUD 
   ŞĂRMĂŞAG 
   VALCĂU DE JOS 
   VÂRŞOLŢ 
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Circumscripţia 
electorală nr. 34 Judeţul SIBIU Colegiul uninominal nr. 126 Municipiul SIBIU 
  Colegiul uninominal nr. 127 Municipiul MEDIAŞ 
   Oraşul AGNITA 
   Oraşul COPŞA MICA 
   Oraşul DUMBRĂVENI 
   ALMA 
   ALŢINA 
   AŢEL 
   AXENTE SEVER 
   BAZNA 
   BIERTAN 
   BÂRGHIŞ 
   BLĂJEL 
   BRATEIU 
   DÂRLOS 
   HOGHILAG 
   IACOBENI 
   LASLEA 
   MERGHINDEAL 
   MICĂSASA 
   MIHĂILENI 
   MOŞNA 
   NOCRICH 
   ŞEICA MARE 
   ŞEICA MICĂ 
   VALEA VIILOR 
  Colegiul uninominal nr. 128 Oraşul AVRIG 
   Oraşul CISNĂDIE 
   Oraşul MIERCUREA SIBIULUI 
   Oraşul OCNA SIBIULUI 
   Oraşul SĂLIŞTE 
   Oraşul TĂLMACIU 
   APOLDU DE JOS 
   APRAŞU DE JOS 
   BOIŢA 
   BRĂDENI 
   BRUIU 
   CÂRŢA 
   CÂRŢIŞOARA 
   CHIRPĂR 
   CRISTIAN 
   GURA RÂULUI 
   JINA 
   LOAMNES 
   LUDOŞ 
   MAPROD 
   ORLAT 
   PĂUCA 
   POIANA SIBIULUI 
   POPLACA 
   PORUMBACU DE JOS 
   RACOVIŢA 
   RĂŞINARI 
   RÂU SADULUI 
   ROŞIA 
   SADU 
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   ŞELIMBĂR 
   SLIMNIC 
   ŞURA MARE 
   ŞURA MICĂ 
   TÂRNAVA 
   TILIŞCA 
   TURNU ROŞU 
   VURPĂR 
Circumscripţia 
electorală nr. 35 

Judeţul 
SUCEAVA Colegiul uninominal nr. 129 Municipiul SUCEAVA  

   Oraşul  SALCEA  
   ADÂNCATA 
   HĂNŢEŞTI 
   MITOCU DRAGOMIRNEI  
   SIMINICEA 
   ZAMOSTEA 
   ZVORIŞTEA 
  Colegiul uninominal nr. 130 Municipiul CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
   Municipiul VATRA DORNEI 
   Oraşul CAJVANA  
   Oraşul FRASIN 
   Oraşul GURA HUMORULUI  
   Oraşul SOLCA 
   BOTOŞANA 
   BREAZA  
   CACICA  
   CÂRLIBABA 
   COMANEŞTI  
   COŞNA  
   DORNA CANDRENILOR  
   FUNDU MOLDOVEI  
   IZVOARELE SUCEVEI 
   MĂNĂSTIREA HUMORULUI  
   MOLDOVA-SULIŢA  
   OSTRA  
   PĂLTINOASA 
   PANACI  
   PÂRTEŞTII DE JOS 
   POIANA STAMPEI 
   SADOVA 
   ŞARU DORNEI 
   STULPICANI 
   VAMA 
  Colegiul uninominal nr. 131 Municipiul RĂDĂUŢI 
   Oraşul SIRET  
   Oraşul VICOVU DE SUS 
   BĂLCĂUŢI  
   BILCA  
   BRODINA  
   BURLA 
   DOLHEŞTI 
   DORNEŞTI 
   FRĂTĂUŢII NOI  
   FRĂTĂUŢII VECHI  
   FRUMOSU 
   GĂLĂNEŞTI  
   GRĂMEŞTI  
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   HORODNIC DE JOS  
   HORODNIC DE SUS 
   MARGINEA  
   MUŞENIŢA  
   STRAJA 
   SUCEVIŢA 
   ULMA 
   VATRA MOLDOVIŢEI 
   VICOVU DE JOS 
   VOITINEL  
   VOLOVĂŢ 
  Colegiul uninominal nr. 132 Municipiul FĂLTICENI 
   Oraşul MILIŞĂUŢI 
   ARBORE  
   BĂLĂCEANA  
   BERECHIŞEŞTI  
   BUNEŞTI 
   CALAFINDEŞTI 
   CAPU CÂMPULUI  
   CIPRIAN PORUMBESCU 
   CORNU LUNCII  
   DĂRMĂNEŞTI  
   DRĂGOIEŞTI  
   GRĂNICEŞTI  
   HORODNICENI  
   IASLOVĂŢI 
   ILIŞEŞTI 
   MĂLINI 
   MOARA 
   PĂTRAUŢI 
   RĂDĂŞENI 
   SATU MARE 
   ŞCHEIA 
   ŞERBĂUŢI  
   SLATINA 
   STROIEŞTI 
   TODIREŞTI 
   VALEA MOLDOVEI 
  Colegiul uninominal nr. 133 Oraşul BROŞTENI 
   Oraşul DOLHASCA 
   Oraşul LITENI  
   BAIA 
   BOGDĂNEŞTI  
   BOROAIA 
   BOSANCI  
   CIOCĂNEŞTI  
   CRUCEA  
   DORNA-ARINI  
   DRĂGUŞENI 
   DUMBRĂVENI 
   FÂNTÂNA MARE  
   FÂNTÂNELE  
   FORAŞTI  
   HÂRTOP 
   IACOBENI  
   IPOTEŞTI 
   MOLDOVIŢA  
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   POJORÂTA 
   PREUTEŞTI 
   PUTNA 
   RÂŞCA 
   UDEŞTI 
   VADU MOLDOVEI 
   VEREŞTI 
   VULTUREŞTI 
Circumscripţia 
electorală nr. 36 

Judeţul 
TELEORMAN Colegiul uninominal nr. 134 Municipiul ALEXANDRIA  

   Oraşul ZIMNICEA  
   BOGDANA 
   BRAGADIRU 
   BRÂNCENI 
   BUJORU 
   CERVENIA 
   CONŢEŞTI 
   FÂNTÂNELE  
   FRUMOASA 
   FURCULEŞTI 
   IZVOARELE 
   MÂRZĂNEŞTI 
   MĂGURA 
   NANOV 
   NĂSTURELU 
   PIATRA 
   POROSCHIA 
   SMÂRDIOASA 
   ŞTOROBĂNEASA 
   SUHAIA 
   ŢIGĂNEŞTI 
   VIIŞOARA 
   VITĂNEŞTI 
  Colegiul uninominal nr. 135 Municipiul TURNU MĂGURELE 
   Municipiul ROŞIORI DE VEDE  
   BECIU  
   BUZESCU 
   CĂLMĂŢUIU 
   CĂLMĂŢUIU DE SUS 
   CIUPERCENI 
   CRÂNGENI 
   CRÂNGU 
   DRACEA  
   ISLAZ 
   LIŢA 
   LUNCA 
   MĂLDĂENI 
   PERETU 
   PLOPII-SLĂVITEŞTI 
   PLOSCA 
   PUTINEIU 
   SAELELE  
   SALCIA 
   SEACA 
   SEGARCEA-VALE 
   SLOBOZIA MÂNDRA 
   TRAIAN 
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   TROIANUL 
   UDA-CLOCOCIOV  
   VEDEA 
  Colegiul uninominal nr. 136 Oraşul VIDELE   
   BĂBĂIŢA 
   BALACI 
   BEUCA  
   BLEJEŞTI 
   BOTOROAGA 
   BUJORENI 
   CĂLINEŞTI 
   CIOLĂNEŞTI 
   COSMEŞTI 
   CREVENICU 
   DIDEŞTI 
   DOBROTEŞTI 
   DRĂCŞENEI 
   DRĂGĂNEŞTI DEVEDE 
   DRĂGĂNEŞTI-VLAŞCA 
   FRĂSINET  
   GĂLĂTENI 
   GRATIA 
   LISA 
   MAVRODIN 
   MERENI 
   MOŞTENI 
   NECSEŞTI 
   NENCIULEŞTI  
   OLTENI 
   ORBEASCA 
   PIETROŞANI 
   POENI 
   PURANI  
   RĂDOIEŞTI 
   RĂSMIREŞTI 
   SĂCENI 
   SÂRBENI 
   SCRIOAŞTEA 
   SCURTU MARE 
   SFINŢEŞTI 
   SILIŞTEA-GUMEŞTI 
   SILIŞTEA 
   STEJARU 
   TALPA 
   TĂTĂRĂŞTII DE JOS 
   TĂTĂRĂŞTII DE SUS 
   TRIVALEA-MOŞTENI 
   VÂRTOAPE 
   ZÂMBREASCA 
Circumscripţia 
electorală nr. 37 Judeţul TIMIŞ Colegiul uninominal nr. 137 Municipiul TIMIŞOARA 1 
  Colegiul uninominal nr. 138 Municipiul TIMIŞOARA 2 
  Colegiul uninominal nr. 139 Municipiul LUGOJ 
   Oraşul FĂGET 
   BALINŢ 
   BARA 
   BÂRNA 

