
PARLAMENTUL ROMANIEI

SENATULCAMERA DEPUTAJILOR

LEGE

pentru modificarea si completarea unor acte normative in 

materie electorala

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a 

Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii 
Electorale Permanente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr. 553 din 24 iulie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se 

modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (1) al articolului 6 se modifica si va avea urmatorul
cuprins:

„Art. 6. - (1) Votarea in tara se desfasoara intr-o singura zi, care 

poate fi numai duminica. in strainatate, votarea se desfasoara si pe parcursul 

zilei de sambata imediat anterioara datei votarii.”

2. Dupa alineatul (1) al articolului 6 se introduce un nou alineat, 
alineatul (1^), cu urmatorul cuprins:

„(1’) in strainatate, in ziua de sambata, votarea se deschide la ora 

locala 7,00 si se incheie la ora locala 21,00.”

3. Alineatele (3) si (4) ale articolului 11 se modifica si vor avea 

urmatorul cuprins:
„(3) in termen de 24 de ore de la investire, judecatorii desemnafi aleg 

din randul lor, prin vot secret, pre^edintele Biroului Electoral Central §i 
locfiitorul acestuia. in termen de 24 de ore de la alegerea pre^edintelui Biroului
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Electoral Central, biroul se completeaza cu pre§edintele §i vicepre^edintii 
Autorita^ii Electorale Permanente, cu cate un reprezentant al partidelor politice 

parlamentare, precum §i cu reprezentantul desemnat de grupul parlamentar al 
minorita^ilor na|ionale din Camera Deputalilor in numele organiza^iilor 

ceta^enilor apar^inand minorita|ilor na^ionale membre ale acestuia, comunica^i 
in scris de catre acestea. Completarea”Biroului Electoral Central~cu 

reprezentanlii partidelor politice parlamentare se face in ordinea descrescatoare 

a numarului cumulat de mandate ob|inute la ultimele alegeri pentru Senat §i 
Camera Deputa^ilor, in limita numarului maxim de 12 reprezentanli prevazut la 

alin. (1). Stabilirea listei partidelor politice parlamentare §i a numarului cumulat 
de mandate ob^inute la ultimele alegeri pentru Senat §i Camera Deputa^ilor se 

face pe baza comunicarii Autoritafii Electorale Permanente catre pre^edintele 

Biroului Electoral Central. Completarea Biroului Electoral Central se 

consemneaza intr-un proces-verbal, care constituie actul de investire. In aceasta 

organizare, Biroul Electoral Central indepline§te toate atribuliile ce ii revin 

potrivit prezentei legi.
(4) in termen de doua zile de la ramanerea defmitiva a 

candidaturilor, partidele politice neparlamentare, organiza^iile ceta|enilor 

apar|inand minoritalilor na^ionale, altele decat cele prevazute la alin. (3), 
aliantele politice si aliantele electorale ale acestora care participa la alegeri 

comunica, in scris, Biroului Electoral Central numele si prenumele 

reprezentantilor lor. Comunicarile transmise dupa acest termen nu se mai iau 

in considerare.”

4. Alineatele (1), (5), (7) si (9) ale articolului 13 se modifica si 
vor avea urmatorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Ea nivelul fiecareia dintre cele 43 de circumscriptii 

electorale se constituie un birou electoral de circumscriptie format din 

3 judecatori, un reprezentant al Autoritatii Electorale Permanente si din cel 
mult 12 reprezentant! ai partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor 

electorale si ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale 

care participa la alegeri, conform prezentei legi, in circumscriptia electorala 

respective. Biroul electoral de circumscriptie pentru cetatenii romani cu 

domiciliul sau resedinta in afara tarii are sediul in municipiul Bucuresti.

(5) in termen de 48 de ore de la data constituirii birourilor electorale 

de circumscriptie, partidele politice parlamentare precum si grupul 

parlamentar al minoritatilor nationale din Camera Deputatilor trebuie sa 

comunice, in scris, birourilor electorale de circumscriptie numele si 
prenumele reprezentantilor lor care vor face parte din acestea. Comunicarile
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transmise dupa acest termen nu se iau in considerare.

(7) Completarea birourilor electorate de circumscriptie cu 

reprezentantii partidelor politice parlamentare si cu reprezentantul grupului 

parlamentar al minoritatilor nationale din Camera Deputatilor, ale caror date 

privind identitatea au fost comunicate conform alin. (5), se face in termen de 

24 de ore de la data expirarii termenului prevazut la alin. (5), in ordinea 

numarului cumulat de mandate ob^inute la ultimele alegeri pentru Senat §i 
Camera Deputatilor.

(9) Oficiile electorale se organizeaza la nivelul sectoarelor 

municipiului Bucuresti si sunt alcatuite dintr-un presedinte, un loctiitor al 
acestuia, un reprezentant al Autoritatii Electorale Permanente si din cel mult 
8 reprezentanti ai partidelor politice parlamentare si grupului parlamentar al 
minoritatilor nationale din Camera Deputatilor in numele organizatiilor 

cetatenilor apartinand minoritatilor nationale membre ale acestuia.”

5. Alineatul (1) al articolului 15 se modiflca si va avea 

urmatorul cuprins:
„Art- 15. - (1) Birourile electorale ale sectiilor de votare sunt 

alcatuite dintr-un presedinte, un loctiitor al acestuia, care sunt de regula 

magistral sau juristi §i cel mult 8 reprezentanti ai partidelor politice 

parlamentare §i ai grupului parlamentar al minoritatilor nationale din Camera 

Deputatilor in numele organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor 

nationale membre ale acestuia care participa la alegeri. Birourile electorale 

ale sectiilor de votare nu pot functiona cu mai putin de 5 membri.”

