
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

SENAT 

LEGE 

pentru modificarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor 

administraxiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice 
locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi pentru 
modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 
Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

lElectorale Permanente 

Senatul adoptă prezentul proiect de lege 

Art.!.- Legea nr.11512015  pentru alegerea autorităţilor administraţiei 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 Oficial al României, Partea I, nr.349 din 20 mai 
2015, cu modifrcările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 26, alineatele (13)-(15) vor avea următorul cuprins: 
„(13) Biroul electoral de circumscripjie, constituit potrivit alineatelor 

precedente, îndeplineşte toate atribuţiile ce îi revin potrivit prezentei legi. 
(14) Îu termen de 48 de ore de la data constituirii birourilor electorale 

de circumscripţie, partidele politice care an ca membri cel pu(in 7 senatori sau 10 
deputaţi, precum şi Grupul Parlamentar al Minorităţilor Na(ionale din Camera 
Deputaţilor în riumele organiza}iiior cetăţenilor apar(inând minorităţilor na(ionale 
reprezentate în acest grup trebuie să comunice, în scris, birourilor electorale de 
circumscrip(ie numele şi prenumele reprezentanlilor ior care vor face parte din 
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acestea. Comunicările transmise după acest termen nu se iau în considerare. 
Comunicările pot cuprinde tin număr mai mare de reprezentanţi pentru acelaşi 

birou electoral. Completarea birourilor electorale de circumscripţie cu 
reprezentanţii partidelor politice şi ai organizaliilor cetăţenilor aparlinând 
minorităţilor naţionale care au ca membri eel puţin 7 senatori sau 10 deputaţi se 
face în limita numărului maxim de membri prevăzut la alin.(1)-(4), în termen de 5 
zile de la data constituirii acestora, de către preşedinţii birourilor electorale de 
circumscripţie. 

(15) În termen de 5 zile de la data până la care se pot propune 
candidaturile, partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparlinând minorităţilor 

naţionale care participă la alegeri, altele decât cele prevăzute la alin.(14), precum 
alianţele politice şi alianţele electorale care participă în alegeri trebuie să 

comunice, în scris, birourilor electorale de circumscripţie numele şi prenumele 
reprezentanţilor 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 reprezentanţi pentru acelaşi birou electoral. Completarea birourilor 
electorale de circumscripţie cu reprezentanţii partidelor politice şi ai organizaţiilor 

cetăţenilor aparlinând minorităţilor naţionale, altele decât cele prevăzute la 
alin.(14), precum şi ai alianţelor politice sau electorale care nu au în componenţă 

partide politice sau organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, 

reprezentate în condiţiile alin.(14), care participă la alegeri în circumscripţia 

respectivă, se face în limita numărului maxim de membri prevăzut la alin.(1)-(4), 
de către preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie, în termen de 24 de ore 
de la data rămânerii definitive a candidaturilor, in ordinea descrescătoare a 
numărului de candidaţi propuşi pentru consiliul local in cauză, la care se adaugă, 

dacă este cazul, candidatul la functia de primar. În cazul biroului electoral de 
circumscripţie judeţeană, respectiv al biroului electoral de circumscripţie a 
municipiului Bucureşti, se are in vedere numărul tuturor candidaturilor pentru 
consiliul judeţean şi pentru preşedintele acestuia, respectiv pentru Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti şi primarul general, precum şi pentru consiliile 
locale şi primari, înregistrate in judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti." 

2. La articolu130, alineatul (4) 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 puţin 7 senatori 
sau 10 deputaţi, precum şi tin reprezentant al Grupului Parlamentar al Minorităţilor 

Naţionale din Camera Deputaţilor în numele organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale reprezentate in acest grup. În cea de-a doua etapă, birourile 
electorale ale secţiilor de votare se completează cu reprezentanţii partidelor politice 
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şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naiionale, care participă la 
alegeri în circumscripţia respectivă, şi care nu au ca membri eel puţin 7 senatori 
sau 10 deputali, precum şi Cu reprezentaniii alianielor politice şi alianţelor 

electorale dintre acestea, în ordinea descrescătoare a numărului de candidaii 
propuşi, conform prevederilor art.26 alin.(15)." 

3. La articolul 38, alineatele (4) şi (5) vor avea următorul cuprins: . 
„(4) În termen de 24 de ore de la alegerea preşedintelui său, Biroul 

Electoral Central se completează cu preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii 

Electorale Permanente, cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic care are ca 
membri cel puiin 7 senatori sau 10 deputaţi, precum şi un reprezentant al Grupului 
Parlamentar al Mjnorităţilor Naţionale din Camera Deputaţilor în numele 
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale reprezentate în acest 
grup. Completarea Biroului Electoral Central cu reprezentanţii partidelor politice şi 

ai organizaţiilor cetăţenilor apariinând 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 la 
alin.(1). 