Formatted: Keep with next



 51 

   BELINŢ 
   BETHAUSEN 
   BOLDUR 
   COŞTEIU 
   CRICIOVA 
   CURTEA 
   DAROVA 
   DUDEŞTII NOI 
   DUMBRAVA 
   FÂRDEA 
   GAVOJDIA 
   GHIZELA 
   MĂNĂŞTIUR 
   MARGINA 
   NĂDRAG 
   OHABA LUNGĂ 
   PERIAM 
   PIETROASA 
   SECAŞ 
   ŞTIUCA 
   TOMEŞTI 
   TRAIAN VUIA 
   UIVAR 
   VĂLCANI 
   VICTOR VLAD DELAMARINA 
  Colegiul uninominal nr. 140 Oraşul JIMBOLIA 
   Oraşul SÂNNICOLAU MARE 
   BEBA VECHE 
   BECICHERECU MIC 
   BILED 
   CĂPRINIŞ 
   CENAD 
   CENEI 
   CHECEA 
   COMLOŞU MARE 
   DUDEŞTII NOI 
   FOENI 
   GIULVĂZ 
   GOTTLOB 
   IECEA MARE 
   LENAUHEIM 
   LOVRIN 
   ORTIŞOARA 
   PECIU NOU 
   SĂCĂLAZ 
   SÂNANDREI 
   ŞANDRA 
   SÂNHIMAIU ROMAN 
   SÂNPETRU MARE 
   SARAVALE 
   SATCHINEZ 
   TEREMIA MARE 
   TOMNATIC 
   VARIAŞ 
  Colegiul uninominal nr. 141 Oraşul BUZIAŞ 
   Oraşul CIACOVA 
   Oraşul DETA 
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   Oraşul GĂTAIA 
   Oraşul RECAŞ 
   BANLOC 
   BIRDA 
   BOGDA 
   BRESTOVĂŢ 
   CHEVEREŞU MARE 
   DENTA 
   DUMBRAVIŢA 
   FIBIŞ 
   GHILAD 
   GHIRODA 
   GIARMATA 
   GIERA 
   GIROC 
   JAMU MARE 
   JEBEL 
   LIEBLING 
   LIVEZILE 
   MAŞLOC 
   MORAVIŢA 
   MOSNIŢA NOUA 
   NIŢCHIDORF 
   PĂDURENI 
   PARŢA 
   PIŞCHIA 
   RACOVIŢA 
   REMETEA MARE 
   SACOŞU TURCESC 
   ŞAG 
   TOPOLOVĂŢU MARE 
   TORMAC 
   VOITEG 
Circumscripţia 
electorală nr. 38 Judeţul TULCEA Colegiul uninominal nr. 142 Municipiul TULCEA 
   Oraşul SULINA  
   BEŞTEPE  
   C.A. ROSETTI  
   CEATALCHIOI  
   CHILIA VECHE  
   CRIŞAN  
   MAHMUDIA 
   MALIUC 
   MURIGHIOL 
   NUFĂRU 
   PARDINA 
   SARICHIOI 
   SFÂNTU GHEORGHE 
   VALEA NUCARILOR 
  Colegiul uninominal nr. 143 Oraşul BABADAG  
   Oraşul ISACCEA   
   Oraşul MĂCIN   
   BAIA  
   BEIDAUD  
   CARCALIU  
   CASIMCEA 
   CEAMURLIA DE JOS  
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   CERNA 
   CIUCUROVA  
   DĂENI  
   DOROBANŢU  
   FRECĂŢEI  
   GRECI  
   GRINDU  
   HAMCEARCA  
   HORIA 
   I.C. BRĂTIANU  
   IZVOARELE 
   JIJILA 
   JURILOVCA 
   LUNCAVIŢA 
   MIHAI BRAVU 
   MIHAIL KOGĂLNICEANU 
   NALBANT 
   NICULIŢEL 
   OSTROV 
   PECENEAGA 
   SLAVA CERCHEZĂ 
   SMÂRDAN 
   SOMOVA 
   STEJARU 
   TOPOLOG 
   TURCOAIA 
   VĂCĂRENI  
   VALEA TEILOR  
Circumscripţia 
electorală nr.39 Judeţul VASLUI Colegiul uninominal nr. 144 Municipul VASLUI  
   BOGDANA 
   BOGDĂNIŢA  
   CODĂEŞTI  
   DANEŞTI  
   FEREŞTI  
   LIPOVĂŢ 
   MUNTENII DE JOS 
   MUNTENII DE SUS  
   ŞTEFAN CEL MARE 
   TANACU 
   TĂCUTA 
   VĂLENI 
   ZĂPODENI 
  Colegiul uninominal nr. 145 Municipiul HUŞI  
   ALBEŞTI 
   ARSURA  
   BEREZENI  
   BOGDĂNEŞTI  
   BOŢEŞTI 
   COSTEŞTI  
   CREŢEŞTI  
   DELENI 
   DIMITRIE CANTEMIR  
   DODEŞTI  
   DRÂNCENI  
   FĂLCIU 
   HOCENI 
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   LUNCA BANULUI 
   MICLEŞTI 
   OLTENEŞTI 
   PĂDURENI 
   ROŞIEŞTI 
   SOLEŞTI 
   STĂNILEŞTI 
   TĂTĂRĂNI 
   VETRIŞOAIA 
   VIIŞOARA 
   VUTCANI 
  Colegiul uninominal nr.146 Municipiul BÂRLAD 
   Oraşul MURGENI  
   BLĂGEŞTI 
   EPURENI 
   FRUNTIŞENI  
   GĂGEŞTI 
   GRIVIŢA 
   IVEŞTI 
   MĂLUŞTENI 
   POGONEŞTI  
   ŞULETEA 
   VINDEREI 
   ZORLENI 
  Colegiul uninominal nr. 147 Oraşul NEGREŞTI  
   ALEXANDRU VLAHUŢĂ  
   BĂCEŞTI  
   BĂLTENI  
   BANCA  
   BĂCANI  
   BUNEŞTI-AVEREŞTI  
   CIOCANI  
   COROIEŞTI  
   COZMEŞTI  
   DELEŞTI 
   DRAGOMIREŞTI  
   DUDA-EPURENI  
   DUMEŞTI  
   GÂRCENI 
   GHERGHEŞTI 
   IANA 
   IBĂNEŞTI  
   IVĂNEŞTI 
   LAZA 
   OŞEŞTI 
   PERIENI 
   POCHIDIA  
   POGANA 
   POIENEŞTI 
   PUIEŞTI 
   PUNGEŞTI 
   PUŞCAŞI  
   RAFAILA  
   REBRICEA 
   TODIREŞTI 
   TUTOVA 
   VOINEŞTI 
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   VULTUREŞTI 
Circumscripţia 
electorală nr. 40 Judeţul VÂLCEA Colegiul uninominal nr. 148 Municipiul RÂMNICU VÂLCEA 
   Oraşul BĂBENI   
   BUDEŞTI 
   MILCOIU 
   STOILEŞTI 
   GALICEA 
   OLANU 
   DRĂGOEŞTI 
  Colegiul uninominal nr. 149 Municipiul DRĂGĂŞANI 
   Oraşul BĂLCEŞTI  
   AMĂRĂŞTI  
   BĂRBĂTEŞTI 
   BERISLĂVEŞTI 
   BUNEŞTI 
   CREŢENI 
   DĂNICEI 
   DICULEŞTI 
   FÂRTĂŢEŞTI 
   FĂUREŞTI 
   GHIOROIU 
   GLĂVILE 
   GOLEŞTI 
   GUŞOENI 
   IONEŞTI 
   LĂCUSTENI 
   LĂDEŞTI 
   LALOŞU 
   LAPUŞATA 
   LUNGEŞTI 
   MĂDULARI 
   MĂCIUCA 
   MIHĂEŞTI 
   MITROFANI 
   NICOLAE BĂLCESCU 
   ORLEŞTI 
   PESCEANA 
   PIETRARI 
   PRUNDENI 
   ROEŞTI 
   ROŞIILE 
   SCUNDU 
   STĂNEŞTI 
   ŞTEFĂNEŞTI 
   ŞUŞANI 
   SUTEŞTI 
   TETOIU 
   VALEA MARE 
   VOICEŞTI 
   ZĂTRENI 
  Colegiul uninominal nr. 150 Oraşul BREZOI  
   Oraşul CĂLIMĂNEŞTI  
   Oraşul OCNELE MARI  
   Oraşul BĂILE GOVORA   
   Oraşul BERBEŞTI  
   Oraşul BĂILE OLANEŞTI   
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   Oraşul HOREZU   
   ALUNU  
   BOIŞOARA 
   BUJORENI 
   CÂINENI 
   CERNIŞOARA 
   COPĂCENI 
   COSTEŞTI 
   DĂEŞTI 
   FRÂNCEŞTI 
   GRĂDIŞTEA 
   LIVEZI 
   MALAIA 
   MĂLDĂREŞTI 
   MATEEŞTI 
   MUEREASCA 
   OTEŞANI 
   PĂUŞEŞTI 
   PĂUŞEŞTI-MĂGLAŞI 
   PERIŞANI 
   POPEŞTI 
   RACOVIŢA 
   RUNCU 
   SĂLĂTRUCEL 
   SINEŞTI 
   ŞIRINEASA 
   SLĂTIOARA 
   STOENEŞTI 
   STROEŞTI 
   TITEŞTI  
   TOMŞANI 
   VAIDEENI 
   VLĂDEŞTI 
   VOINEASA 
Circumscripţia 
electorală nr. 41 

Judeţul 
VRANCEA Colegiul uninominal nr. 151 Municipiul FOCŞANI  

   BĂLEŞTI 
   BILITEŞTI  
   GOLOGANU  
   MILCOVUL 
   RĂSTOACA  
   SURAIA 
   VÂNĂTORI 
  Colegiul uninominal nr. 152 Municipiul ADJUD 
   Oraşul MĂRĂŞEŞTI  
   Oraşul PANCIU  
   BÂRSEŞTI 
   BOGHEŞTI 
   BOLOTEŞTI 
   CÂMPURI 
   FITIONEŞTI 
   GAROAFA 
   HOMOCEA 
   MOVILIŢA 
   NĂRUJA 
   NEGRILEŞTI  
   NEREJU 
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   NISTOREŞTI 
   PALTIN 
   PĂULEŞTI  
   PĂUNEŞTI 
   PLOSCUŢENI 
   PUFEŞTI 
   RĂCOASA 
   RUGINEŞTI 
   SPULBER 
   STRĂOANE 
   ŢIFEŞTI 
   TULNICI 
   VALEA SĂRII 
   VIDRA 
  Colegiul uninominal nr. 153 Oraşul ODOBEŞTI  
   ANDREIAŞU DE JOS 
   BORDEŞTI 
   BROŞTENI 
   CÂMPINEANCA 
   CÂRLIGELE 
   CHIOJDENI 
   CIORAŞTI 
   CORBIŢA 
   COTEŞTI 
   DUMBRĂVENI 
   DUMITREŞTI 
   GOLEŞTI 
   GUGEŞTI 
   GURA CALIŢEI 
   JARIŞTEA 
   JITIA 
   MĂICĂNEŞTI 
   MERA 
   NĂNEŞTI 
   OBREJIŢA  
   POIANA CRISTEI 
   POPEŞTI  
   REGHIU 
   SIHLEA 
   SLOBOZIA BRADULUI 
   SLOBOZIA CIORĂŞTI 
   SOVEJA 
   TÂMBOEŞTI 
   TĂNĂSOAIA 
   TĂTĂRANU 
   URECHEŞTI 
   VÂRTEŞCOIU 
   VINTILEASCA 
   VIZANTEA-LIVEZI 
   VRÂNCIOAIA 
   VULTURU 
Circumscripţia 
electorală nr. 42 

Municipiul 
BUCUREŞTI Colegiul uninominal nr. 154 Municipiul BUCUREŞTI - SECTOR 1-1) 

  Colegiul uninominal nr. 155 Municipiul BUCUREŞTI - SECTOR 1-2) 
  Colegiul uninominal nr. 156 Municipiul BUCUREŞTI - SECTOR 2-1) 
  Colegiul uninominal nr. 157 Municipiul BUCUREŞTI - SECTOR 2-2) 
  Colegiul uninominal nr. 158 Municipiul BUCUREŞTI - SECTOR 3-1) 
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  Colegiul uninominal nr. 159 Municipiul BUCUREŞTI - SECTOR 3-2) 
  Colegiul uninominal nr. 160 Municipiul BUCUREŞTI - SECTOR 3-3) 
  Colegiul uninominal nr. 161 Municipiul BUCUREŞTI - SECTOR 4-1) 
  Colegiul uninominal nr. 162 Municipiul BUCUREŞTI - SECTOR 4-2) 
  Colegiul uninominal nr. 163 Municipiul BUCUREŞTI - SECTOR 4-3) 
  Colegiul uninominal nr. 164 Municipiul BUCUREŞTI - SECTOR 5-1) 
  Colegiul uninominal nr. 165 Municipiul BUCUREŞTI - SECTOR 5-2) 
  Colegiul uninominal nr. 166 Municipiul BUCUREŞTI - SECTOR 6-1) 
  Colegiul uninominal nr. 167 Municipiul BUCUREŞTI - SECTOR 6-2) 
  Colegiul uninominal nr. 168 Municipiul BUCUREŞTI - SECTOR 6-3) 

Circumscripţie 
electorală nr. 43 

Pentru românii 
cu domiciliul în 
afara României Colegiul uninominal nr. 169 

Pentru românii cu domiciliul în afara 
României 1) 

  Colegiul uninominal nr. 170 
Pentru românii cu domiciliul în afara 
României 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANEXA 2 
 

Numerotarea şi delimitarea teritorială a circumscripţiilor electorale, 
respectiv a colegiilor uninominale -  Senat 

 
 
 
 
 