6. Dupa alineatul (1) al articolului 15 se introduce un nou 

alineat, alineatul (1^), cu urmatorul cuprins:
„(C) Daca Birourile electorale ale sec|iilor de votare nu ating pragul 

de 8 reprezentan|i, prevazut la alin. (1), numarul acestora se completeaza cu 

reprezentanti ai celorlalte partide politice, organiza^ii ale cetatenilor 

apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice §i aliantelor electorale 

participante la alegeri, prin tragere la sorti.”

7. Alineatul (5) al articolului 15 se modifica §i va avea 

urmatorul cuprins:
„(5) in cel mult doua zile de la data expirarii termenului prevazut la 

alin. (2), partidele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor 

nationale, aliantele politice, aliantele electorale, precum si grupul parlamentar
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al minoritatilor nationale din Camera Deputatilor in numele organizatiilor 

cetatenilor apartinand minoritatilor nationale membre ale acestuia care 

participa la alegeri comunica biroului electoral de circumscriptie, respectiv 

oficiului electoral, in cazul municipiului Bucuresti, lista reprezentantilor lor 

in birourile electorale ale sectiilor de votare, sub forma unui tabel care 

cuprinde urmatoarele: numarul sectiei'-de-votare, numele, prenumele, codul 
numeric personal, domiciliul sau resedinta si modalitatea de contact, 
respectiv numarul de telefon, de fax sau adresa de e-mail.”

8. Articolul 17 se modiflca §i va avea urmatorul cuprins:
„Art. 17. - (1) Birourile electorale ale sectiilor de votare din strainatate 

sunt alcatuite dintr-un presedinte, un loctiitor al acestuia §i cel mult 
8 reprezentan^i ai partidelor politice parlamentare §i ai grupului parlamentar al 
minoritatilor nationale din Camera Deputatilor in numele organizatiilor 

cetatenilor apartinand minoritatilor nationale membre ale acestuia care participa 

la alegeri. Birourile electorale ale sectiilor de votare din strainatate nu pot 
functiona cu mai putin de 3 membri dintre care unul este pre§edinte.

(2) Pre§edin|ii birourilor electorale ale sectiilor de votare din 

strainatate §i loc^iitorii acestora sunt desemna|i de catre Autoritatea Electorala 

Permanenta la propunerea §efilor misiunilor diplomatice §i ai oficiilor 

consulare. Desemnarea se realizeaza in baza cererilor cetatenilor cu drept de 

vot, semnate §i datate, prin care se declara si indeplinirea conditiilor 

prevazute la art. 16 alin. (1), transmise prin po§ta, fax ori e-mail sau depuse la 

misiunile diplomatice §i oficiile consulare. Deciziile privind desemnarea 

pre§edin|ilor birourilor sectiilor de votare din strainatate si a loctiitorilor 

acestora se comunica biroului electoral de circumscriptie pentru cetatenii 
romani cu domiciliul sau resedinta in afara tarii. Operatiunile de desemnare a 

pre^edintilor birourilor sectiilor de votare din strainatate §i a loctiitorilor 

acestora incep cu 30 de zile inaintea datei votarii, pe masura ce sunt stabilite 

sediile sectiilor de votare din strainatate, §i se fmalizeaza pana cel mai tarziu 

cu 15 zile inaintea datei votarii, fiind aduse la cuno^tinta publica prin afi§are 

pe site-ul biroului electoral de circumscriptie pentru cetatenii romani cu 

domiciliul sau resedinta in afara tarii.
(3) in cel mult 5 zile de la data fmalizarii operatiunilor de desemnare a 

pre§edintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate §i a 

loctiitorilor acestora, formatiunile politice prevazute la alin. (1) care au propus 

candidaturi ce au ramas definitive transmit biroului electoral de circumscriptie 

pentru cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in afara tarii, prin mijloace 

electronice, listele reprezentantilor lor in biroul electoral al sectiei de votare din 

strainatate respectiva, cuprinzand numele, prenumele, telefoanele, e-mailurile §i
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codurile numerice personale ale titulamlui §i ale suplean^ilor, mso^ite de 

declai*a|iile lor de acceptare. O formalimie politica poate avea' uii titular 

2 supleanfi ai acestuia pentm fiecare sec^ie de votare. Suplean^ii pot mlocui 
temporal' titularii cand ace§tia nu pot participa la activitatea birourilor electorale 

ale sec^iilor de votare din strainatate.
- ' '■ ~(4) In cel‘mult '48'de ore de-la-data-expirarii-termenului-prevazut-la- 

alin. (3), presedintele biroului electoral de circumscrip|ie pentru cetatenii roniani 
cu domiciliul sau resedinta in afara tarii completeaza birourile electorale ale 

sectiilor de votare din strainatate, ai caror presedinti si loctiitori au fost 
desemnati. In aceasta componenta, birourile electorale ale sectiilor de votare din 

strainatate indeplinesc toate atributiile prev^ute de prezenta lege. Operatiunile 

de completare a birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate se 

consemneaza in procese-verbale care reprezinta actele de investire, fiind aduse 

la cunostinta publica prin afi§are pe site-ul biroului electoral de circumscrip|ie 

pentL'u cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in afara tarii si comunicate 

Ministerului Afacerilor Exteme si Autoritatii Electorale Permanente.
(5) Operatiunile de completare a birourilor electorale ale sectiilor de 

votare din strainatate trebuie sa se fmalizeze pana cel mai tarziu cu 7 zile 

inaintea datei votarii.
(6) In unna investirii intr-un birou electoral al sectiei de votare din 

sti'ainatate, presedintele, loctiitoruf si ceilalti membri sunt obligati sa 

indeplineasca atributiile ce le revin conform legii, acestia r^punzand pentru buna 

gestiune a materialelor ce le sunt predate pentru desfasurarea procesului electoral.
(7) In cazul in care numarul persoanelor propuse de formatiunile 

politice este insuficient pentru completarea birourilor electorale ale sectiilor 

de votare din strainatate, acestea sunt completate cu cetateni romani cu drept 
de vot propusi de catre sefii misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare,
dupa caz.

