
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL 

LEGE 
privind modificarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorită«ilor administra(iei 
publice locale, pentru modificarea Legil administra(iei publice locale nr. 215/2001, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Legli nr. 393/2004 privind Statutul 

aleşilor locals 

Articol unic. — Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorită(ilor administra(iei 
publice locale, pentru modificarea Legii administra(iei publice locale nr. 215/2001, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali, publicată în Monitorul Olicial al României, Partea I, nr. 349 din 20 
mai 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. Alineatele (13)-(15) ale articolului 26 se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 
„(13) Biroul electoral de circumscrip(ie, constituit potrivit alineatclor precedente, 

îndeplineşte toate atribu(iile cc îi revin potrivit prezentei legi. 
(14) În termen de 48 de ore de la data constituirii birourilor electorale de 

circumscripjie, partidele politice care au ca membri eel pu(in 7 senatori sau 10 deputa(i 
precum şi Grupul Parlamentar al Minorită(ilor Nationale din Camera Deputa(ilor în 
numele organizaxiile cetă(enilor apar(inând minorită(ilor na(ionale reprezentate în acest 
grup trebuie să comunice, în scris, birourilor electorale de circumscripkie numele şi 

prenumele reprezentankilor lor care vor face parte din acestea. Comunicările transmise 
după acest termen nu se iau în considerare. Comunicările pot cuprinde un număr mai 
mare de reprezentan(i pentru acelaşi birou electoral. Completarea birourilor electorale de 
circumscrip(ie cu reprezentan(ii partidelor politice şi ai organiza(iilor cetă(enilor 

aparţinând minorită(ilor na}ionale care au ca membri eel pun 7 senatori sau 10 deputap 
se face în limita numărului maxim de membri prevăzut de alin. (1)-(4), în termen de 5 zile 
de la data constituirii acestora, de către preşedinlii birourilor electorale de circumscrip(ie. 



(15) În termen de 5 zile de la data până la care se pot propune candidaturile, 
partidele politice şi organizaliile cetălenilor aparlinând minoritălilor nalionale care 
participă la alegeri, altele decât cele prevăzute la aim . (14), precum alian(ele politice şi 

alian(ele electorale care participă in alegeri trebuie să comunice, în scris, birourilor 
electorale de circumscrip)ie numele şi prenumele reprezentan(ilor lor care vor face parte 
din acestea. Comunicările transmise după acest termen nu se iau în considerare. 
Comunicările pot cuprinde un număr mai mare de reprezentan(i pentru acelaşi birou 
electoral. Completarea birourilor electorale de circumscrip(ie cu reprezentan(ii partidelor 
politice şi ai organiza#iilor cetă(enilor aparţinând minorită#ilor na(ionale, altele decât cele 
prevăzute la alin. (14), precum şi ai alian(elor politice sau electorale care nu au în 
componen(ă partide politice sau organiza(ii ale cetă4enilor apar(inând minoritălilor 

na#ionale, reprezentate în condi(iile alin. (14), care participă la alegeri în circumscrip)ia 
respectivă, se face în limita numărului maxim de membri prevăzut de aim . (1)-(4), de 
către preşedinlii birourilor electorale de circumscripţie, în tennen de 24 de ore de la data 
rămânerii definitive a candidaturilor, în ordinea descrescătoare a numărului de candida(i 
propuşi pentru consiliul local în cauză, la care se adaugă, dacă este cazul, candidatul la 
func#ia de primar. În cazul biroului electoral de circumscrip(ie jude#eană, respectiv al 
biroului electoral de circumscrippe a municipiului Bucureşti, se are în vedere numărul 

tuturor candidaturilor pentru consiliuljudeţean şi pentru preşedintele acestuia, respectiv 
pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi primarul general, precum şi pentru 
consiliile locale şi primari, înregistrate în jude(, respectiv în municipiul Bucureşti. 