(5) În termen de 48 de ore de la rămânerea defmitivă a candidaturilor, 
partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităiilor naţionale, 

altele decât cele prevăzute la alin.(4), alianiele politice şi alianlele electorale care 
au depus liste complete pentru consiliile judeţene în cel puţin 18 judeţe, pot 
propune câte un reprezentant în Biroul Electoral Central. Alianţele politice şi 

alianţele electorale care au în componenţă partide politice şi organizaţii ale 
cetăţenilor aparlinând minorităţilor naiionale reprezentate în condiţiile alin.(4) nu 
mai beneficiază de dispoziţjjle prezentului alineat Completarea se face în limita 
numărului maxim de 11 membri prevăzut la alin.(1), în termen de 24 de ore de la 
data propunerii reprezentanţilor, în funcţie de numătul candidaturilor depuse 
pentru consiliile judeţene, jar în caz de egalitate, prin tragere la sorii." 

4. La articolu158, alineatul (8) 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 eel puiin 7 senatori sau 10 deputali, precum şi organizaţiile 

cetăţenilor apariinând minorităţilor naţionale, precum şi de alianţele politice şi 
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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 aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice şi 
alianţele electorale, altele decât cele prevăzute la 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." 

Art.II. Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 
Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 
Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.553 din 24 
iulie 2015, cu modificările _şi completările ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 

1. La articolul 11, alineatele (2)-(7) vor avea următorul cuprins: 
„(2) Desemnarea celor 5 judecători se face de preşedintele Înaltei Curţi 

de Casaţie şi Justiţie, în şedinţă publică, în cea de a treia zi de la stabilirea datei 
alegerilor, prin tragere la sorţi, dintre judecătorii în exerciţiu ai Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie. Data, ora şi locul şedinţei publice de tragere la sorţi se anunţă în 
scris partidelor politice de către preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu 
cel puţin o zi înainte de ziva desfăşurării, şi se aduce la cunoştinţă public ă prin 
presa scrisă şi audiovizuală. La organizarea şi desfăşurarea tragerii la sorţi poate 
participa câte un reprezentant, desemnat ca atare, al fiecărui partid politic. 
Rezultatul tragerii la sorţi se consemnează într-un proces-verbal, semnat de 
preşedintele şi de prim-magistratul-asistent ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 
Procesul-verbal constituie actul de învestire. 

(3) În termen de 24 de ore de la învestire, judecătorii desemnaţi aleg 
din rândul lor, prin vot secret, preşedintele Biroului Electoral Central şi locţiitorul 
acestuia. În termen de 24 de ore de la alegerea preşedintelui Biroului Electoral 
Central, biroul se completează cu preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii 
Electorale Permanente, cu câte tin reprezentant al partidelor politice şi 
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au ca membri eel 
puţin 7 senatori sau 10 deputaţi, precum şi cu reprezentantul desemnat de grupul 
parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor, comunicaţi în scris 
de către acestea. 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 12 reprezentanţi 
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prevăzut la alin.(1). Stabilirea listei partidelor politice şi a organizaţiilor cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale care au ca membri cel puţin 7 senatori sau 10 
deputaţi şi a numărului de parlamentari ai acestora se fac pe baza comunicării 

secretarilor generali ai celor două Camere ale Parlamentului către preşedintele 

Biroului Electoral Central. Completarea Biroului Electoral Central se consemnează 

într-un proces-verbal, care constituie actul de învestire. În această organizare, 
Biroul Electoral Central îndeplineşte toaţe atribuţiile cc îi revin potrivit prezentei 
legi. 

(4) În teinien de două zile de la rămânerea definitivă a candidaturilor, 
partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care 
nu au ca membri cel puţin 7 senatori sau 10 deputaţi, alianţele politice şi alianţele 

electorale ale acestora care participă la alegeri comunică, în scris, Biroului 
Electoral Central numele şi prenumele reprezentanţilor. Comunicările transmise 
după acest termen nu se mai iau în considerare. . 

(5) Desemnarea în Biroul Electoral Central a reprezentanţilor 

formaţiunilor politice prevăzute la alin.(4) se face în ordinea descrescătoare a 
numărului de candidaturi rămase definitive din circumscripţiile electorale. 