(8) In situatia in care birourile electorale ale sectiilor de votare nu 

pot fi completate conform alin. (3) §i (7), acestea- se completeaza de catre 

presedintele biroului electoral de circumscrip|ie pentru cetatenii romani cu 

domiciliul sau resedinta in afara tarii cu personal asigurat de catre Ministerul 

Afacerilor Externe, precum si de alte autoritati publice, la solicitarea 

Ministerului Afacerilor Externe. Costurile deplasarii si cazarii personalului 

trimis in strainatate pentru a face parte din birourile electorale ale sectiilor de 

votare sunt suportate de catre Ministerul Afacerilor Externe.
(9) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), daca presedintele biroului 

electoral al unei sectii de votare din strainatate constata, in preziua sau ziua 

votarii, ca numarul membrilor biroului electoral este insuficient pentru buna 

desfasurare a votarii, acesta poate suplimenta numarul membrilor biroului
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electoral respectiv, pana la cel mult 15 membri, cu aprobarea biroului electoral 
de circumscriplie pentru cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta m afara 

tarii. Completarea se poate face cu supleantii propusi de catre formatiunile 

politice prevazute la alin. (1) sau, daca numarul acestora nu este suficient, cu 

orice cetatean roman cu drept de vot, fiind consemnata intr-un proces-verbal.
(10) Toate cheltuielile privind-transportul, cazarea, masa-§i alte 

cheltuieli curente ale reprezentantilor formatiunilor politice in birourile electorale 

ale sec(iilor de votare din strainatate se suporta de catre cei care ii desemneaza.
(11) Atunci cand numarul persoanelor propuse potrivit alin. (3) este 

insuficient sau cand acestea nu au confirmat pana cu 3 zile inaintea datei 
votarii, in scris, prin e-mail sau mesaj text, ca se vor prezenta la activitatea 

biroului electoral al sec|iei de votare din strainatate, acesta este completat cu 

suplean(ii propu§i de aceea§i forma(iune politica, pana cel mai tarziu cu doua 

zile inaintea zilei votarii, iar daca ace§tia nu confirma prezen(a, se 

completeaza, inclusiv in ziua votarii, de catre pre§edin(ii birourilor electorale 

ale sec|iilor de votare din strainatate, dupa informarea biroului electoral 
ierarhic superior, cu ceta|eni romani cu drept de vot propusi de catre §efii 
misiunilor diplomatice §i ai oficiilor consulare.

(12) In cazul in care presedintii birourilor electorale ale sectiilor de 

votare din strainatate nu isi indeplinesc atributiile ce le revin sau savarsesc 

contraventii prevazute de prezenta lege sunt inlocui|i, de indata, la solicitarea 

biroului electoral ierarhic superior, cu locliitorii acestora. in cazul in care 

ceilalti membri ai birourilor electorale ale sectiilor de votare nu isi 
indeplinesc atributiile ce le revin sau savarsesc contraventii prevazute de 

prezenta lege, sunt inlocuiti de indata, de catre presedintii birourilor 

electorale ale sectiilor de votare din strainatate, dupa informarea biroului 
electoral ierarhic superior, cu cetateni romani cu drept de vot propusi de catre 

sefii misiunilor diplomatiee si ai oficiilor consulare.
(13) Cetatenii romani cu drept de vot prevazuti la alin. (8), (9) si 

(11) trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 16 alin. (1), dovedite 

prin declaratie pe propria raspundere.”

9. Alineatul (6) al articolului 42 se abroga.

10. Alineatul (3) al articolului 49 se modiUca §;i va avea 

urmatorul cuprins:
„(3) Listele electorale permanente din strainatate se intocmesc de 

catre Autoritatea Electorala Permanenta si se transmit biroului electoral de 

circumscrip(ie pentru cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in afara 

tarii, pana cel mai tarziu cu 10 zile inaintea datei votarii.”
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11. Litera a) a alineatului (3) al articolului 51 se modiflca §i va 

avea urmatorul cuprins:
„a) persoanele care se prezinta la vot la sectiile de votare organizate 

in strainatate si care fac dovada ca an domiciliul sau resedinta in strainatate;”

12. Alineatele (5) si (6) ale articolului 51-se modifica §i vor avea 

urmatorul cuprins:
„(5) La sectiile de votare organizate in strainatate se utilizeaza 

numai liste electorate suplimentare care sunt generate in format electronic, in 

mod automat, pe baza datelor inregistrate pe terminalele informatice din 

cadrul Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de 

prevenire a votului ilegal.
(6) in situatia disfunctionalitatii Sistemului informatic de 

monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal, listele 

electorate suplimentare din strainatate se intocmesc pe suport de hartie si 
cuprind rubrici pentru numele si prenumele, codul numeric personal, 
domiciliul sau re§edin|a alegatorului, precum §i semnatura acestuia.”