2. Alineatul (4) al articolului 30 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(4) Birourile electorale ale sec(iilor de votare se completează în prima etapă cu 

reprezentanţii partidelor politice care au ca membri cel putin 7 senatori sau 10 deputali 
precum şi un reprezentant al Grupului Parlamentar al Minorităţilor Nationale din Camera 
Deputa(ilor în numele organiza(iile cetă(enilor apar(inând minorită(ilor na(ionale 
reprezentate în acest grup. În cea de-a doua etapă, birourile electorale ale sec(iilor de 
votare se completează cu reprezentan(ii partidelor politice şi organiza(iilor cetă(enilor 

aparlinând minorită(ilor na(ionale, care participă la alegeri în circumscrip(ia respectivă, şi 

care nu au ca membri cel pu(in 7 senatori sau 10 deputali, precum şi cu reprezentanlii 
alian(elor politice şi alian(elor electorale dintre acestea, în ordinea descrescătoare a 
numărului de candida#i propuşi, conform prevederilor art. 26 alin. (15)." 

3. Alineatele (4) şi (5) ale articolului 38 se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 
„(4) În termen de 24 de ore de la alegerea preşedintelui său, Biroul Electoral 

Central se completează cu preşedintele şi vicepreşedin(ii Autorită(ii Electorale 
Pernanente, cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic care are ca membri cel pulin 



7 senatori sau 10 deputaţi precum şi un reprezentant al Grupului Parlamentar al 
Minorităţilor Nationale din Camera Deputaţilor în numele 0rgani7aţii1e cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale reprezentate în acest grup. Completarea Biroului 
Electoral Central cu reprezentanţii partidelor politice şi ai organizaţiilor cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale care au ca membri eel puţin 7 senatori sau 10 deputaţi 

se face în ordinea numărului cumulat al deputaţilor şi senatorilor, în limita numărului 

maxim de 11 membri prevăzut de alin. (1). 
(5) În termen de 48 de ore de la rămânerea defmitivă a candidaturilor, partidele 

politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele 
prevăzute la aim . (4), alianţele politice şi alianţele electorale care au depus liste complete 
pentru consiliile judeţene în cel puţin 18 judeţe, pot propune câte tin reprezentant în 
Biroul Electoral Central. Alianţele politice şi alianţele electorale care au în componenţă 

partide politice şi organizaţii ale cetăţenilor aparţinând nunorităţilor naţionale 

reprezentate în condiţiile alin. (4) nu mai beneficiază de dispoziliile prezentului alineat. 
Completarea se face în limita numărului maxim de 11 membri prevăzut de alin. (1), în 
termen de 24 de ore de la data propunerii reprezentanlilor, în funcţie de numărul 

candidaturilor depuse pentru consiliile judeţene, iar în caz de egalitate, prin tragere la 
sorţi." 

4. Alineatul (8) al articolului 58 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(8) Pentru stabilirea numărului de ordine de pe toate buletinele de vot utilizate 

într-o circumscripţie electorală pentru alegerea primarului şi a consiliului local, pentru 
alegerea consiliului judeţean şi a preşedintelui consiliului judeţean sau pentru alegerea 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi a primarului general, după caz, se 
procedează astfel: 

a) în prima etapă, candidaturile depuse de partidele politice care au ca membri cel 
puţin 7 senatori sau 10 deputaţi precum şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale, precum şi de alianţele politice şi alianţele electorale dintre acestea 
se înscriu în patrulaterele buletinelor de vot în ordinea rezultată din tragerea la sorţi 

efectuată de preşedintele biroului electoral de circumscripţie, în prezenţa majorităţii 

membrilor acestuia; 
b) în etapa a doua, candidaturile depuse de partidele politice şi organizaţiile 

cetăţenilor aparlinând minorităţilor naţionale, alianţele politice şi alianţele electorale, 
altele decât cele prevăzute de lit, a), se imprimă în următoarele patrulatere ale buletinelor 
de vot, în ordinea rezultată din tragerea la sorţi efectuată de preşedintele biroului electoral 
de circumscripţie." 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea 
prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alias. (1), din Constitulia României, republicată. 
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