Numărul 
circumscripţiilor 
electorale 

Delimitarea 
teritorială a 
circumscripţiei 
electorale 

Numărul colegiului 
uninominal 

Delimitarea teritorială al 
colegiului uninominal 

Circumscripţia 
electorală nr. 1 Judeţul ALBA Colegiul uninominal nr. 1 Municipiul  ALBA IULIA 
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   Municipiul AIUD 
   Municipiul  Blaj 
   Municipiul SEBEŞ 
   Oraşul  ABRUD 
   Oraşul BAIA DE ARIEŞ 
   Oraşul CÂMPENI 
   Oraşul CUGIR 
   Oraşul  OCNA MUREŞ 
   Oraşul  TEIUŞ 
   Oraşul  ZLATNA 
   ALBAC 
   ALMAŞU MARE 
   ARIEŞENI 
   AVRAM IANCU 
   BEREGHIN 
   BISTRA 
   BLANDIANA 
   BUCERDEA GRĂNOASA 
   BUCIUM 
   CÂLNIC 
   CENADE 
   CERGĂU 
   CERU-BĂCĂINŢI 
   CETATEA DE BALTĂ 
   CIUGUD 
   CIURULEASA 
   CRĂCIUNELU DE JOS 
   CRICĂU 
   CUT 
   DAIA ROMÂNĂ 
   DOSTAT 
   FĂRĂU 
   GALDA DE JOS 
   GÂRBOVA 
   GÂRDA DE SUS 
   HOPÂRTA 
   HOREA 
   IGHIU 
   ÎNTREGALDE 
   JIDVEI 
   LIVEZILE 
   LOPADEA NOUA 
   LUNCA MUREŞULUI 
   LUPSA 
   METEŞ 
   MIHALŢ 
   MIRASLĂU 
   MOGOŞ 
   NOŞLAC 
   OCOLIŞ 
   OHABA 
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   PIANU 
   POIANA VADULUI 
   PONOR 
   POŞAGA 
   RĂDEŞTI 
   RÂMEŢ 
   RIMETEA 
   ROŞIA DE SECAŞ 
   ROŞIA MONTANA 
   SĂLCIUA 
   SĂLIŞTEA 
   SÂNCEL 
   SÂNTIMBRU 
   SĂSCIORI 
   SCĂRISOARA 
   ŞIBOT 
   SOHODOL 
   ŞONA 
   ŞPRING 
   STREMŢ 
   ŞUGAG 
   UNIREA 
   VADU MOŢILOR 
   VALEA LUNGĂ 
   VIDRA 
   VINŢU DE JOS 
Circumscripţia 
electorală nr. 2 Judeţul ARAD Colegiul uninominal nr.2 Municipiul ARAD 
   Oraşul CHIŞINEU-CRIŞ 
   Oraşul  CURTICI 
   Oraşul  PECICA 
   DOROBANŢI 
   GRĂNICERI 
   IRATOŞU 
   MACEA 
   PEREGU MARE 
   PILU 
   ŞIMAND 
   SOCODOR 
   ŞOFRONEA 
   ZERIND 
   ZIMANDU NOU 
  Colegiul uninominal nr. 3 Oraşul INEU 
   Oraşul LIPOVA 
   Oraşul  NĂDLAC 
   Oraşul PÂNCOTA 
   Oraşul SEBIŢ 
   Oraşul  SĂNTANA 
   ALMAŞ 
   APATEU 
   ARCHIŞ 
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   BÂRSA 
   BÂRZAVA 
   BATA 
   BELIU 
   BIRCHIŞ 
   BOCSIG 
   BRAZII 
   BUTENI 
   CARAND 
   CERMEI 
   CHISINDIA 
   CONOP 
   COVĂSINŢ 
   CRAIVA 
   DEZNA 
   DIECI 
   DORGOŞ 
   FÂNTÂNELE 
   FELNAC 
   FRUMUŢENI 
   GHIOROC 
   GURAHONŢ 
   HĂLMĂGEL 
   HĂLMAGIU 
   HĂŞMAŞ 
   IGNEŞTI 
   LIVADA 
   MIŞCA 
   MONEASA 
   OLARI 
   PĂULIŞ 
   PETRIŞ 
   PLEŞCUŢA 
   ŞAGU 
   SĂVÂRŞIN 
   SECUSIGIU 
   ŞEITIN 
   SELEUŞ 
   ŞEMLAC 
   ŞEPREUŞ 
   ŢICULA 
   ŞILINDIA 
   SINTEA MARE 
   ŞIRIA 
   ŞIŞTAROVĂŢ 
   TÂRNOVA 
   TAUŢ 
   VĂRĂDIA DE MUREŞ 
   VÂRFURILE 
   VINGA 
   VLADIMIRESCU 
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   ZĂBRANI 
   ZĂDĂRENI 
   ZĂRAND 
Circumscripţia 
electorală nr. 3 Judeţul ARGEŞ Colegiul uninominal nr.4 Municipiul PITEŞTI 
   Oraşul MIOVENI 
   Oraşul TOPOLOVENI 
   Oraşul ŞTEFĂNEŞTI 
   BELETI-NEGRESTI 
   BOGAŢI 
   BOŢEŞTI 
   BRADU 
   BUZOEŞTI 
   CĂLINEŞTI 
   CĂTEASCA 
   DOBREŞTI 
   GODENI 
   LEORDENI 
   MĂRĂCINENI 
   MERISANI 
   MIOARELE 
   MUŞĂTEŞTI 
   NEGRAŞI 
   OARJA 
   POIENARII DE ARGEŞ 
   POIENARII DE MUSCEL 
   PRIBOIENI 
   RĂTEŞTI 
   ROCIU 
   SĂPATA 
   SLOBOZIA 
   SUSENI 
   ŞTEFAN CEL MARE 
   TEIU 
   ŢIŢEŞTI 
  Colegiul uninominal nr. 5 Municipiul CÂMPULUNG 
   Municipiul CURTEA DE ARGEŞ 
   Oraşul COSTEŞTI 
   ALBEŞTII DE ARGEŞ 
   ALBEŞTII DE MUSCEL 
   ALBOTA 
   ANINOASA 
   AREFU 
   BĂBANA 
   BĂICULEŞTI 
   BĂLILEŢTI 
   BÂRLA 
   BASCOV 
   BEREVOEŞTI 
   BOTENI 
   BRĂDULEŢ 
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   BUDEASA 
   BUGHEA DE JOS 
   BUGHEA DE SUS 
   CĂLDĂRARU 
   CEPARI 
   CETĂŢENI 
   CICĂNEŞTI 
   CIOFRÂNGENI 
   CIOMĂGEŞTI 
   COCU 
   CORBENI 
   CORBI 
   COŞEŞTI 
   COTMEANA 
   CUCA 
   DÂMBOVICIOARA 
   DÂRMĂNEŞTI 
   DAVIDEŞTI 
   DOMNESTI 
   DRĂGANU 
   DRAGOSLAVELE 
   HÂRSEŞTI 
   HARTIESTI 
   IZVORU 
   LEREŞTI 
   LUNCA CORBULUI 
   MĂLURENI 
   MICEŞTI 
   MIHĂEŞTI 
   MIROŞI 
   MORĂREŞTI 
   MOŞOAIA 
   MOZĂCENI 
   NUCŞOARA 
   PIETROŞANI 
   POIANA LACULUI 
   POPEŞTI 
   RÂCA 
   RECEA 
   RUCĂR 
   SĂLĂTRUCU 
   SCHITU GOLEŞTI 
   STÂLPENI 
   STOENEŞTI 
   STOLNICI 
   ŞUICI 
   TIGVENI 
   UDA 
   UNGHENI 
   VALEA DANULUI 
   VALEA IAŞULUI 
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   VALEA MARE PRAVÂŢ 
   VEDEA 
   VLĂDEŞTI 
   VULTUREŞTI 
Circumscripţia 
electorală nr.4 Judeţul BACĂU Colegiul uninominal nr.6 Municipiul  BACĂU 
   BÂRSĂNEŞTI 
   CLEJA 
   FARAOANI 
   GIOSENI 
   HELEGIU 
   LIVEZI 
   LUIZI-CĂLUGĂRA 
   MĂGURA 
   NICOLAE BĂLCESCU 
   RĂCĂCIUNI 
   RACOVA 
   SĂRATA 
   STRUGARI 
  Colegiul uninominal nr. 7 Municipiul MOINEŞTI 
   Municipiul  ONEŞTI 
   Oraşul COMĂNEŞTI 
   Oraşul DĂRMĂNEŞTI 
   Oraşul SLĂNIC MOLDOVA 
   Oraşul TÂRGU OCNA 
   AGĂŞ 
   ASĂU 
   BEREŞTI-TAZLĂU 
   BERZUNŢI 
   BOGDĂNEŞTI 
   BRUSTUROASA 
   BUCIUMI 
   CAŞIN 
   DOFTEANA 
   GURA VĂII 
   MĂGIREŞTI 
   MĂNĂSTIREA CAŞIN 
   OITUZ 
   PALANCA 
   PÂRGĂREŞTI 
   PODURI 
   SĂNDULENI 
   SOLONŢ 
   TÂRGU TROTUŞ 
   ZEMEŞ 
  Colegiul uninominal nr. 8 Oraşul BUHUŞI 
   ARDEOANI 
   BALCANI 
   BEREŞTI-BISTRIŢA 
   BLĂGEŞTI 
   BUHOCI 
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   CĂIUŢI 
   COLONEŞTI 
   CORBASCA 
   COŢOFĂNEŞTI 
   DĂMIENEŞTI 
   DEALU MORII 
   FILIPENI 
   FILIPEŞTI 
   GĂICEANA 
   GÂRLEN 
   GHIMEŞ-FĂGET 
   GLĂVĂNEŞTI 
   HEMEIUŞ 
   HORGEŞTI 
   HURUIEŞTI 
   ITEŞTI 
   IZVORU BERHECIULUI 
   LETEA VECHE 
   LIPOVA 
   MĂRGINENI 
   MOTOŞENI 
   NEGRI 
   ODOBEŞTI 
   ONCEŞTI 
   ORBENI 
   PÂNCEŞTI 
   PARAVA 
   PARINCEA 
   PÂRJOL 
   PLOPANA 
   PODU TURCULUI 
   PRĂJEŞTI 
   RĂCHITOASA 
   ROŞIORI 
   SASCUT 
   SĂUCEŞTI 
   SCORŢENI 
   SECUIENI 
   STĂNIŞEŞTI 
   ŞTEFAN CEL MARE 
   TAMAŞI 
   TĂTĂRĂŞTI 
   TRAIAN 
   UNGURENI 
   URECHEŞTI 
   VALEA SEACĂ 
   VULTURENI 
Circumscripţia 
electorală nr. 5 Judeţul BIHOR Colegiul uninominal nr. 9 Municipiul  ORADEA 
   Municipiul MARGHITA 
   Oraşul SĂCUENI 
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   Oraşul VALEA LUI MIHAI 
   DIOSIG 
   ABRAM 
   ABRĂMUŢ 
   BALC 
   BIHARIA 
   BOIANU MARE 
   BORŞ 
   BUDUSLĂU 
   CHERECHIU 
   CURTUIŞENI 
   ROŞIORI 
   SĂLACEA 
   ŞIMIAN 
   SUPLACU DE BARCĂU 
   TĂMĂŞEU 
   TARCEA 
   VIIŞOARA 
  Colegiul uninominal nr. 10 Municipiul BEIUŞ 
   Municipiul SALONTA 
   Oraşul ALEŞD 
   Oraşul NUCET 
   Oraşul ŞTEI 
   Oraşul VAŞCĂU 
   AŞTILEU 
   AUŞEU 
   AVRAM IANCU 
   BATĂR 
   BOROD 
   BRATCA 
   BRUSTURI 
   BUDUREASA 
   BULZ 
   BUNTEŞTI 
   CĂBEŞTI 
   CĂMPANI 
   CĂPÂLNA 
   CĂRPINET 
   CEFA 
   CEICA 
   CETARIU 
   CHIŞLAZ 
   CIUHOI 
   CIUMEGHIU 
   COCIUBA MARE 
   COPĂCEL 
   CRIŞTIORU DE JOS 
   CURĂŢELE 
   DERNA 
   DOBREŞTI 
   DRĂGĂNEŞTI 
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   DRĂGEŞTI 
   FINIŞ 
   GEPIU 
   GIRIŞU DE CRIŞ 
   HIDIŞELU DE SUS 
   HOLOD 
   HUSASĂU DE TINCA 
   INEU 
   LĂZĂRENI 
   LAZURI DE BEIUŞ 
   LUGAŞU DE JOS 
   LUNCA 
   MĂDĂRAS 
   MĂGEŞTI 
   NOJORID 
   OLCEA 
   OŞORHEI 
   PIETROASA 
   POCOLA 
   POMEZEU 
   POPEŞTI 
   RĂBĂGANI 
   REMETEA 
   RIENI 
   ROŞIA 
   SĂCĂDAT 
   SĂLARD 
   SĂMBĂTA 
   SÂNMARTIN 
   SĂNNICOLAU ROMÂN 
   SĂNTANDREI 
   SÂRBI 
   ŞINTEU 
   ŞOIMI 
   SPINUŞ 
   ŞUNCUIUŞ 
   TĂRCAIA 
   TĂUTEU 
   ŢEŢCHEA 
   TILEAGD 
   TINCA 
   TULCA 
   UILEACU DE BEIUŞ 
   VADU CRIŞULUI 
   VÂRCIOROG 
Circumscripţia 
electorală nr. 6 