(6) În cazul în care, la desemnarea reprezentanţilor formaţiunilor 

politice prevăzute la alin.(4), ultimul loc de distribuit revine unor partide, 
organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau alianţe care au 
depus acelaşi număr de candidaturi, desemnarea reprezentanţilor acestora se face, 
prin tragere la sorţi, de preşedintele Biroului Electoral Central, în prezenţa 

persoanelor delegate de partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale, alianţele politice sau alianţele electorale în cauză. 

(7) Completarea Biroului Electoral Central cu reprezentanţii 

formaţiunilor politice prevăzute la alin.(4) se face, în termen de 24 de ore de la 
expirarea termenului prevăzut la alin.(4), de preşedintele Biroului Electoral 
Central, în prezenţa membrilor biroului şi a persoanelor delegate de partidele 
politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele 

politico şi alianţele electorale care au comunicat reprezentanţii. Procesul-verbal 
întocmit de preşedinte cu privire la modul de stabilire a reprezentanţilor constituie 
actul de atestare a calitătii acestora de membri în Biroul Electoral Central." 

2. La articolu113, alineatele (5) şi (7) vor avea următorul cuprins: 
„(5) În termen de 48 de ore de la data constituirii birourilor electorale 

de circumscripţie, partidele politico şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând 

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

trebuie să comunice, in scris, birourilor electorale de circumscripţie numele şi 



prenumele reprezentanţilor for care vor face parte din acestea. Comunicările 

transmise după acest termen nu se iau în considerare. 

(7) Completarea birourilor electorale de circumscripţie cu 
reprezentanţii partidelor politice şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale care au ca membri cel puţin 7 senatori sau 10 deputaţi, ale 
căror date privind identitatea au fost comunicate conform alin (5), se face în 
termen de 24 de ore de la data expirării termenului prevăzut la alin.(5), în ordinea 
numărului cumulat de deputaţi şi de senatori." 

3. La articolu161, alineatul (2) va avea următorul cuprins: 
„(2) Ordinea în care se înscriu listele de candidaţi şi candidaturile 

independente pe buletinul de vot se stabileşte de biroul electoral de circumscripţie, 

după cum urmează: 

a) în prima etapă se trag la sorţi partidele politice şi organizaţiile 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au ca membri eel puţin 7 senatori 
sau 10 deputaţi, precum şi alianţele politice şi alianţele electorale cc cuprind eel 
puţin un partid politic sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor 

naţionale care are ca membri minimum 7 senatori sau 10 deputaţi; 

b) in a doua etapă se trag la sorţi partidele politice, alianţele 

politice şi alianţele electorale, altele decât cele prevăzute la lit.a), precum şi 

organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele 
prevăzute la lit.a), care an depus liste de candidaţi la biroul electoral de 
circumscripţie; 

c) in a treia etapă se trag la sorţi organizaţiile cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele prevăzute la lit.a), care au 
depus lista de candidaţi la Biroul Electoral Central, conform prevederilor art.54 
alin (4); 

d) candidaţii independenţi se vor înscrie pe buletinul de vot, in 
partea finală a acestuia, in ordinea înregistrării candidaturilor." 

4. La articolu168, alineatele (1)-(3) vor avea următorul cuprins: 
„Art.68.- (1) Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale, alianţele politice şi alianţele electorale care depun liste 
complete de candidaţi in cel puţin 23 de circumscripţii electorate au acces gratuit la 
serviciile publice de radiodifuziune şi de televiziune, inclusiv la cele ale 
studiourilor teritoriale ale acestora. Timpii de antenă se acordă după rămânerea 

definitivă a candidaturilor, trebuind să fie proporţionali cu numărul cumulat al 
candidaturilor depuse şi se calculează de Societatea Română de Televiziune şi de 



Societatea Română de Radiodifuziune în termen de 24 de ore de la primirea datelor 
transmise de Biroul Electoral Central: 

(2) Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor 

naţionale care depun candidaturi la Biroul Electoral Central, confbrm prevederilor 
art.54 alin.(4), au acces la serviciile publice teritoriale şi naţionale de 
radiodifuziune şi de televiziune, dacă participă la alegeri cu liste de candidaţi în 
circumscripţiile electorale din judeţe şi în mod proporţional cu ponderea lor în 
totalul populaţiei judeţului, respectiv a României. 

(3) Până la calcularea timpilor de antenă, conform 
prevederilor alin (1) şi (2), partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale care au ca membri cel pulin 7 senatori sau 10 deputali 
primesc timpi de antenă proporţional cu numărul membrilor parlamentari." 

5. La articolu1118, alineatul (2) se abrogă. 



Acest project de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 19 mai 
2020, cu respectarea prevederilor articoluluj 76 alineatul (1) din Constitukia 
României, republicată. 

p. FREŞEDINTELE SFNATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 


