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ROMANIA

Parlamentul Romdniei

Camera Deputatilor Senat

LEGE
pentni modificarea si completarea prevederilor Legii nr. 208/2015 privind alegerea 

Senatului a Camerei Deputaf^ilor, precum pentru organizarea si funcfionarea
Autoritajii Electorate Permanente

Parlamentul Romaniei adopta prezenta Lege

Art. I Legea 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum §i 
pentru organizarea si functionarea Autoritalii Electorate Permanente, publicata 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:

1. - La articolul 82, dupa alineatul (3) se introduc cinci noi alineate, alineatele (4)-(8), cu 
urmatorul cuprins;

”(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), votarea la sectiile din strainatate se 
desfa§oara §i pe parcursul zilelor de vineri §i sambata imediat anterioare zilei votarii. in ziua de 
vineri, votarea incepe la ora locala 12.00 §i se incheie la ora locala 21.00, iar in ziua de sambata, 
votarea se deschide la ora locala 7.00 §i se incheie la ora locala 21.00.

A

(5) In zilele de vineri §i sambata, la incheierea programului de votare prevazut la alin. 
(4), pre§edintii birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate, in prezenta celorlal|i 
membri, iau urmatoarele masuri:
a) sigileaza umele de vot;
b) incheie un proces-verbal, in care consemneaza numarul buletinelor de vot nefolosite §i 
numarul alegatorilor prezenti la vot;
c) se asigura ca toate materialele electorale se afla in localul de vot;
d) sigileaza caile de acces in localul de vot.

(6) in fiecare zi, la inceperea programului de votare prevazut la (4), ridicarea sigiliilor se 
va face de catre pre§edintele biroului electoral al sectiei de votare din strainatate, in prezenta 
celorlalti membri ai biroului electoral al sectiei de votare.

(7) La sediile sectiilor de votare se afiseaza la loc vizibil ora la care incepe, respectiv se 
incheie votarea.

(8) Localurile sectiilor de votare din strainatate sunt monitorizate video."
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2. - La articolul 84, litera e) a alineatului (3) se modifica va avea urmatorul cuprins:
„e) inscrie in lista electorala suplimentara persoana care s-a prezentat la vot, are domiciliul sau 

re^edin^a m alta unitate administrativ-teritoriala din cadrul aceleia§i circumscriptii electorale; in cazul in 
care persoana este inscrisa in lista electorala permanenta existenta la altS sec^ie de votare, pre§edlntele 
biroului electoral al acelei seclii de votare va fi notificat de catre sistemul informatic in acest sens §i va 
radia persoana respective din lista electorala permanenta; dupa ce alegatorul semneaza in lista electorala 
suplimentara li incredinteaza buletinele de vot si §tampila cu men^iunea "VOTAT". Alegatorul care 
voteaza in strainatate semneaza pe un dispozitiv electronic.”

3. Articolul 88 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
’’Art. 88 (1) La ora 21,00 pre§edintele biroului electoral al sectiei de votare declara 

votarea incheiata §i dispune inchiderea localului de vot.
(2) Alegatorii care la ora 21,00 se afla la sediul sectiei de votare, precum si cei care se 

afla la rand in afara sediului sectiei de votare pentru a intra in localul de vot pot sa i§i exercite 
dreptul de vot.

(3) Doi membri desemnati de biroul electoral al sectiei de votare, din cadrul acestuia, 
verifica la ora 21,00 daca in afara sediului sectiei de votare se afla alegatori care a§teapta sa i§i 
exercite dreptul de vot §i constata §i monitorizeaza ordinea in. care acestia au acces in localul de
vot.

(4) Alegatorii aflati in situajiile prevazute de alin. (2) §i (3) pot vota pana cel mult la ora
24,00.

(5) La ora 21,00, urna speciala trebuie sa se afle in localul sectiei de vot.”

Art. II Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru 
organizarea ?i functionarea Autoritatii Electorale Permanente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 553 din 24 iulie 2015, cu modificarile §i completarile ulterioare, precum si cu modificarile ^i 
completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu- 
se textelor o noua numerotare.

Aceasta propunere legislativa a fast adoptata de Senat in §edin{a din 
alin. (1) din Constitufia Romaniei, republicatd.

cu respectarea articolului 16

Pre^edintele Senatului, 
Teodor Viorel Mele§canu

Aceasta propunere legislativa a fast adoptata de Camera Deputafilor in §edinta din 
respectarea articolului 76 alin. (1) din Constitufia Romaniei, republicatd.

, cu

Prejedintele Camerei Deputatilor, 
Ion-Marcel Ciolacu
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