Judeţul BISTRIŢA 
NĂSĂUD Colegiul uninominal nr.11 Judeţul BISTRIŢA NĂSĂUD 

Circumscripţia 
electorală nr.7 Judeţul BOTOŞANI Colegiul uninominal nr. 12 Municipiul BOTOŞANI 
   Oraşul DARABANI 
   Oraşul SĂVENI 



 68 

   ADĂŞENI 
   AVRĂMENI 
   CONCEŞTI 
   COŢUŞCA 
   CRISTINEŞTI 
   DÂNGENI 
   DOBÂRCENI 
   DRĂGUŞENI 
   GORBĂNEŞTI 
   HĂNEŞTI 
   HAVÂRNA 
   HUDEŞTI 
   IBĂNEŞTI 
   MANOLEASA 
   MIHĂLĂŞENI 
   MILEANCA 
   MITOC 
   RĂDĂUŢI-PRUT 
   ŞTIUBIENI 
   SUHARĂU 
   UNGURENI 
   UNŢENI 
   VIIŞOARA 
   VLĂSINEŞTI 
   VORNICENI 
  Colegiul uninominal nr. 13 MUNICIPIUL DOROHOI 
   Oraşul BUCECEA 
   Oraşul FLĂMÂNZI 
   Oraşul ŞTEFĂNEŞTI 
   ALBEŞTI 
   BĂLUŞENI 

   BLÂNDEŞTI 
   BRĂEŞTI 
   BROSCĂUTI 
   CÂNDEŞTI 
   CĂLĂRAŞI 
   COPĂLĂU 
   CORDĂRENI 
   CORLĂTENI 
   CORNI 
   COŞULA 
   CRISTEŞTI 
   CURTEŞTI 
   DERSCA 
   DIMĂCHENI 
   DURNEŞTI 
   FRUMUŞICA 
   GE0RGE ENESCU 
   HILIŞEU-HORIA 
   HLIPICENI 
   LEORDA 

Formatted Table
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   LOZNA 
   LUNCA 
   MIHAI EMINESCU 
   MIHĂILENI 
   NICŞENI 
   PĂLTINIŞ 
   POMÂRLA 
   PRĂJENI 
   RĂCHIŢI 
   RĂUSENI 
   RIPICENI 
   ROMA 
   ROMÂNEŞTI 
   SANTA MARE 
   ŞENDRICENI 
   STĂUCENI 
   SULIŢA 
   TODIRENI 
   TRUŞEŞTI 
   TUDORA 
   VĂCULEŞTI 
   VÂRFU CÂMPULUI 
   VLĂDENI 
   VORONA 
Circumscripţia 
electorală nr.8 Judeţul BRAŞOV Colegiul uninominal nr.14 Municipiul Braşov 
   Oraşul Ghimbav 
   CRISTIAN 
  Colegiul uninominal nr.15 Municipiu CODLEA 
   Municipiu FĂGĂRAŞ 
   Municipiu SĂCELE 

   Oraşul PREDEAL 
   Oraşul RÂŞNOV 
   Oraşul RUPEA 
   Oraşul VICTORIA 
   Oraşul ZĂRNEŞTI 
   AUGUSTIN 
   APAŢA 
   BECLEAN 
   BOD 
   BRAN 
   BUDILA 
   BUNEŞTI 
   CAŢA 
   CINCU 
   COMANA 
   DUMBRĂVIŢA 
   FELDIOARA 
   FUNDATA 
   HĂLCHIU 
   HĂRMAN 

Formatted Table
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   HÂRSENI 
   HOGHIZ 
   HOMOROD 
   JIBERT 
   LISA 
   MĂIERUŞ 
   MÂNDRA 
   MOIECIU 
   ORMENIŞ 
   PĂRĂU 
   POIANA MĂRULUI 
   PREJMER 
   RACOŞ 
   RECEA 
   SÂNPETRU 
   ŞERCAIA 
   ŞINCA 
   ŞOARŞ 
   TĂRLUNGENI 
   TELIU 
   TICUŞU 
   UCEA 
   UNGRA 
   VAMA BUZĂULUI 
   VIŞTEA 
   VOILA 
   VULCAN 
   CRIZBAV 
   DRĂGUŞ 
   HOLBAV 
   SÂMBĂTA DE SUS 
   ŞINCA NOUĂ 
Circumscripţia 
electorală nr.9 Judeţul BRĂILA Colegiul uninominal nr.16 Judeţul BRĂILA 
Circumscripţia 
electorală nr. 10 Judeţul BUZĂU Colegiul uninominal nr. 17 Municipiul  BUZĂU 
   Municipiul RÂMNICU SĂRAT 
   BALTA ALBĂ 
   BECENI 
   BLĂJANI 
   BOLDU 
   BUDA 
   CERNĂTEŞTI 
   GREBĂNU 
   MĂRĂCINENI 
   MĂRGĂRITEŞTI 
   MURGEŞTI 
   PARDOŞI 
   PODGORIA 
   POŞTA CÂLNĂU 
   PUIEŞTI 
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   RACOVIŢENI 
   RÂMNICELU 
   SĂPOCA 
   SĂRULEŞTI 
   TOPLICENI 
   VALCELELE 
   VALEA RÂMNICULUI 
   VALEA SALCIEI 
   ZĂRNEŞTI 
   ZIDURI 
  Colegiul uninominal nr. 18 Oraşul NEHOIU 
   Oraşul PĂTÂRLAGELE 
   Oraşul POGOANELE 
   AMARU 
   BĂLĂCEANU 
   BERCA 
   BISOCA 
   BOZIORU 
   BRĂDEANU 
   BRĂEŞTI 
   BREAZA 
   CA. ROSETTI 
   CALVINI 
   CĂNEŞTI 
   CĂTINA 
   CHILIILE 
   CHIOJDU 
   CILIBIA 
   CISLĂU 
   COCHIRLEANCA 
   COLŢI 
   COSTEŞTI 
   COZIENI 
   FLORICA 
   GĂLBINAŞI 
   GHERĂSENI 
   GHERGHEASA 
   GLODEANU SĂRAT 
   GLODEANU-SILIŞTEA 
   GURA TEGHII 
   LARGU 
   LOPĂTARI 
   LUCIU 
   MĂGURA 
   MÂNZĂLEŞTI 
   MEREI 
   MIHĂILEŞTI 
   MOVILA BANULUI 
   NĂENI 
   ODĂILE 
   PADINA 
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   PĂNĂTĂU 
   PÂRSCOV 
   PIETROASELE 
   ROBEASCA 
   RUŞEŢU 
   SĂGEATA 
   SĂHĂTENI 
   SCORŢOASA 
   SCUTELNICI 
   SIRIU 
   SMEENI 
   STÂLPU 
   ŢINTEŞTI 
   TISĂU 
   ULMENI 
   UNGURIU 
   VADU PAŞII 
   VERNEŞTI 
   VINTILA VODĂ 
   VIPEREŞTI 
Circumscripţia 
electorală nr. 11 

