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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR SENATUL

privind unele masuri pentru organizarea alegerilor pentru 

Senat §i Camera Deputajilor, ca urmare a incetarii mandatului 

Parlamentului ales in anul 2016

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (2) din 

Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului ^i a Camerei Deputa^ilor, 
precum §i pentru organizarea §i func^ionarea Autoritatii Electorale 

Permanente, cu modific^ile §i completarile ulterioare, data alegerilor 

pentru Senat §i Camera Deputatilor ce vor fi organizate ca urmare a 

expirarii mandatului Parlamentului, aflat in curs de exercitare la data 

intrarii in vigoare a prezentei legi, se stabile^te prin lege organica, cu cel 

pufin 60 de zile inaintea datei alegerilor.
(2) Prin derogare de la prevederile ait. 114 alin. (1) din Legea 

cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul 

prevazut la alin. (1), in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a 

legii prevazute la alin. (1), Guvemul stabile§te, prin hotarare, la 

propunerea Autoritatii Electorale Permanente, calendarul acfiunilor din 

cuprinsul perioadei electorale, cheltuielile necesare pregatirii §i 
desfa^urarii in bune condifii a alegerilor §i masurile tehnice necesare
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bunei organizari desfa§urari a alegerilor. Hotararea privind cheltuielile 

necesare pregatirii §i desfa§urarii In bune conditii a alegerilor, hotararea 

privind masurile tehnice necesare bunei organize §i desfa^urari a 

alegerilor si hotararea pentru aprobarea programului calendaristic pentru 

realizarea ac^iunilor necesare organizarii §i desfa§urarii in bune cond4ii 

a alegerilor se publica impreuna in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea 1.

A

(3) In cazul prevazut la alin. (1), termenele prev^ute de Legea 

nr. 208/2015, cu modificarile §i completMle ulterioare, cu excep^ia 

termenelor de 24 de ore §i a termenelor prevazute la art. 13, art. 17, art. 
27, art. 28, art. 37, art. 40, art. 42, art. 47, art. 52, art. 57, art. 59, art. 64, 
art. 89, art. 113 §i art. 121, se reduc la jumatate. Daca din opera|iunea de 

reducere la jumatate a termenelor rezulta frac|iuni de zile egale sau mai 
mari de 12 ore, rotunjirile se fac in plus; fractiunile mai mici de 12 ore 

nu se iau in calcul.
(4) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (2) din Legea 

nr. 208/2015, cu modificarile §i completarile ulterioare, in cazul 

prevazut la alin. (1), judecatorii sunt desemnati in birourile electorale de 

circumscrip^ie in termen de 5 zile de la data inceperii perioadei 

electorale.
(5) Prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (!') §i (L) din 

Legea nr. 208/2015, cu modificarile §i completarile ulterioare, in cazul 

prevazut la alin. (1), candidaturile in circumscriplia electorala pentru 

cetatenii romani cu domiciliul sau re^edin^a in afara ^arii §i listele de 

Candida^! propuse de catre organiza^iile ceta|enilor apaitinand 

minoritatilor na^ionale pentru toate circumscriptiile electorale conform 

art. 54 alin. (4) din aceea§i lege, se depun la biroul electoral pentru 

cetatenii romani cu domiciliul sau re§edinla in afara {arii, respectiv la 

Biroul Electoral Central pana cel mai tarziu cu 45 de zile inaintea datei 
alegerilor.

Art. 2. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 54 alin. (1) - (3) 

din Legea nr. 208/2015, cu modificarile §i completarile ulterioare, la 

alegerile pentru Senat §i Camera Deputatilor organizate in conditiile
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art. 1, numarul minim al sus^inatorilor, necesar pentru depunerea 

candidaturilor, se va reduce lajumatate.
(2) La alegerile pentru Senat §i Camera Deputa^ilor organizate 

in condi^iile art. 1, partidele politice, alian^ele politice, alian^ele 

electorale, organiza^iile cetatenilor apai^inand minoritatilor na^ionale §i 
candidatii independenji vor putea opta sa intocmeasca §i sa depuna 

electronic, in condi^iile legii, dosare de candidatura, cu aplicarea 

corespunzatoare a prevederilor art. 52-55 din Legea nr. 208/2015, cu 

modificarile si completarile ulterioare. Listele de sus^inatori vor putea fi 
semnate §i depuse §i electronic, in cond4ii!e legii.

(3) Metodologia de aplicare a prevederilor alin. (2) se stabile§te 

prin hotarare a Autorita^ii Electorale Permanente, adoptata in termen de 

30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, cu consultarea 

Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei.

Art. 3. - (1) La alegerile pentru Senat §i Camera Deputatilor 

organizate in condi^iile art. 1, documentele necesare exercitarii dreptului 

de vot prin coresponden^a care sunt transmise alegatorului, prin derogare 

de la prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 288/2015 privind votul 

prin coresponden^a, precum §i modificarea completarea Legii 

nr. 208/2015 privind alegerea Senatului §i a Camerei Deputatilor, 
precum §i pentru organizarea si functionai'ea Autorita^ii Electorale 

Permanente, cu modificarile §i completarile ulterioare, sunt urmatoarele:
a) un plic exterior;
b) un plic interior prevazut cu elemente de siguranta care sa 

asigure sigilarea acestuia, in care vor fi introduse optiunile de vot; plicul 

interior va contine doua autocolante cu menliunea „VOTAT”, prevazute 

cu elemente de siguran^a stabilite prin hotarare a Guvernului; alegatorul 

lipe§te timbrele autocolante pe optiunile acestuia din buletinele de vot 

prin corespondenta;
c) certificatul de alegator;
d) instructiunile privind exercitarea dreptului de vot, in care se 

indica datele de utilizator pentru accesarea site-ului de unde alegatorul 

i§i poate descarca buletinele de vot §i termenul in care alegatorul trebuie
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sa depuna in cutia po^tala sau la oficiul postal documentele prevazute la 

art. 14 alin. (5) din Legea nr. 288/2015, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, astfel incat acestea sa fie livrate biroului electoral competent, 
in termenul prevazut de lege;

e) un autocolant cu adresa biroului electoral pentru votul prin 

corespondenta din tara pe care alegatorul care a optat pentru 

transmiterea votului prin coresponden^a in |ara il va aplica pe plicul 

exterior.
(2) Autoritatea Electorala Permanenta asigura postarea 

machetelor electronice ale buletinelor de vot prin coresponden^a pentru 

Senat §i Camera Deputa^ilor pe site-ul prevent la alin. (1) lit. d), pana 

cel mai tarziu cu 15 zile inaintea datei alegerilor.
(3) Alegatorul descarca buletinele de vot pentru Senat §i 

Camera Deputatilor de pe site-ul prevazut la alin. (1) lit. d), le imprima, 
aplica pe optiunile sale din acestea timbrele autocolante prevazute la 

alin. (1) lit. b) §i introduce ambele buletine de vot in plicul interior 

prevazut la alin. (1) lit. b).
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Aceasta lege a fast adoptata de Parlamentul Romdniei, 
cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alia. (1) din Constitutia 

Romdniei, republicatd.
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FLORfN lO'RDACHE ROBERT-MARIUS CAZANOUC
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