
PARLAMENTUL ROMANIEI

SEN AT

LEGE

privind modificarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului 
§i a Camerei Deputa^ilor, precum pentru organizarea funcfionarea

Autoritafii Electorale Permanente

Senatul adopta prezentul protect de lege

Articol unic.- Legea nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului §i a.- 
Camerei Deputa^ilor, precum §i pentru organizarea §i funcjionarea Autorita^ii 
Electorale Permanente, publicata m Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr.553/24 iulie 2015, se modifica dupa cum urmeaza;

1. Articolul 4 se modifica $i va avea urmatorul cuprins:
„Art.4.- Pentru organizarea alegerilor se constituie circumscriptii 

electorale la riivelul celor 41 de jude^e, o circumscrip|ie in municipiul Bucure^ti, o 

circumscrip^ie pentru cetajenii romani cu domiciliul sau re§edin{a in diaspora §i o 

circumscrip^ie pentru ceta^enii romani cu domiciliul sau re^edin^a in vecinatate. 
Num^l total al circumscrip{iilor electorale este de 44. Denumirea, numerotarea §i 
numarul de mandate aferent circumscriptiilor electorale sunt prevtoite in Anexa 

nr.l, care face parte integranta din prezenta lege.
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2. Articolul 13, alineatul (1) alineatul (2) se modiflca vor avea 

urmatorul cuprins:
„(1) La nivelul fiecareia dintre cele 44 de circumscripjii electorale se 

constituie un birou electoral de circumscrip^ie, format din 3 judecatori, un 

reprezentant al Autorita^ii Electorale Permanente §i din cel mult 9 reprezentan^i ai 
partidelor politice, alianjelor politice, aliantelor electorale §i ai organiza^iilor 

cetatenilor apaifinand minoritatilor na^ionale care participa la alegeri, conform 

prezentei legi, in circumscripjia electorala respectiva. Biroul electoral de 

circumscriptie pentru ceta^enii romani cu domiciliul sau re§edin|a in diaspora §i 
Biroul electoral de circumscrippe pentru cetalenii romani cu domiciliul sau 

re§edin^a in vecinatate au sediul in municipiul Bucure§ti.
(2) Desemnarea celor 3 judecatori se face in ^edin^a publica, in termen de 

21 de zile de la data inceperii perioadei electorale, de catre pre§edintele 

tribunalului, prin tragere la soifi dintre judecatorii in exercipu ai tribunalului 
jude^ean, respectiv ai Tribunalului Bucure§ti, pentru Circumscripta Electorala 

Bucure§ti, pentru circumscripta electorala pentru cetajenii romani cu domiciliul 
sau re^edin^a in diaspora §i pentru circumscripta electorala pentru ceta^enii romani 
cu domiciliul sau re§edin{a in vecinatate. Data §edin^ei se aduce la cuno§tin{a 

publica, prin presa, de pre§edintele tribunalului, cu cel putn 48 de ore inainte. 
Rezultatul tragerii la soifi se consemneaza intr-un proces-verbal, semnat de

A

pre§edinte, ce constituie actul de investire. In termen de 24 de ore de la desemnare, 
judecatorii, prin vot secret, aleg pre^edintele biroului electoral de circumscripte §i 
loctitorul acestuia. Din acel moment, biroul astfel constituit indepline§te toate 

atributile ce ii revin potrivit prezentei legi, urmand a fi completat cu 

reprezentantul Autoritati Electorale Permanente, reprezentanti partidelor politice, 
alian^elor politice, alian^elor electorale §i ai organizatilor cetajenilor aparfinand 

minoritatlor natonale, conform prezentei legi.”