Judeţul CARAŞ-
SEVERIN Colegiul uninominal nr. 19 Judeţul CARAŞ-SEVERIN 

Circumscripţia 
electorală nr. 12 Judeţul CĂLĂRAŞI Colegiul uninominal nr. 20 Judeţul CĂLĂRAŞI 
Circumscripţia 
electorală nr. 13 Judeţul CLUJ Colegiul uninominal nr. 21 Municipiul  CLUJ-NAPOCA 
   APAHIDA 
   BACIU 
   FELEACU 
   FLOREŞTI 
   SĂVĂDISLA 
  Colegiul uninominal nr. 22 Municipiul CÂMPIA TURZII 
   Municipiul  DEJ 
   Municipiul GHERLA 
   Municipiul TURDA 
   Oraşul HUEDIN 
   AGHIREŞU 
   AITON 
   ALUNIŞ 
   AŞCHILEU 
   BĂIŞOARA 
   BELIŞ 
   BOBÂLNA 
   BONŢIDA 
   BORŞA 
   BUZA 
   CĂIANU 
   CĂLĂRAŞI 
   CĂLĂŢELE 
   CĂMĂRAŞU 
   CĂPUŞU MARE 
   CĂŞEIU 
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   CĂŢCĂU 
   CĂTINA 
   CEANU MARE 
   CHINTENI 
   CHIUIEŞTI 
   CIUCEA 
   CIURILA 
   COJOCNA 
   CORNEŞTI 
   CUZDRIOARA 
   DĂBÂCA 
   FIZEŞU GHERLII 
   FRATA 
   GÂRBĂU 
   GEACA 
   GILĂU 
   IARA 
   ICLOD 
   IZVORU CRIŞULUI 
   JICHIŞU DE JOS 
   JUCU 
   LUNA 
   MĂGURI-RĂCĂTĂU 
   MĂNĂSTIRENI 
   MĂRGĂU 
   MĂRIŞEL 
   MICA 
   MIHAI VITEAZU 
   MINTIU GHERLII 
   MOCIU 
   MOLDOVENEŞTI 
   NEGRENI 
   PĂLATCA 
   PANTICEU 
   PETREŞTII DE JOS 
   PLOSCOŞ 
   POIENI 
   RECEA-CRISTUR 
   RIŞCA 
   SĂCUIEU 
   SÂNCRAIU 
   SĂNDULEŞTI 
   SÂNMĂRTIN 
   SÂNPAUL 
   SIC 
   SUATU 
   ŢAGA 
   TRITENII DE JOS 
   TURENI 
   UNGURAŞ 
   VAD 
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   VALEA IERII 
   VIIŞOARA 
   VULTURENI 
Circumscripţia 
electorală nr. 14 Judeţul CONSTANŢA Colegiul uninominal nr. 23 Municipiul CONSTANŢA 
   Oraşul NĂVODARI 
   Oraşul OVIDIU 
  Colegiul uninominal nr. 24 Municipiul MANGALIA 
   Municipiul MEDGIDIA 
   Oraşul BASARABI 
   Oraşul BĂNEASA 
   Oraşul CERNĂVODA 
   Oraşul EFORIE 
   Oraşul HÂRŞOVA 
   Oraşul NEGRU VODĂ 
   Oraşul TECHIRGHIOL 
   23 AUGUST 
   ADAMCLISI 
   AGIGEA 
   ALBEŞTI 
   ALIMAN 
   AMZACEA 
   BĂRĂGANU 
   CASTELU 
   CERCHEZU 
   CHIRNOGENI 
   CIOBANU 
   CIOCÂRLIA 
   COBADIN 
   COGEALAC 
   COMANA 
   CORBU 
   COSTINEŞTI 
   CRUCEA 
   CUMPĂNA 
   CUZA VODĂ 
   DELENI 
   DOBROMIR 
   DUMBRĂVENI 
   FÂNTÂNELE 
   GARLICIU 
   GHINDĂREŞTI 
   GRĂDINA 
   HORIA 
   INDEPENDENŢA 
   ION CORVIN 
   ISTRIA 
   LIMANU 
   LIPNIŢA 
   LUMINA 
   MERENI 
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   MIHAI VITEAZU 
   MIHAIL KOGĂLNICEANU 
   MIRCEA VODĂ 
   NICOLAE BĂLCESCU 
   OLTINA 
   OSTROV 
   PANTELIMON 
   PECINEAGA 
   PEŞTERA 
   POARTA ALBĂ 
   RASOVA 
   SĂCELE 
   SALIGNY 
   SARAIU 
   SEIMENI 
   SILIŞTEA 
   TĂRGUŞOR 
   TOPALU 
   TOPRAISAR 
   TORTOMANU 
   TUZLA 
   VALU LUI TRAIAN 
   VULTURU 
Circumscripţia 
electorală nr. 15 Judeţul COVASNA  Colegiul uninominal nr. 25 Judeţul COVASNA 
Circumscripţia 
electorală nr. 16 Judeţul DÂMBOVIŢA Colegiul uninominal nr. 26 Municipiul TÂRGOVIŞTE 
   Municipiul MORENI 
   Oraşul FIENI 
   Oraşul PUCIOASA 
   ANINOASA 
   BĂLENI 
   BEZDEAD 
   BILCIUREŞTI 
   BRĂNEŞTI 
   BUCIUMENI 
   BUCŞANI 
   COMIŞANI 
   CORNEŞTI 
   DĂRMĂNEŞTI 
   DOBRA 
   DOICEŞTI 
   FINTA 
   GLODENI 
   GURA OCNIŢEI 
   IEDERA 
   MĂNEŞTI 
   MOROENI 
   MOŢĂIENI 
   OCNIŢA 
   PIETRARI 
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   POIANA 
   RĂZVAD 
   RUNCU 
   VALEA LUNGĂ 
   VÂRFURI 
   VIŞINEŞTI 
   VLĂDENI 
   VULCANA PANDELE 
   VULCANA-BĂI 
  Colegiul uninominal nr. 27 Oraşul GĂEŞTI 
   Oraşul RĂCARI 
   Oraşul TITU 
   BĂRBULEŢU 
   BRANIŞTEA 
   BREZOAELE 
   BUTIMANU 
   CÂNDEŞTI 
   CIOCĂNEŞTI 
   COBIA 
   COJASCA 
   CONŢEŞTI 
   CORBII MARI 
   CORNĂŢELU 
   COSTEŞTII DIN VALE 
   CRÂNGURILE 
   CREVEDIA 
   DRAGODANA 
   DRAGOMIREŞTI 
   GURA FOII 
   GURA ŞUTII 
   HULUBESTI 
   I. L. CARAGIALE 
   LUCIENI 
   LUDEŞTI 
   LUNGULEŢU 
   MALU CU FLORI 
   MĂTĂSARU 
   MOGOŞANI 
   MORTENI 
   NICULEŞTI 
   NUCET 
   ODOBEŞTI 
   PERŞINARI 
   PETREŞTI 
   PIETROŞIŢA 
   POTLOGI 
   PRODULEŞTI 
   PUCHENI 
   RACIU 
   RĂSCĂEŢI 
   RÂU ALB 
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   SĂLCIOARA 
   ŞELARU 
   SLOBOZIA MOARĂ 
   ŞOTÂNGA 
   TĂRTĂŞEŞTI 
   TĂTĂRANI 
   ULIEŞTI 
   ULMI 
   VĂCĂREŞTI 
   VALEA MARE 
   VĂLENI-DÂMBOVIŢA 
   VIŞINA 
   VOINEŞTI 
Circumscripţia 
electorală nr. 17 Judeţul DOLJ Colegiul uninominal nr.28 Municipiul CRAIOVA 
  Colegiul uninominal nr. 29 Municipiul BĂILEŞTI 
   Municipiul CALAFAT 
   Oraşul BECHET 
   Oraşul DĂBULENI 
   Oraşul SEGARCEA 
   AFUMAŢI 
   AMĂRĂSTII DE JOS 
   AMĂRĂSTII DE SUS 
   BÂRCA 
   BISTREŢ 
   CĂLĂRAŞI 
   CALOPĂR 
   CATANE 
   CÂRCEA 
   CÂRNA 
   CERĂT 
   CIOROIAŞI 
   CIUPERCENII NOI 
   DANEŢI 
   DESA 
   DOBREŞTI 
   DOBROTEŞTI 
   GALICIUICA 
   GHIDICI 
   GHINDENI 
   GIGHERA 
   GÂNGIOVA 
   GIUBEGA 
   GIURGIŢA 
   GOICEA 
   ÎNTORSURA 
   LIPOVU 
   MĂCEŞU DE JOS 
   MĂCEŞU DE SUS 
   NEGOI 
   OSTROVENI 
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   PERIŞOR 
   PISCU VECHI 
   POIANA MARE 
   RADOVAN 
   RAST 
   ROJIŞTE 
   SADOVA 
   SEACA DE CÂMP 
   SECU 
   SILIŞTEA CRUCII 
   ŢUGLUI 
   URZICUŢA 
   VALEA STANCIULUI 
  Colegiul uninominal nr. 30 Oraşul FILIAŞI 
   ALMĂJ 
   APELE VII 
   ARGETOAIA 
   BOTOŞEŞTI-PAIA 
   BRABOVA 
   BRĂDEŞTI 
   BRALOŞTIŢA 
   BRATOVOEŞTI 
   BREASTA 
   BUCOVĂŢ 
   BULZEŞTI 
   CARAULA 
   CARPEN 
   CASTRANOVA 
   CELARU 
   CERNĂTEŞTI 
   CETATE 
   COŞOVENI 
   COŢOFENII DIN FAŢĂ 
   COŢOFENII DIN DOS 
   DIOŞTI 
   DRĂGOTEŞTI 
   DRĂNIC 
   FĂRCAŞ 
   GHERCEŞTI 
   GOGOŞU 
   GOIEŞTI 
   GRECEŞTI 
   IŞALNIŢA 
   IZVOARE 
   LEU 
   MAGLAVIT 
   MALU MARE 
   MÂRŞANI 
   MELINEŞTI 
   MISCHII 
   MOŢĂŢEI 
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   MUGAŞI 
   ORODEL 
   PIELEŞTI 
   PLENIŢA 
   PLEŞOI 
   PODARI 
   PREDEŞTI 
   ROBĂNEŞTI 
   SĂLCUŢA 
   SCĂEŞTI 
   SEACA DE PĂDURE 
   ŞIMNICU DE SUS 
   SOPOT 
   TĂLPAŞ 
   TEASC 
   TERPEZIŢA 
   TESLUI 
   UNIREA 
   VÂRTOP 
   VÂRVORU DE JOS 
   VELA 
   VERBIŢA 
Circumscripţia 
electorală nr. 18 Judeţul GALAŢI Colegiul uninominal nr. 31 Municipiul GALAŢI 
   ŞENDRENI 
   SMÂRDAN 
   VÂNĂTORI 
  Colegiul uninominal nr. 32 Municipiul TECUCI 
   Oraşul BEREŞTI 
   Oraşul TÂRGU BUJOR 
   BĂLĂŞEŞTI 
   BĂLENI 
   BĂNEASA 
   BARCEA 
   BĂLĂBĂNEŞTI 
   BEREŞTI-MERIA 
   BRĂHĂŞEŞTI 
   BRANIŞTEA 
   BUCIUMENI 
   CAVADINEŞTI 
   CERŢEŞTI 
   CORNI 
   COROD 
   COSMEŞTI 
   COSTACHE NEGRI 
   CUCA 
   CUDALBI 
   CUZA VODĂ 
   DRĂGĂNEŞTI 
   DRĂGUŞENI 
   FÂRŢĂNEŞTI 
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   FOLTEŞTI 
   FRUMUŞIŢA 
   FUNDENI 
   GHIDIGENI 
   GOHOR 
   GRIVIŢA 
   INDEPENDENŢA 
   IVEŞTI 
   JORĂŞTI 
   LIEŞTI 
   MĂSTĂCANI 
   MATCA 
   MOVILENI 
   MUNTENI 
   NĂMOLOASA 
   NEGRILEŞTI 
   NICORESTI 
   OANCEA 
   PECHEA 
   PISCU 
   POIANA 
   PRIPONEŞTI 
   RĂDEŞTI 
   REDIU 
   SCÂNTEIEŞTI 
   SCHELA 
   SLOBOZIA CONACHI 
   SMULŢI 
   SUCEVENI 
   ŢEPU 
   TUDOR VLADIMIRESCU 
   TULUCEŞTI 
   UMBRĂREŞTI 
   VALEA MĂRULUI 
   VÂRLEZI 
   VLĂDEŞTI 
Circumscripţia 
electorală nr.19 Judeţul GIURGIU Colegiul uninominal nr. 33 Judeţul GIURGIU 
Circumscripţia 
electorală nr. 20 Judeţul GORJ Colegiul uninominal nr. 34 Judeţul GORJ 
Circumscripţia 
electorală nr. 21 Judeţul HARGHITA Colegiul uninominal nr. 35 Judeţul HARGHITA 
Circumscripţia 
electorală nr.22 