13. Alineatul (2) al articolului 53 se modifica §i va avea 

urmatorul cuprins:
„(2) Dosarele de candidatura prevazute la alin. (1) vor fi insotite de 

un exemplar original al listei sustinatorilor sau de dovada depunerii acestor 

liste la Biroul Electoral Central.”

14. Alineatele (1) - (3) si (5) ale articolului 54 se modifica §i vor 

avea urmatorul cuprins:
„Art. 54. - (1) Partidele politice, aliantele politice, aliantele 

electorate si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care 

depun la Biroul Electoral Central o lista de sustinatori cuprinzand cel putin 

0,5% din numarul total al alegatorilor inscrisi in Registrul electoral la nivel 
national, pot depune liste de candidati in toate circumscriptiile electorate. In 

acest caz, prevederile art. 53 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
(2) Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorate si 

organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care opteaza sa 

depuna listele de sustinatori la birourile electorate de circumscriptie, pot 

depune liste de candidati numai daca acestea sunt sustinute de minimum 

0,5% din numarul total al alegatorilor inscrisi in Registrul electoral cu adresa 

de domiciliu sau resedinta in circumscriptia respectiva, fara ca numarul 

acestora sa fie mai mic de 1.000 de alegatori.
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(3) Candidatii independenti trebuie sa fie sustinuti de minimum 

0,5% din numarul total al alegatorilor inscrisi in Registrul electoral cu adresa 

de domiciliu sau resedinta in circumscriptia respectiva, fara ca numarul 

acestora sa fie mai mic de 500 de alegatori.

(5) Lista sustinatorilor trebuie sa cuprinda - data alegerilor, 
denumirea partidului politic, aliantei politico, alianfei electorate sau a 

organizatiei cetatenilor apartinand minoritatilor nationale ori numele si 
prenumele candidatului independent, dupa caz, numele si prenumele 

sustinatorului, data nasterii sustinatorului, denumirea, seria si numarul actului 
de identitate al sustinatorului, precum si semnatura acestuia. In cazul listei 
sustinatorilor pentru alianfele electorate se poate mentiona numai denumirea 

partidului politic, aliantei politico sau a organizatiei cetatenilor apartinand 

minoritatilor nationale care face parte din alianta electorala §i care
A

prelucreaza datele sus|inatorilor. In lista sustinatorilor se vor mentiona, de 

asemenea, numele, prenumele si codul numeric personal al persoanei care a 

intocmit-o. Persoana care a intocmit lista este obligata sa depuna o declaratie 

pe propria raspundere prin care sa ateste veridicitatea semnaturilor 

sustinatorilor.”

15. Dupa articolul 56 se introduce un nou articol, articolul 56\ 

cu urmatorul cuprins:
„Art. 56f - (1) Partidele politice, aliantele politice, aliantele 

electorate, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si 
candidatii independenti pot opta sa intocmeasca si sa depuna pe suport hartie 

sau electronic, in conditiile legii, dosare de candidatura, cu aplicarea 

corespunzatoare a prevederilor art. 52 - 56. Listele de sustinatori pot fi 
semnate si depuse si electronic, in condkiile legii.

(2) Metodologia de aplicare a alin. (1) se stabileste prin hotarare a 

Autoritatii Electoraie Permanente.”
5

16. Litera a) a alineatului (2) al articolului 61 se modifica §i va 

avea urmatorul cuprins;
„a) in prima etapa. se trag la soiti partidele politice parlamentare;”

17. Alineatele (1) si (3) ale articolului 63 se modifica §i vor avea 

urmatorul cuprins:
„Art. 63. - (1) Pentru fiecare circumscriptie electorala, buletinele de 

vot se vor imprima cu litere de aceeasi marime si aceleasi caractere si cu 

aceeasi cerneala in atatea exemplare cati alegatori sunt inscrisi in Registrul
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electoral cu un supliment de 10%. Pentru sectiile de votare organizate in 

strainatate, numarul de buletine de vot este stabilit de catre Autoritatea 

Electorala Permanenta, dupa consultarea Ministerului Afacerilor Externe.

(3) Imprimarea buletinelor de vot se asigura de catre Regia 

Autonoma «Monitorul Oficial», prin grija prefec|ilor,‘ cu avizul Autoritatii 
Electorale Permanente. Imprimarea buletinelor de vot pentru sectiile de 

votare din strainatate se realizeaza de catre Regia Autonoma «Monitorul 

Oficiab) prin grija prefectului municipiului Bucuresti. Buletinele de vot se 

tiparesc cu cel putin 15 zile inainte de data alegerilor. Confectionarea 

stampilelor birourilor electorale se realizeaza prin grija prefectilor, iar 

stampila Biroului Electoral Central se confectioneaza de catre Ministerul 

Afacerilor Interne. §tampilele cu mentiunea «VOTAT» se confectioneaza 

prin grija Ministerului Afacerilor Interne de Regia Autonoma «Monetaria 

Statului» pana cel mai tarziu cu 15 zile inaintea datei votarii. Stampilele cu 

mentiunea «VOTAT» se distribuie birourilor electorale prin intermediul 

prefectilor, respectiv al Ministerului Afacerilor Externe pentru sectiile de 

votare din strainatate.”

18. Alineatul (3) al articolului 68 se modifica §i va avea 

urmatorul cuprins:
„(3) Pana la calcularea timpilor de antena, conform alin. (1) si (2), 

partidele politice parlamentare primesc timpi de antena proportional cu 

numarul mandatelor ob|inute la ultimele alegeri pentru Senat §i Camera 

Deputa|ilor.”