3. Articolul 14 alineatul (1), litera g) se modifica ^i va avea urmatorul
cuprins:

g) distribuie birourilor electorale ale sectilor de votare, prin intermediul 
primarilor, pe baza de proces-verbal de predare-primire, buletinele de vot, ^tampila 

de control §i §tampilele cu menjiunea "VOTAT", formularele pentru incheierea 

proceselor-verbale, precum §i celelalte materiale necesare procesului electoral. 
Biroul Electoral de Circumscriplie al Municipiului Bucure§ti distribuie aceste 

materiale oficiilor electorale; Biroul electoral de circumscriptie pentru ceta^enii 
romani cu domiciliul sau re^edin^a in diaspora §i Biroul electoral de circumscriptie 

pentru cetajenii romani cu domiciliul sau re^edin^a in vecinatate distribuie aceste
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materiale birourilor electorale ale secjiilor de votare din strainatate, cu sprijinul 
logistic al Ministerului Afacerilor Exteme;”

4. Articolul 17, alineatul (5) alineatul (7) se modifica vor avea 

urmatorul cuprins:
„(5) Membrii birourilor electorale ale sec^iilor de votare din strainatate 

sunt stabilip, prin tragere la sorfi, la propunerea partidelor politice, alian^elor 

politice, alian^elor electorale §i organizajiile ceta^enilor apar^inand minoritatilor 

na^ionale care participa la alegeri, de catre pre^edintele biroului electoral de 

circumscriptie pentru ceta^enii romani cu domiciliul sau re§edin|a in diaspora §i de 

catre pre§edintele biroului electoral de circumscriptie pentru cetatenii romani cu 

domiciliul sau re§edin^a in vecinatate.

(7) Daca dupa efectuarea operaliunilor prevazute la alin.(6) numarul 
membrilor biroului electoral al sectiei de votare este mai mic decat num^l maxim 

prevazut de lege, acesta poate fi completat de catre pre§edintele biroului electoral 
de circumscriplie pentru ceta^enii romani cu domiciliul sau re^edin^a in diaspora §i 
de catre pre^edintele biroului electoral de circumscriptie pentru ceta^enii romani cu 

domiciliul sau re§edin{a in vecinatate cu alte persoane din corpul experjilor 

electorali din strainatate, inclusiv in ziua votarii.”

5. Articolul 18, litera b) litera f) se modiHca $i vor avea urmatorul
cuprins:

„b) primesc de la primari buletinele de vot, §tampila de control ^i 
§tampilele cu menjiunea "VOTAT", formularele pentru incheierea proceselor- 

verbale §i alte materiale necesare desfa^urarii procesului electoral, precum §1 doua 

buletine de vot, cate unul pentru alegerea Senatului §i a Camerei Deputalilor, 
anulate de catre pre§edintele biroului electoral de circumscriplie, pe care le vor 

afi§a intr-un loc vizibil, in ziua premergatoare alegerilor; birourile electorale ale 

sec|iilor de votare din strainatate primesc aceste materiale din partea biroului 
electoral de circumscriptie pentru cetalenii romanii cu domiciliul sau re§edinla in 

diaspora, respectiv din partea biroului electoral de circumscripjie pentru cetalenii 
romanii cu domiciliul sau re§edinla in vecinatate, pe baza de proces-verbal, cu 

sprijin logistic din partea Ministerului Afacerilor Exteme;
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f) inainteaza birourilor electorale de circumscriptie sau oficiului electoral 
de sector procesele verbale cuprinzand rezultatele votarii, prin mijloace electronice 

§i pe suport hartie, buletinele de vot intrebuinfate §i necontestate, buletinele de vot 
nule §i pe cele contestate, impreuna cu contesta^iile depuse §i materialele la care 

acestea se refera, precum §i listele electorale utilizate in cadrul sec^iei de votare, 
indosariate pe tipuri de liste; birourile electorale ale sec^iilor de votare din 

strainatate predau aceste materiale, cu excepjia buletinelor de vot intrebuinjate §i 
necontestate, biroului electoral de circumscrip^ie pentru ceta^enii romani cu 

domiciliul sau re§edin^a in diaspora, respectiv biroului electoral de circumscrip^ie 

pentru ceta^enii romani cu domiciliul sau re^edin^a in vecinatate, pe baza de 

proces-verbal, cu sprijin logistic din partea Ministerului Afacerilor Exteme, iar in 

cazul in care acesta §i-a incetat activitatea, Tribunalului Bucure§ti;”

6. Articolul 23, alineatul (5) se modiflca va avea urmatorul cuprins:
„(5) Activita^ile de pregatire §i organizare a procesului de votare in 

strainatate sunt asigurate de catre biroul electoral de circumscrip^ie pentru cetatenii 
romani cu domiciliul sau re^edin^a in diaspora §i de catre biroul electoral de 

circumscripjie pentru cetatenii romani cu domiciliul sau re^edin^a in vecinatate, cu 

sprijinul logistic al Ministerului Afacerilor Exteme.”

