
Expunere de motive

Alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor sunt reglementate de Legea nr. 
208/2015 privind alegerea Senatului §i a Camerei Deputa|ilor, precum §i pentru 

organizarea §i func^ionarea Autoritalii Electorale Permanente, cu modificarile si 
completarile ulterioare, respectiv de Legea nr. 288/2015 privind votul prin 

corespondenla, precum §i modificarea §i completarea Legii nr. 208/2015 privind 
alegerea Senatului §i a Camerei Deputatilor, precum §i pentru organizarea §i 
functionarea Autoritatii Electorale Permanente.

Potrivit art. 6 alin. (1) §i (2) din Legea nr. 208/2015, alegerile se desfasoara 

intr-o singura zi, care poate fi numai duminica, iar aducerea la cunostinta publica a 

datei alegerilor se face cu cel putin 90 de zile inainte de ziua votarii, prin publicarea 

m Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii Guvemului privind data
alegerilor.

In conformitate cu prevederile art. 63 alin. (1) din Constitutia Romaniei,
republicata, durata mandatului Camerelor Parlamentului este de 4 ani. Art. 63 alin. 
(2) din legea fundamentals, stabileste ca alegerile pentru Camera Deputatilor §i 
pentru Senat se desfa§oara in cel mult 3 luni de la expirarea mandatului sau de la 

dizolvarea Parlamentului.
Desi, textele mentionate nu stabilesc nici inceputul si nici sfarsitul mandatului 

Parlamentului, potrivit prevederilor art. 63 alin (3) din Constitutie, acesta se 

calculeaza in functie de data expirarii mandatului Parlamentului in curs si de data 

alegerilor. Astfel, Parlamentul nou ales se intruneste la convocarea Presedintelui 
Romaniei, in cel mult 20 de zile de la alegeri, acest termen curgand de la data 

stabilita pentru desfasurarea alegerilor parlamentare. Totodata, data stabilita prin 

decret prezidenUal pentru convocarea Parlamentului nou ales reprezinta data de la 

care incepe sa curga termenul de 4 ani, respectiv data de la care incepe mandatul 
Parlamentului nou ales si se finalizeaza mandatul fostului Parlament.

Prin decretul prezidential nr. 1134/2016, Parlamentul ales la data de 11 

decembrie 2016 a fost convocat la data de 20 decembrie 2016. Prin urmare, limitele 

temporale normale ale mandatului actualului Parlament sunt 20 decembrie 2016 - 
20 decembrie 2020. Intrucat, exceptiile de la durata de 4 ani a mandatului 
Parlamentului in sensul scurtarii acestuia sunt strict prevazute de Constitutie, rezulta 

ca pentru a determina datele posibile pentru organizarea alegerilor parlamentare, 
termenul de 20 de zile prevazut de art. 63 alin. (3) din Constitutie, trebuie calculat 
inapoi mcepand de la data de 20 decembrie 2020 (acest termen de drept public se 

calculeaza pe zile calendaristice in sensul cd se include in termen §i ziua m care el 
incepe sd curga §i ziua cdnd se impline§te - a se vedea si Deciziile Curtii 
Constitutionale nr. 233/1999, nr. 89/2010 §i nr. 646/2018). Prin urmare, alegerile 

parlamentare nu pot avea loc mai devreme de 6 decembrie 2020.



Pe de alta parte, m conformitate cu prevederile art. 63 alin. (2) din Constitu^ia 
Romaniei, alegerile pentru Camera Deputa^ilor §i pentru Senat se desfa§oarain cel 
mult 3 luni de la expirarea mandatului sau de la dizolvarea Parlamentului.

Astfel, potrivit cadrului legal actual, data limita pentm organizarea 

urmatoarelor alegeri parlamentare, in ipoteza m care nu devine incidenta nicio 

situa^ie din cele ce conduc la prelungirea de drept a mandatului Parlamentului, este 
data de 15 martie 2021.

A§adar, stabilirea datei alegerilor parlamentare comporta o marja larga de 

apreciere, lasata conform Legii nr. 208/2015, cu modificarile §i completmle 
ulterioare, in competenla Guvernului.

De la aceasta regula a existat cel pu^in o exceplie in anul 2004, cand, prin 

Legea nr. 373/2004, data alegerilor parlamentare a fost stabilita in ziua de 30 
noiembrie 2004.

Or, in contextul actual, data fiind importanla datei alegerilor pentru 

desfa§urarea intregului proces electoral, se impune cu atat mai mult ca Parlamentul 
sa retina aceasta competen^a, urmand ca prin derogare de la prevederile art. 6 alin. 
(2) din Legea nr. 208/2015, cu modificarile §i completarile ulterioare, sa stabileasca, 
prin lege organica, data alegerilor pentru Senat §i Camera Deputalilor.

Un argument in plus este acela ca potrivit Legii nr. 84/2020, mandatele 

autoritajilor locale vor expirain data de 1 noiembrie 2020. Intrucat alegerile locale 

trebuie sa se desfa§oare inaintea datei de 1 noiembrie 2020, rezulta ca perioada 

electorala aferenta alegerilor locale se va suprapune cu cea aferenta alegerilor 

parlamentare, ceea ce va genera dificultali pentru autoritalile ins^cinate cu 

organizarea scrutinelor, precum §i o posibila stare de confuzie in randul electoratului

Totodata, pe l^ga suprapunerea perioadelor electorate determinata de 

prelungirea mandatului autoritalilor locale, situa^ia in care ne regasim impune 

cre§terea celerita^ii opera^iunilor electorate, fara a afecta drepturile electorate. Prin 

urmare, propunem ca perioada electorala sa fie de cel mult 60 de zile, termenele 

electorate sa fie reduse la jumatate, iar termenul pentru depunerea candidaturilor in 

circumscripliile electorate din lara §i durata campaniei electorate fiind exceptate. 
Termenul pentru depunerea candidaturilor in circumscriplia electorala a cetalenilor 

romani cu domiciliul sau re§edinla in afara ^arii va fi similar cu cel pentru depunerea 

candidaturilor in ^ara, iar data desemnmi magistralilor in birourile electorate de 

circumscriplie va fi devansata pentru a permite constituirea rapida a acestor 
organisme electorate.

A

In mod similar cu Legea nr. 84/2020, numarul minim al semnaturilor de 

sus^inere necesar pentru inregistrarea candidaturilor va fi redus la jumatate, acestea 
put^d fi colectate §i depuse prin mijloace electronice.



Nu in ultimul rand, av^d in vedere ca reducerea termenelor electorate nu va 
permite transmiterea buletinelor de vot prin corespondenla in timp util, propunem 

ca acestea sa fie descarcate de pe site-ul Autoritalii Electorale Permanente, pe baza 

unor date de autentificare comunicate prin intermediul documentaliei de vot prin 

corespondenla.
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