
Expunere de motive

La alegerile pentru Senat §i Camera Deputatilor organizate potrivit prevederilor Legii nr. 

208/2015 se constituie o circumscripfie pentru romanii cu domiciliul sau re§edinta in alte state 

decat Romania, astfel cetatenii romani cu drept de vot cu domiciliul sau re§edinta in afara Jarii 

pot vota pentru senatorii respectiv deputalii care ii vor reprezenta in Parlamentul Romaniei.
in vederea evitarii incidentelor grave petrecute la votul in diaspora la alegerile ' 

prezidenfiale din anul 2014, alegerile parlamentare din 2016 precum §i alegerile 

europarlamentare din 2019, cand unui numar foarte mare de cetateni romani din diaspora li s-a 

refuzat exercitarea dreptului de vot pe considerente de organizare §i lacune ale legii,

Avand in vedere specificul organizarii si desfa§urarii alegerilor in sectiile de votare din 

afara Romaniei,

Propunem extinderea masurilor legislative pentru buna organizare a alegerilor in diaspora 

luate la alegerile pentru Pre§edintele Romaniei in anul 2019 §i la alegerile pentru Senat §i 

Camera Deputafilor, astfel incat alegerile parlamentare din anul 2020 sa se poata desfa§ura in 

bune conditii, cu respectarea dreptului fundamental de a alege si pentru cetajenii romani din 

diaspora.

Astfel, propunem ca, in strainatate, alegerile sa se desfasoare si'in avans, pe parcursul a 

trei zile - vineri §i sambata imediat anterioare zilei votarii precum §i tradifionala duminica a 

votului. Pentru ca programul de vot de la alegerile prezidentiale din anul 2019 a fost deja folosit 

in practica cu succes, propunem menfinerea acestuia, astfel ca vineri sa se voteze intre ora 12.00 

§i ora 21.00 ora locala, sambata intre ora 07.00 §i ora 21.00 ora locala, iar duminica sa se 

mentina actualul program folosit §i in lara, adica 07.00 - 21.00 ora locala.

Propunem, de asemenea ca, pentru evitarea oricaror suspiciuni legate de gestionarea 

materialelor votarii §i a voturilor exprimate, intre cele trei zile de votare sa se institute o 

procedura de sigilare a umelor precum §i a accesului in localul de vot §i consemnare in procese 

verbale a numarului de buletine de vot folosite respectiv ramase de folosit.

Propunem ca, in strainatate, unde timpul de procesare a unui alegator este mult mai mare 

decat este in tara, deoarece in majoritatea covar§itoare cetatenii din diaspora voteaza pe liste 

electorate suplimentare, acestea sa fie generate electronic, iar cetatenii sa semneze direct pe un
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dispozitiv electronic (tableta). Precizam ca solutia tehnica a fost utilizata cu succes la alegerile 

pentru Pre§edintele Romaniei din anul 2019, cand listele electorale suplimentare din diaspora au 

fost generate electronic automat la scanarea actului de identitate prin aplica^ia SIMPV, alegatoml 

semnand direct pe dispozitivul electronic (tableta).

O alta propunere formulata este ca sa se instituie posibilitatea prelungirii timpului de 

votare, pentru alegatorii care la ora 21.00 se afla la coada pentru a-si exercita dreptul de vot la 

alegerile parlamentare. Aceasta prelungire urmand sa poata fi facuta pana la ora 24.00, cu 

introducerea unei proceduri de verificare permanenta a oamenilor care a§teapta la coada pentru 

a-§i exercita dreptul fundamental de a vota.

Intrucat prezentele propuneri nu sunt de natura sa afecteze drepturile electorale in 

intelesul stabilit prin Deciziile nr. 1189/2008, nr. 1248/2008 §i 47/2018 ale Curtii Constitutionale 

a Romaniei respectiv prin Codul de bune practici in materie electorala al Comisiei Europene 

pentru Democratic prin Drept (Comisia de la Venetia), §i nu ingreuneaza desfa§urarea alegerilor, 
ba din contra am zice,

Va inaintez propunerea legislativa pentru modificarea §i completarea prevederilor Legii 

nr. 208/2015 privind alegerea Senatului §i a Camerei Deputalilor, precum §i pentru organizarea 

§i functionarea Autoritafii Electorale Permanente, pentru a fi introdus in procedura legislativa in 

regim de urgenta.

INITIATOR!!,

Alina-^tefania GORGHIU, 
Senator PNL

Catalin-Daniel FENECHIU, 
Senjrf^r PNL

Florin-Claudiu ROMAN, 
Deputat PNL
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