7. Articolul 49, alineatul (3) se modiflca §i va avea urmatorul cuprins:
„(3) Listele electorale permanente din strainatate se intocmesc §i se 

tiparesc de catre Autoritatea Electorala Permanenta §1 se transmit biroului electoral 
pentru cetajenii romani cu domiciliul sau re§edinja in diaspora §i biroului electoral 
pentm cetajenii romani cu domiciliul sau re§edin|a in vecinatate, in termen de 5 

zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 23 alin. (6).”

8. Articolul 52, alineatul (l’) se modiflca §i va avea urmatorul cuprins:
„(1^) Listele de candidaji §1 candidaturile independente pentm Senat §i 

Camera Deputajilor in circumscrip|ia electorala pentru cetajenii romani cu 

domiciliul sau re^edinja in diaspora se depun la biroul electoral pentm cetajenii 
romani cu domiciliul sau re§edin{a in diaspora, pana cel mai tarziu cu 60 de zile 

inaintea datei alegerilor. Listele de candida^i §i candidaturile independente pentm 

Senat §i Camera Deputajilor in circumscriptia electorala pentru ceta^enii romani cu 

domiciliul sau re§edin{a in vecinatate se depun la biroul electoral pentm ceta^enii 
romani cu domiciliul sau re§edin|a in vecinatate, pana cel mai tarziu cu 60 de zile 

inaintea datei alegerilor.
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9. Articolul 58, alineatul (2) se modifica va avea urmatorul cuprins:
„(2) Exemplarele originale ale propunerilor de candidatura se pastreaza la 

biroul electoral de circumscrip^ie, iar celelalte doua, certificate de biroul electoral 
de circumscriplie prin semnatura pre^edintelui acestuia, cu men^ionarea datei §i 
orei, a numarului de inregistrare |i prin aplicarea §tampilei, se restituie 

depunatorului. Unul dintre exemplarele restituite depunatorului se inregistreaza de 

catre acesta, in termen de 48 de ore de la restituire, la tribunalul in a carui raza 

teritoriala se afla circumscripjia electorala. Pentru circumscrip^ia electorala pentru 

romanii cu domiciliul sau re§edin^a in diaspora §i pentru circumscripjia electorala 

pentru romanii cu domiciliul sau re^edinfa in vecinatate, inregistrarea se face la 

Tribunalul Bucure§ti.”

10. Articolul 93, alineatul (11) $i alineatul (12), se modifica ^i vor avea 

urmatorul cuprins:
„(11) Procesele-verbale intocmite de birourile electorale ale secliilor de 

votare organizate in strainatate, semnate de catre pre§edinte §i de catre membrii 
prezenli, insotite de contestatii, vor fi transmise prin mijloace electronice la biroul 
electoral al circumscripjiei electorale pentru cetatenii romani cu domiciliul sau 

re§edinla in diaspora, respectiv biroul electoral al circumscriptiei electorale pentru 

cetatenii rom^i cu domiciliul sau re^edinla in vecinatate, de catre pre§edintele 

biroului electoral. Exactitatea datelor din aceste procese-verbale va fi confirmata 

telefonic pre§edintelui sau loctiitorului biroului electoral de circumscripjie aferent, 
care va contrasemna §i va §tampila documentele primite, de catre pre§edintele 

biroului electoral al sec^iei de votare din strainatate. Procesele verbale 

contrasemnate vor intra in centralizarea rezultatelor votarii.
(12) Birourile electorale ale sec^iilor de votare organizate in strainatate 

intocmesc, separat pentru Senat §i Camera Deputatilor, cate un dosar care 

cuprinde: procesul-verbal, in doua exemplare originale, contesta(iile privitoare la 

opera|iunile electorale ale biroului electoral al sectiei de votare, buletinele de vot 
nule §i cele contestate, formularele tipizate care au fost folosite la calculul 
rezultatelor, precum §i listele electorale utilizate in cadrul sec^iei de votare, 
indosariate pe tipuri de liste. Dosarele, sigilate §i §tampilate, inso^ite de listele 

electorale utilizate la sectia de votare respective, se inainteaza, cu sprijin logistic 

