
PARLAMENTUL ROMANIEI

SEN AT

LEGE

privind modificarea completarea unor acte normative 

in materie electorala

Senatul adopta prezentul protect de lege

Art.I.- Litera c) a alineatului (2) al articolului 27 din Legea nr.370/2004 

pentru alegerea Pre§edintelui Romaniei, republicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 650 din 12 septembrie 201cu modificarile §i completMe 

ulterioare, se modifica §i se completeaza dupa cum urmeaza:
„c) sunt insolite de declaratia de acceptare a candidaturii, scrisa, semnata §i 

datata de candidat, de declarajia de avere, declaralia de interese, de o declara^ie pe 

propria raspundere a candidatului in sensul ca a avut sau nu calitatea de lucrator al 
Securitatii sau de colaborator al acesteia, de o declara^ie pe propria raspundere a 

candidatului ca nu va incheia contracte cu Statul Roman pe perioada exercitarii 
mandatului, precum §i de lista sus^inatorilor, al caror numar nu poate fi mai mic de 

200.000 de alegatori.”

Art.II.- Legea nr.208 privind alegerea Senatului §i a Camerei Deputajilor, 
precum §i pentru organizarea §i func^ionarea Autoritatii Electorale Permanent 
republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.553 din 24 iulie 2015, cu 

modificarile ^i completarile ulterioare, se modifica ^i se completeaza dupa cum 

urmeaza:
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1. La articolul 52 alineatul (11) se modifica va avea urmatorul
cuprins:

„(11) Propunerile de candida^i vor fi msotite de declaratiile de acceptare a 

candidaturii, semnate §i datate de candida^i, de declaratiile pe propria raspimdere 

ale candida^ilor ca nu vor incheia contracte cu Statul Roman pe perioada exercitarii 
mandatului, precum de declara|ia de avere declaratia de interese ale fiectoi 

candidat.

2. La articolul 53 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, 
lit.f), cu urmatorul cuprins:

„f) doua exemplare originale doua copii ale declara^iilor pe propria 

raspimdere ale candida^ilor ca nu vor incheia contracte cu Statul Roman pe 

perioada exercitarii mandatului.”

3. La articolul 55 alineatul (1), litera b) se modiflca $i va avea urmatorul
cuprins:

„b) documentele prevazute la art. 53 alin. (1) lit. b) - f).”

Art.III.- La articolul 16 alineatul (5) din Legea nr.33/2007 privind 

organizarea ^i desfa§urarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 627 din 31 august 2012, cu 

modificMle ?i completarile ulterioare, dupa litera e) se introduce o noua litera, 
lit.f), cu urmatorul cuprins:

„f) declaratiile pe propria raspundere ale candidafilor ca nu vor incheia 

contracte cu Statul Roman pe perioada exercitarii mandatului.”

Art.IV.- Alineatul 4 al articolului 47 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea 

autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administrajiei 
publice locale nr.215/2001, precum §i pentru modificarea §i completarea Legii 
nr.393/2004 privind Statutul ale^ilor locali publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 349 din 20 mai 2015, cu modificmle §i complet^ile 

ulterioare, se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„(4) Propunerile de candidafi trebuie sa fie insotite de declaratiile de acceptare 

a candidaturii, declaratiile de avere, declaratiile de interese, declaratiile pe propria 

raspundere privind calitatea de lucrator al Securitatii sau de colaborator al acesteia, 
semnate §i datate de candidati §i declaratiile pe propria raspundere ale candidatilor 

ca nu vor incheia contracte cu Statul Rom^ pe perioada exercitmi mandatului, 
precum §i de copiile actelor de identitate ale candidatilor.”
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Acest protect de lege se considera adoptat de Senat in forma inifiala, in 

conditiile articolului 75 alineatul (2) teza a Ill-a din Constitutia Romaniei, 
republicata.

PRE§EDINTELE SENATULUI

Teodor-Viorel Melescanu
i