19. Dupa articolul 82 se introduce un nou articol, articolul 82^ 

cu urmatorul cuprins:
„Art. 82f - (1) In ziua de sambata, la incheierea programului de 

votare prevazut la art. 6 alin. (E), presedintii birourilor electorale ale sectiilor 

de votare din strainatate, in prezenta celorlalti membri, iau urmatoarele 

masuri:
a) sigileaza urnele de vot prin lipirea de benzi de hartie pe 

deschizaturile acestora, pe care le semneaza dupa ce aplica in prealabil 
stampila de control;

b) introduc stampilele cu mentiunea «VOTAT» intr-un plic pe care 

il sigileaza si pe care aplica stampila de control;
c) incheie un proces-verbal, in care consemneaza numarul 

buletinelor de vot nefolosite si numarul alegatorilor prezend la vot.
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(2) La plecarea din localul de vot, dupa realizarea operatiunilor
prevazute la alin. (1), presedintele biroului electoral al sectiei de votare 

sigileaza toate caile de acces in localul de vot cu benzi de hartie, pe care le 

semneaza dupa ce aplica in prealabil stampila de control. Este interzisa 

parasirea localului de vot cu stampila de control, stampile cu mentiunea 

‘ «VOTAT», buletine de vot sau liste electorale.-------  - - - - — ----
(3) In ziua de duminica, la inceperea programului de votare 

prevazut la art. 6 alin. (!’), ridicarea sigiliilor se va face de catre presedintele 

biroului electoral al sectiei de votare din strainatate, in prezenta celorlalti 
membri ai biroului electoral al sectiei de votare, numai dupa ce s-a verificat 
integritatea sigiliilor, a listelor electorale si a buletinelor de vot nefolosite.

(4) Localurile sectiilor de votare din strainatate sunt monitorizate 

video, in conditiile stabilite prin hotarai'e a Autoritatii Electorale Permanente 

la propunerea Ministerului Afacerilor Externe.”

20. Articolul 88 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„Art. 88. - (1) La ora 21,00, presedintele biroului electoral al sectiei 

de votare declara votarea incheiata si dispune inchiderea localului de vot.
(2) Alegatorii care la ora 21,00 se afla la sediul sectiei de votare, 

precum si cei care se afla la rand in afara sediului sectiei de votare pentru a intra 

in localul de vot pot sa isi exercite dreptul de vot, in conditiile prezentei legi.
(3) La ora 21,00, urna speciala trebuie sa se afle in localul sectiei de

vot.
(4) Alegatorii aflati in situatiile prev^ute la alin. (2) pot vota pana 

cel mult la ora 23,59.
(5) Doi membri desemnati de biroul electoral al sectiei de votare, 

din cadrul acestuia, verifica la ora 21,00 daca in afara sediului sectiei de 

votare se afla alegatori care asteapta sa isi exercite dreptul de vot si constata 

si monitorizeaza ordinea in care acestia au acces in localul de vot.”

21. Dupa articolul 92 se introduce un nou articol, articolul 92‘, 
cu urmatorul cuprins:

„Art. 92’. - (1) Operatorii de calculator asigura, in conditiile 

stabilite prin hotarare a Autoritatii Electorale Permanente, inregistrarea 

audiovideo neintrerupta a operatiunilor efectuate de catre membrii birourilor 

electorale ale sectiilor de votare pentru numararea voturilor.
(2) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare asigura 

transmiterea prin mijloace electronice catre Biroul Electoral Central a 

fotografiei procesului-verbal privind consemnarea rezultatelor votMi, 
precum si a informatiilor provenite din verificarea corelarii datelor inscrise in
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procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votMi.
(3) inregistrarile prevazute la alin. (1) si fotografiile proceselor-verbale 

prevazute la alin. (2) se realizeaza in localul de vot prin intermediul terminalelor 

infomiatice puse la dispozitie de Serviciul de Telecomunicatii Speciale.
(4) Serviciul de Telecomunicatii Speciale verified existenta 

mregistrarilor prevazute la alin. (1), consemneaza aspectele constatate in 

procesul-verbal de primire a terminalelor informatice, cu ocazia primirii 

acestora de la operatorii de calculator si le transfera pe un mediu de stocare. 
inregistrarile video-audio se pastreaza pentru o perioada de 12 luni de la data 

incheierii perioadei electorate, in conditiile legii.
(5) Serviciul de Telecomunicatii Speciale pune la dispozitia 

organelor competente sa constate contraventii si fraude electorate sau sa 

urmareasca infractiuni, la cererea acestora, copii ale inregistrarilor 

audiovideo prevazute la alin. (1).”

22. Dupa alineatul (11) al articolului 101 se introduce un nou 

alineat, alineatul (11^), cu urmatorul cuprins:
„(11^) Autoritatea Electorala Permanenta poate avea doi secretari 

generali adjunc^i, numi^i de pre^edintele Autorita^ii Electorate Permanente, in 

condi|iile prezentei legi.”