din partea Ministerului Afacerilor Exteme, pe baza de proces-verbal, biroului 
electoral de circumscrip^ie pentru ceta^enii romani cu domiciliul sau re^edinfa in 

diaspora, respectiv biroului electoral de circumscriptie pentru cetatenii romani cu 

domiciliul sau re§edin^a in vecinatate, iar in cazul in care acestea ^i-au incetat 
activitatea, Tribunalului Bucure^ti. Buletinele de vot intrebuintate §i cele
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necontestate, buletinele de vot anulate §i neutilizate, ^tampilele §i celelalte 

materiale necesare votarii sunt predate, pe baza de proces-verbal, misiunii 
diplomatice sau oficiului consular.”

11. Articolul 95, alineatui (2^) se modiflca se completeaza cu alineatui
(2^):

„(2^) Procesele-verbale intocmite de biroul electoral de circumscriptie 

pentru ceta^enii romani cu domiciliul sau re§edinta in diaspora cuprind, pe langa 

elementele prevazute la alin. (2), urmatoarele date:
a) num^l total al alegatorilor, potrivit listelor electorale pentru votul

prin corespondenfa;
b) numarul total al alegatorilor care au votat prin coresponden^a, 

inscri§i in listele electorale pentru votul prin coresponden^a;
c) nummil plicurilor exterioare expediate;
d) numarul plicurilor exterioare sau interioare anulate.

(2 ) Procesele-verbale intocmite de biroul electoral de circumscnppe 

pentru ceta^enii romani cu domiciliul sau re^edinja in vecinatate cuprind, pe langa 

elementele prevazute la alin.(2), elementele prevazute la alin. (2').”

12. Articolul 108, alineatui (2) se modifica va avea urmatorul cuprins:
„(2) Sediul §i dotarea Biroului Electoral Central, ale biroului electoral al 

circumscrip^iei electorale pentru romanii cu domiciliul sau re^edin^a in diaspora §i 
ale biroului electoral al circumscrip|iei electorale pentru romanii cu domiciliul sau 

re^edinja in vecinatate, se asigura de catre Guvem, ale birourilor electorale de 

circumscrip^ie, de catre prefec^i §i de pre^edintii consiliilor judejene, respectiv de 

caiYQ primarul general al municipiului Bucure^ti, iar ale oficiilor electorale, precum 

§i ale birourilor electorale ale sectiilor de votare, de catre primar, impreuna cu 

prefec^ii.”

13. Articolul 109, alineatui (1) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„(1) Guvemul asigura, pentru sprijinirea activita^ii birourilor electorale, 

statisticienii necesari, Autoritatea Electorala Permanenta, impreuna cu Ministerul 
Afacerilor Interne, personalul tehnic auxiliar necesar, iar Autoritatea Electorala 

Permanenta, impreuna cu Ministerul Afacerilor Exteme, asigura personalul 
auxiliar la biroul electoral al circumscripjiei pentru romanii cu domiciliul sau 

re^edin^a in diaspora §i la biroul electoral al circumscrippei pentru romanii cu 

domiciliul sau re§edin|a in vecinatate.



7

14. Anexa nr. 1, „Denumirea, numerotarea numarul de mandate 

aferent circumscripliilor electorale”, $e modifica va avea urmatorul 
cuprins:

ANEXA1

Denumirea, numerotarea numarul de mandate aferent
circumscripliilor electorate

Numarul de 
mandate de 

senator! pentru 
flecare

circumscriptie
electorala

Numarul de 
mandate de 

deputap pentru 
flecare

circumscriptie
electorala

Numarul circumscriptie! 
electorale

Delimitarea 
teritoriala a 

circumscriptie! 
electorale

Circumscriptia electorala nr. 43 4 8Circumscriptia 
electorala 

pentru cetatenii 
rom^i cu 

domiciliul in 
diaspora

2Circumscriptia electorala nr. 44 1Circumscriptia 
electorala 

pentru cetatenii 
rom^i cu 

domiciliul in 
vecinatate
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Acest proiect de lege $e considera adoptat de Senat in forma inifiala, in 

conditiile articolului 75 alineatui (2) teza a Ul-a din Constitu^ia Romaniei, 
republicata.

PRE§EDINTELE SENATULUI

Teodor-Viorel Melescanu
i