Judeţul 
HUNEDOARA Colegiul uninominal nr. 36 Municipiul DEVA 

   Municipiul  BRAD 
   Municipiul HUNEDOARA 
   Oraşul SIMERIA 
   BAIA DE CRIŞ 
   BĂIŢA 
   BALŞA 
   BĂTRÂNA 
   BLĂJENI 
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   BRĂNIŞCA 
   BUCEŞ 
   BUCUREŞCI 
   BULZEŞTII DE SUS 
   BUNILA 
   BURJUC 
   CÂRJIŢI 
   CERBAL 
   CERTEJU DE SUS 
   CRIŞCIOR 
   DOBRA 
   GHELARI 
   GURASADA 
   HĂRĂU 
   ILIA 
   LĂPUGIU DE JOS 
   LELESE 
   LUNCA CERNII DE JOS 
   LUNCOIU DE JOS 
   PEŞTIŞU MIC 
   RIBIŢA 
   ROMOS 
   ŞOIMUŞ 
   TELIUCU INFERIOR 
   TOMEŞTI 
   TOPLIŢA 
   TURDAŞ 
   VĂLIŞOARA 
   VAŢA DE JOS 
   VEŢEL 
   VORŢA 
   ZAM 
  Colegiul uninominal nr. 37 Municipiul LUPENI 
   Municipiul ORAŞTIE 
   Municipiul PETROŞANI 
   Municipiul VULCAN 
   Oraşul ANINOASA 
   Oraşul CĂLAN 
   Oraşul GEOAGIU 
   Oraşul HAŢEG 
   Oraşul PETRILA 
   Oraşul URICANI 
   BĂCIA 
   BĂNIŢA 
   BARU 
   BERIU 
   BOŞOROD 
   BRETEA ROMÂNĂ 
   DENSUŞ 
   GENERAL BERTHELOT 
   MĂRTINEŞTI 
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   ORĂŞTIOARA DE SUS 
   PUI 
   RĂCHITOVA 
   RAPOLTU MARE 
   RÂU DE MORI 
   SĂLAŞU DE SUS 
   SÂNTĂMĂRIA-ORLEA 
   SARMIZEGETUSA 
   TOTEŞTI 
Circumscripţia 
electorală nr. 23 Judeţul IALOMIŢA Colegiul uninominal nr. 38 Judeţul IALOMIŢA 
Circumscripţia 
electorală nr. 24 Judeţul IAŞI Colegiul uninominal nr. 39 Municipiul IAŞI 
  Colegiul uninominal nr. 40 Municipiul PAŞCANI 
   Oraşul HÂRLĂU 
   ALEXANDRU I. CUZA 
   ANDRIEŞENI 
   BELCEŞTI 
   BIVOLARI 
   BUTEA 
   CIOHORĂNI 
   CEPLENIŢA 
   COARNELE CAPREI 
   COTNARI 
   CUCUTENI 
   DELENI 
   FĂNTÂNELE  
   FOCURI 
   GROPNIŢA 
   HĂLĂUCEŞTI 
   HĂRMĂNEŞTI 
   HELEŞTENI 
   LESPEZI 
   MIRCEŞTI 
   MIROSLOVEŞTI 
   MOGOŞEŞTI-SIRET 
   MOŢCA 
   MOVILENI 
   OŢELENI 
   PLUGARI 
   PROBOTA 
   RĂCHITENI 
   ROŞCANI 
   RUGINOASA 
   SCOBINŢI 
   ŞIPOTE 
   SIREŢEL 
   STOLNICENI-PRĂJESCU 
   STRUNGA 
   TĂTĂRUŞI 
   ŢIGĂNAŞI 
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   TODIREŞTI 
   TRIFEŞTI 
   VALEA SEACĂ 
   VÂNĂTORI 
   VLĂDENI 
  Colegiul uninominal nr. 41 Oraşul PODU ILOAIEI 
   Oraşul TÂRGU FRUMOS 
   ARONEANU 
   BALŞ 
   BĂLŢAŢI 
   BÂRNOVA 
   BRĂEŞTI 
   CIORTEŞTI 
   CIUREA 
   COMARNA 
   COSTEŞTI 
    COSTULENI 
   COZMEŞTI 
   CRISTEŞTI 
   DAGĂŢA 
   DRĂGUŞENI 
   DOBROVĂŢ 
   DOLHEŞTI 
   DUMEŞTI 
   ERBICENI 
   GOLĂLEŞTI 
   GORBAN 
   GRAJDURI 
   GROZEŞTI 
   HOLBOCA 
   HORLEŞTI 
   ION NECULCE 
   IPATELE 
   LEŢCANI 
   LUNGANI 
   MĂDĂRJAC 
   MIRONEASA 
   MIROSLAVA 
   MOGOŞEŞTI 
   MOŞNA 
   POPEŞTI 
   POPRICANI 
   PRISĂCANI 
   RĂDUCĂNENI 
   REDIU 
   ROMÂNEŞTI 
   SCÂNTEIA 
   ŞCHEIA 
   SCHITU DUCA 
   SINEŞTI 
   TANSA 
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   ŢIBANA 
   ŢIBĂNEŞTI 
   TOMEŞTI 
   ŢUŢORA 
   UNGHENI 
   VALEA LUPULUI 
   VICTORIA 
   VOINEŞTI 
Circumscripţia 
electorală nr. 25 Judeţul ILFOV Colegiul uninominal nr. 42 Judeţul ILFOV 
Circumscripţia 
electorală nr. 26 