23. Alineatul (1) al articolului 102 se modiflca si va avea 

urmatorul cuprins:
„Art. 102. - (1) Autoritatea Electorala Permanenta are un aparat 

propriu de specialitate, in cadrul caruia func|ioneaza o structura centrala §i
A

structuri teritoriale. In cadrul structurii centrale a aparatului de specialitate al 
Autoritatii Electorate Permanente functioneaza departamente impartite pe 

urmatoarele domenii principale de activitate:
a) legislalie, contencios electoral, relalia cu Parlamentul fi Uniunea

Europeana;
b) informatizarea proceselor electorate;
c) controlul fmantarii partidelor politice si a campaniilor electorate;
d) logistica electorala;
e) coordonarea si monitorizarea activitatilor in teritoriu;
f) suportul organismelor electorale;
g) cooperare interna|ionala.”
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24. Dupa alineatul (1) al articolului 102 se introduc trei noi 
alineate, alineatele (1^) - (1^), cu urmatorul cuprins:

„(10 In afara departamentelor prevazute la alin. (1), in cadml 

structurii centrale a aparatului de specialitate al Autoritatii Electorale 

Permanente sunt organizate compartimente funcfionale cu rol de suport in 

domeniile financiar, juridic, administrativ, registratura, audit intern §i 
protectia informatiilor clasificate, la nivel de directie generala, directie, 
serviciu, birou sau compartiment, dupa caz.

(1^) In cadrul structurilor prevazute la alin. (1) si (E) pot fi 
organizate directii, servicii, birouri sau compartimente cu atribu^ii conexe.

(E) In cadrul structurii centrale a aparatului de specialitate al 
Autoritatii Electorale Permanente pot fi infiinlate, prin regulamentul de 

organizare §i funclionare, cel mult trei funcfii de reprezentant permanent pe 

langa organiza|ii internalionale, ce activeaza in domeniul de competenta al 
Autoritatii Electorale Permanente, salarizate la nivelul functiei publice 

parlamentare de director general.”

25. Dupa alineatul (9) al articolului 102 se introduc sapte noi 
alineate, alineatele (10) - (16), cu urmatorul cuprins:

„(10) Personalul aparatului de specialitate al Autoritatii Electorale 

Permanente este format din functionari publici asimilati func^ionarilor publici 

parlamentari din personal contractual, care se incadreaza prin examen sau 

concurs, in conditiile legii. Conditiile de studii §i vechime in specialitatea 

studiilor, precum §i conditiile specifice pentru ocuparea posturilor din cadrul 
aparatului de specialitate al Autoritatii Electorale Permanente sunt stabilite, 
in conditiile legii, prin regulamentul de organizare §i functionare a Autoritatii 

Electorale Permanente.
(11) Pot ocupa functii de conducere in cadrul aparatului de 

specialitate al Autoritatii Electorale Permanente, persoanele care indeplinesc 

conditiile stabilite conform alin. (10) §i au o vechime de cel putin 5 ani in 

functia publica parlamentara sau in functia publica asimilata functiei publice 

parlamentare.
(12) Pot ocupa functii de §ef departament sau director general in 

cadrul aparatului de specialitate al Autoritatii Electorale Permanente, 
persoanele care indeplinesc conditiile stabilite conform alin. (10) §i au o 

vechime de cel putin 10 ani in functia publica parlamentara sau in functia 

publica asimilata functiei publice parlamentare.
(13) Pot ocupa functia de secretar general sau de secretar general 

adjunct in cadrul aparatului de specialitate al Autoritatii Electorale 

Permanente, persoanele care indeplinesc conditiile stabilite conform alin. (10)
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au 0 vechime de cel pu^in 15 ani in flinclia publica parlamentara sau in 

func^ia publica asimilata func^iei publice parlamentare.
(14) Atributiile compartimentelor Autorita(ii Electorale Permanente 

sunt stabilite prin ordin al pre§edintelui Autorita(ii Electorale Permanente 

care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1. Atribufiile, 
sarcinile si raspunderile individuale ale personalului Autoritatii Electorale 

Permanente se stabilesc prin fisele posturilor, pe baza regulamentului de 

organizare si functionare.
(15) Activitatea desfasurata de personalul cu studii juridice in 

cadrul Autoritatii Electorale Permanente constituie vechime in specialitate 

juridica. Personalul de conducere si executie de alta specialitate decat cea 

juridica din cadrul Autoritatii Electorale Permanente beneficiaza de vechime 

in specialitatea studiilor absolvite. Perioada de exercitare a mandatului de 

presedinte si de vicepresedinte al Autoritatii Electorale Permanente constituie 

vechime in munca si in specialitate, cu toate drepturile prevazute de lege.
(16) Avizul prevazut la alin. (8) este consultativ, acesta trebuind sa 

fie solicitat in cel mult 5 zile de la data fmalizarii examenului sau 

concursului, dupa caz. Avizul prevazut la alin.(8) se emite in cel mult 15 zile 

de la data primirii solicitmi Autoritatii Electorale Permanente.”

26. Alineatul (4) al articolului 102' se abroga.

27. Literele b) - e) §i q) - u) ale alineatului (1) al articolului 103 

se modifica §i vor avea urmatorul cuprins:
„b) urmareste modul de delimitare a sectiilor de votare, de stabilire 

a localurilor sectiilor de vot si a sediilor birourilor electorale; propune 

infiintarea sectiilor de votare noi sau schimbarea sediilor sectiilor de votare in 

cazurile in care nu se asigura respectarea prevederilor art. 20-22’;
c) urmareste realizarea din timp de o maniera unitara a dotarilor 

specifice sectiilor de votare: ume si cabine tipizate, stampile, tusiere, 
recipiente pentru transportul buletinelor de vot si altele asemenea; 

controleaza modul de pastrare a acestora intre perioadele electorale §i poate 

dispune masuri pentru inlocuirea logisticii electorale care nu respecta 

standardele stabilite potrivit prezentei legi;
d) urmareste modul de asigurare a fondurilor necesare realizarii 

