
Expunere de motive

Propunerea legislative are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii nr. 

208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea §i 

functionarea Autoritatii Electorale Permanente, in sensul extinderii programului de votare pe parcursul 

a trei zile, respectiv vineri, sambata si duminica la alegerile parlamentare programate in anul 2020.

Situatia actuala creata de pandemia de Covid-19, a determinat luarea unor masuri speciale in 

toate aspectele vietii cotidiene, masuri care la ora actuala ar trebui luate si in privinta organizarii 

alegerilor parlamentare programate pentru anul 2020.

Modificarile propuse de prezenta ini|iativa legislative pentru organizarea alegerilor 

parlamentare vin in contextul actualei steri determinate de pandemia de coronavirus §i au in vedere in 

primul rand siguranta si senetatea cetetenilor.

Totodate, prelungirea programului de votare pe o perioade de trei zile va permite tuturor 

cetetenilor se-si exprime dreptul de vot, avand in vedere ca mesurile de sigurante care vor fi luate, 

precum igenizarea, aplicarea regulilor de distantare fizice, dar si alte mesuri suplimentare, vor 

determina o ingreunare a procesului electoral.

Programul de vot desfasurat pe 3 zile folosit deja cu succes in diaspora la alegerile 

prezidentiale din 2019 nu face decat se confirme oprtunitatea unui astfel de demers §i la nivel national, 

nu doar din perspectiva respecterii dreptului fundamental de a alege, ci mai ales in conditiile actuale, 

in care nu putem considera ca suntem prea atenti sau prea prudent! cand vine vorba de a proteja 

sanatatea cetatenilor.

Astfel, se propune ca programul de desfasurare al alegerilor parlamentare sa fie urmatorul: 

vineri, votarea sa inceapa la ora locala 12.00 si sa se incheie la ora locala 21.00, in ziua de sambata 

votarea sa se deschida la ora locala 07.00 si sa se incheie la ora locala 21.00 iar duminica sa se 

mentina actualul program folosit, adica 07.00-21.00 ora locala.

Prevederile initiative! legislative sunt aplicabile atat pentru cetatenii care voteaza la sectiile din 

tara cat §i pentru cetatenii romani care voteaza in sectiile din strainatate.

De asemenea, propunerea stabile§te procedura care trebuie urmata la deschiderea si inchiderea 

programului de votare, pentru zilele de vineri si sambata §i importanta monitorizarii video a sec^iilor 
de votare.

Avand in vedere cele prezentate, va inaintam spre dezbatere si adoptare propunerea legislativa 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei 

Deputatilor, precum si pentru organizarea §i functionarea Autoritatii Electorale Permanente.
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