Judeţul 
MARAMUREŞ Colegiul uninominal nr. 43 Municipiul BAIA MARE 

   Oraşul  SEINI 
   Oraşul ŞOMCUTA MARE 
   Oraşul TÂRGU LAPUŞ 
   Oraşul TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 
   Oraşul ULMENI 
   ARDUSAT 
   ARINIŞ 
   ASUAJU DE SUS 
   BĂIŢA DE SUB CODRU 
   BĂSEŞTI 
   BICAZ 
   BOIU MARE 
   CERNEŞTI 
   CICÂRLĂU 
   COAŞ 
   COLTĂU 
   COPALNIC-MĂNĂŞTUR 
   COROIENI 
   CUPŞENI 
   FARCASA 
   GÂRDANI 
   GROŞII TIBLEŞULUI 
   LĂPUŞ 
   MIREŞU MARE 
   OARŢA DE JOS 
   RECEA 
   REMETEA CHIOARULUI 
   SĂCĂLĂŞENI 
   SĂLSIG 
   SATULUNG 
   SUCIU DE SUS 
   VALEA CHIOARULUI 
   VIMA MICĂ 
  Colegiul uninominal nr. 44 Municipiul SIGHETU MARMAŢIEI 
   Oraşul BAIA SPRIE 
   Oraşul BORŞA 
   Oraşul CAVNIC 
   Oraşul DRAGOMIREŞTI 
   Oraşul SĂLIŞTEA DE SUS 
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   Oraşul VIŞEU DE SUS 
   BĂIUŢ 
   BÂRSANA 
   BISTRA 
   BOCICOIU MARE 
   BOGDAN VODA 
   BOTIZA 
   BUDEŞTI 
   CĂLINEŞTI 
   CÂMPULUNG LA TISA 
   DEŞEŞTI 
   DUMBRĂVIŢA 
   GIULEŞTI 
   GROŞI 
   IEUD 
   LEORDINA 
   OCNA ŞUGATAG 
   MOISEI 
   ONCEŞTI 
   PETROVA 
   POIENILE DE SUB MUNTE 
   POIENILE IZEI 
   REMEŢI 
   REPEDEA 
   RONA DE JOS 
   RONA DE SUS 
   ROZAVLEA 
   RUSCOVA 
   SĂCEL 
   SĂPÂNŢA 
   SARASĂU 
   ŞIEU 
   ŞISEŞTI 
   STRÂMTURA 
   VADU IZEI 
   VIŞEU DE JOS 
Circumscripţia 
electorală nr. 27 Judeţul MEHEDINŢI Colegiul uninominal nr. 45 Judeţul MEHEDINŢI 
Circumscripţia 
electorală nr. 28 Judeţul MUREŞ Colegiul uninominal nr. 46 Municipiul TÂRGU MUREŞ 
   Municipiul SIGHIŞOARA 
   Municipiul TÂRNĂVENI 
   Oraşul LUDUŞ 
   ADĂMUŞ 
   ALBEŞTI 
   APOLD 
   BĂGACIU 
   BĂLA 
   BĂLĂUŞERI 
   BICHIŞ 
   BOGATA 
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   CHEŢANI 
   AŢINŢIŞ 
   CUCERDEA 
   CUCI 
   DANEŞ 
   GĂNEŞTI 
   MICA 
   NADEŞ 
   SANPAUL 
   SASCHIZ 
   SUPLAC 
   VÂNĂTORI 
   VĂTAVA 
   VEŢCA 
   VIIŞOARA 
   ZAGĂR 
  Colegiul uninominal nr. 47 Municipiul REGHIN 
   Oraşul IERNUT 
   Oraşul MIERCUREA NIRAJULUI 
   Oraşul SÂNGEORGIU DE PĂDURE 
   Oraşul SĂRMAŞU 
   Oraşul SOVATA 
   Oraşul UNGHENI 
   ACĂŢARI 
   ALUNIŞ 
   BAHNEA 
   BAND 
   BATOŞ 
   BEICA DE JOS 
   BERENI 
   BRÂNCOVENEŞTI 
   BREAZA 
   CEAUŞU DE CÂMPIE 
   CHEŢANI 
   CHIBED 
   CHICHERU DE JOS 
   COROISÂNMĂRTIN 
   CORUNCA 
   COZMA 
   CRĂCIUNEŞTI 
   CRĂIEŞTI 
   CRISTEŞTI 
   DEDA 
   EREMITU 
   ERNEI 
   FÂNTÂNELE 
   FĂRĂGĂU 
   GĂLEŞTI 
   GHEORGHE DOJA 
   GHINDARI 
   GLODENI 
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   GORNEŞTI 
   GREBENIŞU DE CÂMPIE 
   GURGHIU 
   HODAC 
   HODOŞA 
   IBĂNEŞTI 
   ICLĂNZEL 
   IDECIU DE JOS 
   LIVEZENI 
   LUNCA 
   LUNCA BRADULUI 
   MĂDĂRAŞ 
   MĂGHERANI 
   MIHEŞU DE CÂMPIE 
   NEAUA 
   OGRA 
   PĂNET 
   PAPIU ILARIAN 
   PĂSĂRENI 
   PETELEA 
   POGĂCEAUA 
   RÂCIU 
   RĂSTOLIŢA 
   RUŞII-MUNŢII 
   SÂNCRAIU DE MUREŞ 
   SÂNGEORGIU DE MUREŞ 
   SÂNGER 
   SÂNPETRU DE CÂMPIE 
   SÂNTANA DE MUREŞ 
   SĂRĂŢENI 
   ŞAULIA 
   SOLOVĂSTRU 
   STÂNCENI 
   SUSENI 
   TĂURENI 
   VALEA LARGĂ 
   VĂRGATA 
   VOIVODENI 
   ZAU DE CÂMPIE 
Circumscripţia 
electorală nr. 29 Judeţul NEAMŢ Colegiul uninominal nr. 48 Municipiul PIATRA NEAMŢ 
   Oraşul BICAZ 
   Oraşul ROZNOV 
   ALEXANDRU CEL BUN 
   BAHNA 
   BICAZ-CHEI 
   BICAZU ARDELEAN 
   BORLEŞTI 
   BOZIENI 
   CÂNDEŞTI 
   COSTIŞA 
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   DĂMUC 
   DOCHIA 
   DULCEŞTI 
   DUMBRAVA ROŞIE 
   FĂUREI 
   GIROV 
   GRUMĂZEŞTI 
   HORIA 
   ICUŞEŞTI 
   MĂRGINENI 
   MOLDOVENI 
   ONICENI 
   PÂNGĂRAŢI 
   PIATRA ŞOIMULUI 
   PODOLENI 
   RĂUCEŞTI 
   REDIU 
   ROMÂNI 
   RUGINOASA 
   SĂVINEŞTI 
   SECUIENI 
   TARCĂU 
   TAŞCA 
   TAZLĂU 
   TRIFEŞTI 
   VALEA URSULUI 
   ZĂNEŞTI 
  Colegiul uninominal nr. 49 Municipiul ROMAN 
   Oraşul TÂRGU NEAMŢ 
   BIRA 
   AGAPIA 
   BĂLŢĂTEŞTI 
   BÂRGĂUANI 
   BODEŞTI 
   BOGHICEA 
   BORCA 
   BOTEŞTI 
   BRUSTURI-DRAGANESTI 
   CEAHLĂU 
   CORDUN 
   CRĂCĂOANI 
   DOBRENI 
   DOLJEŞTI 
   DRĂGĂNEŞTI 
   DRAGOMIREŞTI 
   FARCAŞA 
   GÂNDIŢI 
   GÂRCINA 
   GHERĂEŞTI 
   GHINDĂOANI 
   GRINŢIEŞ 
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   HANGU 
   ION CREANGĂ 
   NEGREŞTI 
   PÂNCEŞTI 
   PĂSTRĂVENI 
   PETRICANI 
   PIPIRIG 
   POIANA TEIULUI 
   POIENARI 
   RĂZBOIENI 
   SĂBĂOANI 
   SAGNA 
   STĂNIŢA 
   ŞTEFAN CEL MARE 
   TĂMĂŞENI 
   ŢIBUCANI 
   TIMIŞEŞTI 
   TUPILAŢI 
   URECHENI 
   VĂLENI 
   VÂNĂTORI-NEAMŢ 
Circumscripţia 
electorală nr. 30 Judeţul OLT Colegiul uninominal nr. 50 Municipiul SLATINA 
   Oraşul BALŞ 
   Oraşul PIATRA-OLT 
   Oraşul POTCOAVA 
   Oraşul SCORNICEŞTI 
   CUNGREA 
   BALDOVINEŞTI 
   BĂRĂŞTI 
   BÂRZA 
   BOBICEŞTI 
   BRÂNCOVENI 
   CĂLUI 
   CÂRLOGANI 
   COLONEŞTI 
   CORBU 
   CURTIŞOARA 
   DOBREŢU 
   DOBROTEASA 
   DOBRUN 
   FĂGEŢELU 
   FĂLCOIU 
   GĂNEASA 
   GĂVĂNEŞTI 
   GRĂDINARI 
   IANCU JIANU 
   LELEASCA 
   MORUNGLAV 
   OBOGA 
   OPORELU 
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   OPTAŞI-MĂGURA 
   OSICA DE JOS 
   OSICA DE SUS 
   PÂRŞCOVENI 
   PLEŞOIU 
   POBORU 
   PRISEACA 
   SÂMBUREŞTI 
   SÂRBII MĂGURA 
   SLĂTIOARA 
   ŞOPÂRLIŢA 
   SPINENI 
   STREJEŞTI 
   TĂTULEŞTI 
   TESLUI 
   TOPANA 
   VALEA MARE 
   VERGULEASA 
   VITOMIREŞTI 
   VOINEASA 
   VULPENI 
   VULTUREŞTI 
  Colegiul uninominal nr. 51 Municipiul CARACAL 
   Oraşul CORABIA 
   Oraşul DRĂGĂNEŞTI-OLT 
   BĂBICIU 
   BĂLTENI 
   BRASTAVĂŢU 
   BREBENI 
   BUCINIŞU 
   CEZIENI 
   CILIENI 
   COTEANA 
   CRÂMPOIA 
   DĂNEASA 
   DEVESELU 
   DOBROSLOVENI 
   DRĂGHICENI 
   FĂRCAŞELE 
   GÂRCOV 
   GHIMPEŢENI 
   GIUVĂRĂŞTI 
   GOSTAVĂŢU 
   GRĂDINILE 
   GROJDIBODU 
   GURA PADINII 
   IANCA 
   ICOANA 
   IPOTEŞTI 
   IZBICENI 
   IZVOARELE 
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   MĂRUNŢEI 
   MIHĂEŞTI 
   MILCOV 
   MOVILENI 
   NICOLAE TITULESCU 
   OBÂRŞIA 
   ORLEA 
   PERIEŢI 
   RADOMIREŞTI 
   REDEA 
   ROTUNDA 
   RUSĂNEŞTI 
   SCĂRIŞOARA 
   SCHITU 
   SEACA 
   ŞERBĂNEŞTI 
   SPRÂNCENATA 
   STOENEŞTI 
   STOICĂNEŞTI 
   STUDINA 
   ŞTEFAN CEL MARE 
   TIA MARE 
   TRAIAN 
   TUFENI 
   URZICA 
   VĂDASTRA 
   VĂDĂSTRIŢA 
   VÂLCELE 
   VĂLENI 
   VIŞINA NOUĂ 
   VIŞINA 
   VLĂDILA 
Circumscripţia 
electorală nr. 31 Judeţul PRAHOVA Colegiul uninominal nr. 52 Municipiul PLOIEŞTI 
   BĂRCĂNEŞTI 
   BLEJOI 
   BRAZI 
   BUCOV 
  Colegiul uninominal nr. 53 Municipiul CÂMPINA 
   Oraşul AZUGA 
   Oraşul BREAZA 
   Oraşul BUŞTENI 
   Oraşul COMARNIC 
   Oraşul SINAIA 
   Oraşul VĂLENII DE MUNTE 
   ADUNAŢI 
   ALUNIŞ 
   APOSTOLACHE 
   ARICEŞTII ZELETIN 
   BĂLŢEŞTI 
   BĂNEŞTI 
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   BĂTRÂNI 
   BERTEA 
   BREBU 
   CĂLUGĂRENI 
   CĂRBUNEŞTI 
   CERAŞU 
   CHIOJDEANCA 
   CORNU 
   COSMINELE 
   DRAJNA 
   DUMBRĂVEŞTI 
   GORNET 
   GORNET-CRICOV 
   IZVOARELE 
   LIPĂNEŞTI 
   MĂNECIU 
   MĂGURELE 
   PĂCUREŢI 
   PLOPU 
   PODENII NOI 
   POIANA CÂMPINA 
   POSEŞTI 
   PREDEAL-SĂRARI 
   PROVIŢA DE JOS 
   PROVIŢA DE SUS 
   SALCIA 
   SÂNGERU 
   SECĂRIA 
   ŞOIMARI 
   ŞOTRILE 
   STARCHIOJD 
   SURANI 
   ŞTEFEŞTI 
   TALEA 
   TĂTARU 
   TEIŞANI 
   TELEGA 
   VÂLCĂNEŞTI 
   VALEA DOFTANEI 
   VÂRBILĂU 
  Colegiul uninominal nr. 54 Oraşul BĂICOI 
   Oraşul MIZIL 
   Oraşul PLOPENI 
   Oraşul URLAŢI 
   ALBEŞTI-PALEOLOGU 
   ARICEŞTII RAHTIVANI 
   BABA ANA 
   BALTA DOAMNEI 
   BERCENI 
   BOLDEŞTI-GRĂDIŞTEA 
   BOLDESTI-SCAENI 
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   CEPTURA 
   CIORANI 
   COCORĂŞTII MISLII 
   COCORĂŞTII COLŢI 
   COLCEAG 
   DRĂGĂNEŞTI 
   DUMBRAVA 
   FÂNTÂNELE 
   FILIPEŞTII DE PĂDURE 
   FILIPEŞTII DE TÂRG 
   FLOREŞTI 
   FULGA 
   GHERGHIŢA 
   GORGOTA 
   GURA VADULUI 
   IORDĂCHEANU 
   JUGURENI 
   LAPOŞ 
   MĂGURENI 
   MĂNEŞTI 
   OLARI 
   PĂULEŞTI 
   POIENARII BURCHII 
   PUCHENII MARI 
   RÂFOV 
   SĂLCIILE 
   SCORŢENI 
   ŞIRNA 
   TÂRGŞORU VECHI 
   TINOSU 
   TOMŞANI 
   VADU SĂPAT 
   VALEA CĂLUGĂREASCA 
Circumscripţia 
electorală nr. 32 Judeţul SATU MARE Colegiul uninominal nr. 55 Judeţul SATU MARE 
Circumscripţia 
electorală nr. 33 Judeţul SĂLAJ Colegiul uninominal nr. 56 Judeţul SĂLAJ 
Circumscripţia 
electorală nr. 34 Judeţul SIBIU Colegiul uninominal nr. 57 Municipiul SIBIU 
   Oraşul AVRIG 
   Oraşul TĂLMACIU 
   Oraşul OCNA SIBIULUI 
   APRAŞU DE JOS 
   BOIŢA 
   CÂRŢA 
   CĂRŢIŞOARA 
   CRISTIAN 
   PORUMBACU DE JOS 
   RACOVIŢA 
   ŞELIMBĂR 
   ŞURA MARE 
   ŞURA MICA 
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   TURNU ROŞU 
   VURPĂR 
  Colegiul uninominal nr. 58 Municipiul MEDIAŞ 
   Oraşul AGNITA 
   Oraşul CISNĂDIE 
   Oraşul COPSA MICĂ 
   Oraşul DUMBRĂVENI 
   Oraşul MIERCUREA SIBIULUI 
   Oraşul SĂLIŞTE 
   ALMA 
   ALŢINA 
   APOLDU DE JOS 
   AŢEL 
   AXENTE SEVER 
   BAZNA 
   BIERTAN 
   BÂRGHIŞ 
   BLĂJEL 
   BRĂDENI 
   BRATEIU 
   BRUIU 
   CHIRPĂR 
   DÂRLOS 
   GURA RÂULUI 
   HOGHILAG 
   IACOBENI 
   JINA 
   LASLEA 
   LOAMNEŞ 
   LUDOŞ 
   MAPROD 
   MERGHINDEAL 
   MICĂSASA 
   MIHĂILENI 
   MOŞNA 
   NOCRICH 
   ORLAT 
   PĂUCA 
   POIANA SIBIULUI 
   POPLACA 
   RĂŞINARI 
   RÂU SADULUI 
   ROŞIA 
   SADU 
   ŞEICA MARE 
   ŞEICA MICA 
   SLIMNIC 
   TÂRNAVA 
   TILIŞCA 
   VALEA VIILOR 
Circumscripţia Judeţul SUCEAVA Colegiul uninominal nr. 59 Municipiul SUCEAVA 
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electorală nr. 35 
   Municipiul FĂLTICENI 
   Oraşul CAJVANA 
   Oraşul MILIŞĂUŢI 
   Oraşul SALCEA 
   Oraşul SIRET 
   Oraşul SOLCA 
   ADÂNCATĂ 
   ARBORE 
   BĂLĂCEANA 
   BĂLCĂUŢI 
   BERECHIŞEŞTI 
   BOTOŞANA 
   BUNEŞTI 
   CACICA 
   CALAFINDEŞTI 
   CAPU CÂMPULUI 
   CIPRIAN PORUMBESCU 
   COMĂNEŞTI 
   CORNU LUNCII 
   DĂRMĂNEŞTI 
   DOLHEŞTI 
   DRĂGOIEŞTI 
   DUMBRĂVENI 
   GRĂMEŞTI 
   GRĂNICEŞTI 
   HĂNŢEŞTI 
   HORODNICENI 
   IASLOVĂŢ 
   ILIŞEŞTI 
   IPOTEŞTI 
   MĂLINI 
   MITOCU DRAGOMIRNEI 
   MOARA 
   MUŞENIŢA 
   PÂRTEŞTII DE JOS 
   PĂTRAUŢI 
   RĂDĂŞENI 
   SATU MARE 
   ŞCHEIA 
   ŞERBĂUŢI 
   SIMINICEA 
   SLATINA 
   STROIEŞTI 
   TODIREŞTI 
   VALEA MOLDOVEI 
   VEREŞTI 
   ZAMOSTEA 
   ZVORIŞTEA 

  Colegiul uninominal nr. 60 
Municipiul CÂMPULUNG 
MOLDOVENESC 
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   Municipiul RĂDĂUŢI 
   Municipiul VATRA DORNEI 
   Oraşul BROŞTENI 
   Oraşul DOLHASCA 
   Oraşul FRASIN 
   Oraşul GURA HUMORULUI 
   Oraşul LITENI 
   Oraşul VICOVU DE SUS 
   BAIA 
   BILCA 
   BOGDĂNEŞTI 
   BOROAIA 
   BOSANCI 
   BREAZA 
   BRODINA 
   BURLA 
   CÂRLIBABA 
   CIOCĂNEŞTI 
   COŞNA 
   CRUCEA 
   DORNA CANDRENILOR 
   DORNA-ARINI 
   DORNEŞTI 
   DRĂGUŞENI 
   FÂNTÂNA MARE 
   FÂNTÂNELE 
   FORĂŞTI 
   FRĂTĂUTII NOI 
   FRĂTĂUTII VECHI 
   FRUMOSU 
   FUNDU MOLDOVEI 
   GĂLĂNEŞTI 
   HÂRTOP 
   HORODNIC DE JOS 
   HORODNIC DE SUS 
   IACOBENI 
   IZVOARELE SUCEVEI 
   MARGINEA 
   MĂNĂSTIREA HUMORULUI 
   MOLDOVA-SULIŢA 
   MOLDOVIŢA 
   OSTRA 
   PĂLTINOASA 
   PANACI 
   POIANA STAMPEI 
   POJORÂTA 
   PREUTEŞTI 
   PUTNA 
   RÂŞCA 
   SADOVA 
   ŞARU DORNEI 
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   STRAJA 
   STULPICANI 
   SUCEVIŢA 
   UDEŞTI 
   ULMA 
   VADU MOLDOVEI 
   VAMA 
   VATRA MOLDOVIŢEI 
   VICOVU DE JOS 
   VOITINEL 
   VOLOVĂŢ 
   VULTUREŞTI 
Circumscripţia 
electorală nr. 36 