esalonate, din timp, a logisticii necesare desfasurarii procesului electoral, pe 

baza informarilor flirnizate de autoritatile publice competente;
e) monitorizeaza securitatea sectiilor de votare, a buletinelor de vot 

si a celorlalte documente si materiale specifice perioadei electorale pe baza 

informarilor fumizate de autoritatile publice competente;
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q) coordoneaza Sistemul informatic de centralizare a datelor din 

procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votarii si Sistemul 
informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal;

r) organizeaza si implementeaza un sistem de colectare de date si de
informare periodica a opiniei publice privind prezenta populatiei la vot; - -

s) propune §i avizeaza, prin presedintele sau, proiectele de legi, 
ordonan|e §i hotarari ale Guvernului in domeniile sale de competen|a; pentru 

elaborarea proiectelor de acte normative in domeniile sale de competenta 

poate folosi colaboratori externi in condi^iile legii;
§) elaboreaza §i supune Guvernului spre aprobare, proiectele de 

hotarari specifice bunei organizari desfa§urari a alegerilor §i a 

referendumurilor;
t) elaboreaza propuneri si proiecte de acte normative pentru 

imbunatatirea si perfectionarea sistemului electoral romanesc, pe care le 

supune Guvernului §i/sau membrilor comisiilor parlamentare competente 

spre analiza si exercitare a dreptului de initiativa legislative;
I) elaboreaza strategii §i planuri de acliune pentru consolidarea 

integritatii §i a rezilienlei sistemului electoral romanesc, pe care le supune 

spre aprobare Parlamentului sau Guvernului, dupa caz;
u) certifica aplicatiile informatice ce vor fi utilizate de Biroul 

Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votarii si le pune la 

dispozitia partidelor politice si organizatiilor cetatenilor apartinand 

minoritatilor nationale care participa la alegeri, la cererea scrisa a acestora;”

28. Dupa articolul 103 se introduce un nou articol, articolul 103^ 

cu urmatorul cuprins:
„Art. 103h - (1) Autoritatea Electorala Permanenta, cu sprijinul 

Serviciului de Telecomunicatii Speciale, asigura functionarea in sediul 
Biroului Electoral Central a unei infrastructuri informatice care indeplineste 

urmatoarele obiective:
a) asigura functionarea Sistemului informatic de centralizare a 

datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votarii;
b) asigura stocarea in timp real a duplicatelor bazelor de date 

generate de Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de 

prevenire a votului ilegal, precum si a jumalelor masinilor pe care ruleaza 

acesta, pentru facilitarea analizei si transparentei acestora.
(2) Infrastructura informatica prevazuta la alin. (1.) este unica si 

cuprinde servere, sisteme de stocare a datelor, echipamente de comunicatii si 
de securitate, precum si licente si aplicatii informatice, asigurate, instalate si



15

configurate de Serviciul de Telecomunicatii Speciale, conform cerintelor 

operationale ale Autoritatii Electorale Permanente, fiind destinata exclusiv 

aplicarii dispozitiilor prezentei legi.
(3) Sistemul informatic de centralizare a datelor din procesele- 

verbale privind consemnarea rezultatelor votarii si Sistemul informatic de 

monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal pot fr accesate - 

pentru vizualizarea in timp real a datelor, din sediul Biroului Electoral 

Central, de catre reprezentantii Biroului Electoral Central si cei ai Autoritatii 

Electorale Permanente, pe baza drepturilor de acces stabilite prin decizie a 

Autoritatii Electorale Permanente.
(4) Autoritatea Electorala Permanenta impreuna cu Serviciul de 

Telecomunicatii Speciale asigura asistenta si suportul tehnic pentru 

functionarea echipamentelor si aplicatiilor informatice prevazute la alin. (2).
(5) Autoritatea Electorala Permanenta, cu sprijinul Serviciului de 

Telecomunicatii Speciale, asigura aplicatiile si/sau serviciile informatice ce 

vor fi utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea datelor din 

procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votarii, precum si 
echipamentele informatice necesare centralizarii rezultatelor votarii de catre 

Biroul Electoral Central. Acestea vor functiona in cadrul infrastructurii 
informatice prevazute la alin. (1), cu asigurarea redundantei in central de date 

al Serviciului de Telecomunicatii Speciale.
(6) Aplicatiile informatice prevazute la alin. (5) sunt certificate de 

Autoritatea Electorala Permanenta si puse de catre aceasta la dispozitia 

partidelor politice si organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor 

nationale care participa la alegeri, la cererea scrisa a acestora.
(7) Autoritatea Electorala Permanenta asigura, pe tot parcursul zilei 

votarii si al zilei urmatoare, publicitatea datelor privind numarul alegatorilor 

prezenti la vot, respectiv a informatiilor rezultate in urma verificarii 
corelatiilor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votarii, 
obtinute prin Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de 

prevenire a votului ilegal.”