Judeţul 
TELEORMAN Colegiul uninominal nr. 61 Municipiul ALEXANDRIA 

   Municipiul TURNU MĂGURELE 
   Oraşul ZIMNICEA 
   BOGDANA 
   BRAGADIRU 
   BRÂNCENI 
   BUJORU 
   CERVENIA 
   CIUPERCENI 
   CONŢEŞTI 
   CRÂNGU 
   DRACEA 
   FÂNTÂNELE 
   FRUMOASA 
   FURCULEŞTI 
   IZLAZ 
   IZVOARELE 
   LIŢA 
   LUNCA 
   MÂRZĂNEŞTI 
   MĂGURA 
   NANOV 
   NĂSTURELU 
   PIATRA 
   PLOPII-SLĂVITEŞTI 
   POROSCHIA 
   PUTINEIU 
   SAELELE 
   SALCIA 
   SEACA 
   SEGARCEA-VALE 
   SLOBOZIA MÂNDRA 
   SMÂRDIOASA 
   ŞTOROBĂNEASA 
   SUHAIA 
   TRAIAN 
   ŢIGĂNEŞTI 
   UDA-CLOCOCIOV 
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   VIIŞOARA 
   VITĂNEŞTI 
  Colegiul uninominal nr. 62 Municipiul ROŞIORI DE VEDE 
   Oraşul VIDELE 
   BĂBĂIŢA 
   BALACI 
   BECIU 
   BEUCA 
   BLEJEŞTI 
   BOTOROAGA 
   BUJORENI 
   BUZESCU 
   CĂLINEŞTI 
   CĂLMĂŢUIU 
   CĂLMĂŢUIU DE SUS 
   CIOLĂNEŞTI 
   COSMEŞTI 
   CRÂNGENI 
   CREVENICU 
   DIDEŞTI 
   DOBROTEŞTI 
   DRĂCŞENEI 
   DRĂGĂNEŞTI DEVEDE 
   DRĂGĂNEŞTI-VLAŞCA 
   FRĂSINET 
   GĂLĂTENI 
   GRATIA 
   LISA 
   MĂLDĂENI 
   MAVRODIN 
   MERENI 
   MOŞTENI 
   NECŞEŞTI 
   NENCIULEŞTI 
   OLTENI 
   ORBEASCA 
   PERETU 
   PIETROŞANI 
   PLOSCA 
   POENI 
   PURANI 
   RĂDOIEŞTI 
   RĂSMIREŞTI 
   SĂCENI 
   SÂRBENI 
   SCRIOAŞTEA 
   SCURTU MARE 
   SFINŢEŞTI 
   SILIŞTEA-GUMEŞTI 
   SILIŞTEA 
   STEJARU 
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   TALPA 
   TĂTĂRĂŞTII DE JOS 
   TĂTĂRĂŞTII DE SUS 
   TRIVALEA-MOŞTENI 
   TROIANUL 
   VÂRTOAPE 
   VEDEA 
   ZÂMBREASCA 
Circumscripţia 
electorală nr. 37 Judeţul TIMIŞ Colegiul uninominal nr. 63 Municipiul TIMIŞOARA 
   GHIRODA 
   GIROC 
   MOŞNIŢA NOUA 
  Colegiul uninominal nr. 64 Municipiul LUGOJ 
   Oraşul BUZIAŞ 
   Oraşul CIACOVA 
   Oraşul DETA 
   Oraşul FĂGET 
   Oraşul GĂTAIA 
   Oraşul JIMBOLIA 
   Oraşul RECAŞ 
   Oraşul SÂNNICOLAU MARE 
   BALINT 
   BANLOC 
   BARA 
   BÂRNA 
   BEBA VECHE 
   BECICHERECU MIC 
   BELINŢ 
   BETHAUSEN 
   BILED 
   BIRDA 
   BOGDA 
   BOLDUR 
   BRESTOVĂŢ 
   CĂPRINIŞ 
   CENAD 
   CENEI 
   CHEVEREŞU MARE 
   COMLOŞU MARE 
   COŞTEIU 
   CRICIOVA 
   CURTEA 
   DAROVA 
   DENTA 
   DUDEŞTII NOI 
   DUDEŞTII VECHI 
   DUMBRAVA 
   DUMBRAVIŢA 
   FÂRDEA 
   FIBIŞ 
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   FOENI 
   GAVOJDIA 
   GHILAD 
   GHIZELA 
   GIARMATA 
   GIERA 
   GIULVĂZ 
   GOTTLOB 
   IECEA MARE 
   JAMU MARE 
   JEBEL 
   LENAUHEIM 
   LIEBLING 
   LOVRIN 
   MĂNĂŞTIUR 
   MARGINA 
   MAŞLOC 
   MORAVIŢA 
   NĂDRAG 
   NIŢCHIDORF 
   OHABA LUNGĂ 
   ORŢIŞOARA 
   PARŢA 
   PĂDURENI 
   PECIU NOU 
   PERIAM 
   PIETROASA 
   PIŞCHIA 
   RACOVIŢA 
   REMETEA MARE 
   SĂCĂLAZ 
   SACOŞU TURCESC 
   SARAVALE 
   ŞAG 
   ŞANDRA 
   SÂNANDREI 
   SÂNHIMAIU ROMAN 
   SÂNPETRU MARE 
   SATCHINEZ 
   SECAŞ 
   ŞTIUCA 
   TEREMIA MARE 
   TOMEŞTI 
   TOMNATIC 
   TOPOLOVĂŢU MARE 
   TORMAC 
   TRAIAN VUIA 
   UIVAR 
   VARIAŞ 
   VĂLCANI 
   VICTOR VLAD DELAMARINA 
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   VOITEG 
Circumscripţia 
electorală nr. 38 Judeţul TULCEA Colegiul uninominal nr. 65 Judeţul TULCEA 
Circumscripţia 
electorală nr. 39 Judeţul VASLUI Colegiul uninominal nr. 66 Municipiul VASLUI 
   Oraşul NEGREŞTI 
   ALEXANDRU VLAHUŢĂ 
   BĂCEŞTI 
   BĂLTENI 
   BANCA 
   BĂCANI 
   BOGDANA 
   BOGDĂNIŢA 
   BUNEŞTI-AVEREŞTI 
   CIOCANI 
   CODĂEŞTI 
   COROIEŞTI 
   COZMEŞTI 
   DĂNEŞTI 
   DELEŞTI 
   DRAGOMIREŞTI 
   DUDA-EPURENI 
   DUMEŞTI 
   FEREŞTI 
   GÂRCENI 
   GHERGHEŞTI 
   IANA 
   IBĂNEŞTI 
   IVĂNEŞTI 
   LAZA 
   LIPOVĂŢ 
   MUNTENII DE JOS 
   MUNTENII DE SUS 
   OŞEŞTI 
   PERIENI 
   POCHIDIA 
   POGANA 
   POIENEŞTI 
   PUIEŞTI 
   PUNGEŞTI 
   PUŞCAŞI 
   RAFAILA 
   REBRICEA 
   ŞTEFAN CEL MARE 
   TANACU 
   TĂCUTA 
   TODIREŞTI 
   TUTOVA 
   VĂLENI 
   VOINEŞTI 
   VULTUREŞTI 
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   ZĂPODENI 
  Colegiul uninominal nr. 67 Municipiul BÂRLAD 
   Municipiul HUŞI 
   Oraşul MURGENI 
   ALBEŞTI 
   ARSURA 
   BEREZENI 
   BLĂGEŞTI 
   BOGDĂNEŞTI 
   BOŢEŞTI 
   COSTEŞTI 
   CREŢEŞTI 
   DELENI 
   DIMITRIE CANTEMIR 
   DODEŞTI 
   DRÂNCENI 
   EPURENI 
   FÂLCIU 
   FRUNTIŞENI 
   GĂGEŞTI 
   GRIVIŢA 
   HOCENI 
   IVEŞTI 
   LUNCA BANULUI 
   MĂLUŞTENI 
   MICLEŞTI 
   OLTENEŞTI 
   PĂDURENI 
   POGONEŞTI 
   ROŞIEŞTI 
   SOLEŞTI 
   STĂNILEŞTI 
   ŞULETEA 
   TĂTĂRĂNI 
   VETRIŞOAIA 
   VIIŞOARA 
   VINDEREI 
   VUTCANI 
   ZORLENI 
Circumscripţia 
electorală nr. 40 Judeţul VÂLCEA Colegiul uninominal nr. 68 Municipiul RÂMNICU VÂLCEA 
   Oraşul BĂBENI 
   Oraşul BĂILE GOVORA 
   Oraşul BĂILE OLĂNEŞTI 
   Oraşul BREZOI 
   Oraşul CĂLIMĂNEŞTI 
   Oraşul OCNELE MARI 
   BOIŞOARA 
   BUDEŞTI 
   BUJORENI 
   CÂINENI 
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   DĂESTI 
   DRĂGOEŞTI 
   GALICEA 
   MALAIA 
   MILCOIU 
   MUEREASCA 
   OLANU 
   PĂUŞEŞTI 
   PĂUŞEŞTI-MĂGLAŞI 
   PERIŞANI 
   RACOVIŢA 
   RUNCU 
   SĂLĂTRUCEL 
   STOENEŞTI 
   STOILEŞTI 
   TITEŞTI 
   VLĂDEŞTI 
   VOINEASA 
  Colegiul uninominal nr. 69 Municipiul DRĂGĂŞANI 
   Oraşul BĂLCEŞTI 
   Oraşul BERBEŞTI 
   Oraşul HOREZU 
   ALUNU 
   AMĂRĂŞTI 
   BĂRBĂTEŞTI 
   BERISLĂVEŞTI 
   BUNEŞTI 
   CERNIŞOARA 
   COPĂCENI 
   COSTEŞTI 
   CREŢENI 
   DĂNICEI 
   DICULEŞTI 
   FÂRTĂŢEŞTI 
   FĂUREŞTI 
   FRÂNCEŞTI 
   GHIOROIU 
   GLĂVILE 
   GOLEŞTI 
   GRĂDIŞTEA 
   GUŞOENI 
   IONEŞTI 
   LĂDEŞTI 
   LALOŞU 
   LAPUŞATA 
   LĂCUSTENI 
   LIVEZI 
   LUNGEŞTI 
   MĂDULARI 
   MĂLDĂREŞTI 
   MATEEŞTI 
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   MĂCIUCA 
   MIHĂEŞTI 
   MITROFANI 
   NICOLAE BĂLCESCU 
   ORLEŞTI 
   OTEŞANI 
   PESCEANA 
   PIETRARI 
   POPEŞTI 
   PRUNDENI 
   ROEŞTI 
   ROŞIILE 
   SCUNDU 
   SINEŞTI 
   ŞIRINEASA 
   SLĂTIOARA 
   STĂNEŞTI 
   ŞTEFĂNEŞTI 
   STROEŞTI 
   ŞUŞANI 
   SUTEŞTI 
   TETOIU 
   TOMŞANI 
   VAIDEENI 
   VALEA MARE 
   VOICEŞTI 
   ZĂTRENI 
Circumscripţia 
electorală nr. 41 Judeţul VRANCEA Colegiul uninominal nr. 70 Judeţul VRANCEA 
Circumscripţia 
electorală nr. 42  

Municipiul 
BUCUREŞTI Colegiul uninominal nr. 71 Municipiul BUCUREŞTI - Sector 1 

  Colegiul uninominal nr. 72 Municipiul BUCUREŞTI - Sector 2 
  Colegiul uninominal nr. 73 Municipiul BUCUREŞTI - Sector 3 
  Colegiul uninominal nr. 74 Municipiul BUCUREŞTI - Sector 4 
  Colegiul uninominal nr. 75 Municipiul BUCUREŞTI - Sector 5 
  Colegiul uninominal nr. 76 Municipiul BUCUREŞTI - Sector 6 

Circumscripţia 
electorală nr. 43 

Pentru românii cu 
domiciliul în afara 
României Colegiul uninominal nr. 77 

Pentru românii cu domiciliul în afara 
României 
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