29. Dupa alineatul (1) al articolului 109 se introduce un nou 

alineat, alineatul (1^), cu urmatorul cuprins;
„(C) Primarii pot asigura personal tehnic auxiliar necesar pentru 

sprijinirea activitatii birourilor electorale ale sectiilor de votare.”
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30. Dupa articolul 109 se introduce un nou articol, articolul 109\ 

cu urmatorul cuprins:
„Art. 109^ - (1) Pe durata functionarii birourilor a oficiilor 

electorale, autoritatile si institutiile publice la care sunt angajate persoanele 

prevazute la art. 109 le asigura acestora plata drepturilor salariale, a 

indemnizatiilor de detasare, precum si a oricaror alte diurne- si- drepturi 

banesti cuvenite potrivit legii.
(2) Primirea indemnizatiei stabilite conform art. 109 alin. (2) nu 

afecteaza dreptul de a primi alte diurne, indemnizatii, pensii sau alte drepturi 

banesti cuvenite in baza unor legi speciale.
(3) Membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare din tara §i 

operatorii de calculator ai acestora au dreptul sa primeasca la cerere o zi 
libera platita de la locul de munca, in ziua urmatoare zilei votarii, pe baza 

adeverintei eliberate in acest sens de catre biroul electoral judetean, biroul 
electoral al sectorului municipiului Bucuresti sau Autoritatea Electorala 

Permanenta, dupa caz.
(4) La cerere, membrii birourilor electorale ai sectiilor de votare din 

strainatate primesc adeverin^e de la presedinfii birourilor electorale ale 

sectiilor de votare din strainatate care atesta activitatea desfa§urata in sec|ia 

de votare.
(5) Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare 

in vederea participarii la procesul electoral ale presedintilor birourilor 

electorale ale sectiilor de votare din strainatate, ale loctiitorilor acestora, 
precum si ale membrilor birourilor electorale pentru sectiile de votare din 

strainatate propusi de catre sefii misiunilor diplomatice si ai oficiilor 

consulare se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor 

Externe, in limitele prevazute de Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind 

unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru 

indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si 
completarile ulterioare.”

31. Articolul 113 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„Art. 113. - (1) Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si 

Probleme Speciale asigura hartia necesara pentru imprimarea buletinelor de 

vot, precum §i transportul acesteia la Regia Autonoma «Monitorul Oficial».
(2) Cantitatea de hartie aflata in ambalaje originale intacte, ramasa 

neutilizata, se restituie Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si 
Probleme Speciale de unde a fost ridicata, in termen de 10 ziie de la 

publicarea rezultatelor alegerilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
pe baza de proces-verbal de predare-preluare.
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(3) Plata hartiei efectiv consumate, dupa restituirea prevazuta la 

alin. (2), facturata la pret de inregistrare in contabilitate, precum §i a 

transportului hartiei restituite conform alin. (2) se face de catre Ministerul 
Afacerilor Interne, m termen de 30 de zile de la publicarea rezultatelor 

alegerilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1.”

32. Dupa articolul 118 se introduce un nou articol, articolul 118\ 

cu urmatorul cuprins:
„Art. 118’. - (1) in sensul prezentei legi, prin partide politice 

parlamentare se intelege partidele politice si organizatiile cetatenilor 

apartinand minoritatilor nationale care, la ultiniele alegeri pentru Senat si 
Camera Deputatilor, an intrunit, individual sau intr-o alianta, pragul electoral 
si au obtinut mandate de deputat sau de senator sau care nu au participat la 

ultimele alegeri parlamentare dar la data declansarii calendarului electoral 

pentru alegerile parlamentare au ca membrii 7 senator! sau 10 deputati.
(2) Alian^ele politice §i alian^ele electorate care au in componenia 

cel pu^in un partid politic parlamentar sunt asimilate partidelor politice 

parlamentare.”

33. Anexa nr. 2 se modifica si se inlocuieste cu anexa care face 

parte integrants din prezenta lege;

Art. II. - Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondents, 
precum si modificarea si completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea 

Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si 
functionarea Autoritatii Electorate Permanente, publicata in Monitorul 

Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 866 din 19 noiembrie 2015, cu modificarile 

§i completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (4) al articolului 4 se modifica si va avea urmatorul
cuprins:

„(4) Termenul de inregistrare ca alegator prin corespondents incepe 

la data de 1 aprilie a anului in care au loc alegerile si expirS cu 45 de zile 

inainte de data votSrii.”

2. Litera d) a alineatului (1) al articolului 10 se modifica si va 

avea urmatorul cuprins:
„d) instructiuni privind exercitarea dreptului de vot, in care se 

indicS datele de utilizator pentru accesarea site-ului de unde alegStorul isi 
poate descSrca buletinele de vot si termenul in care alegStorul trebuie sS
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depuna m cutia postala sau la oficiul postal documentele prevazute la art. 14 

alin. (5), astfel incat acestea sa fie livrate biroului electoral competent, in 

termenul prevazut de lege.”

3. Litera e) a alineatului (1) al articolului 10 se abroga.

4. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins;
„Art. 13. - Autoritatea Electorala Permanenta asigura postarea 

machetelor electronice ale buletinelor de vot prin corespondenta pentru Senat 
si Camera Deputatilor sau pentru Pre^edintele Romaniei, dupa caz, pe site-ul 
prevazut la art. 10 alin. (1) lit. d), pana cel mai tarziu cu 25 de zile inaintea 

datei alegerilor.”

5. Alineatul (1) al articolului 14 se modifica si va avea 

urmatorul cuprins:
„Art. 14. - (1) Alegatorul descarca buletinele de vot pentru Senat §i 

Camera Deputafilor sau pentru Pre§edintele Romaniei, dupa caz, de pe site-ul 
prevazut la art. 10 alin. (1) lit. d), le imprima, aplica pe opliunile sale din cadrul 
acestora timbrele autocolante prevazute la art. 10 alin. (1) lit. b) §i introduce 

ambele buletine de vot in plicul interior prevazut la art. 10 alin. (1) lit. b).”

Art. III. - La articolul 30 din Legea nr.334/2006 privind fmantarea 

activitatii partidelor politico si a campaniilor electorale, republicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.446 din 23 iunie 2015, cu 

modificarile si completarile ulterioare, alineatul (3) se modifica §i va avea 

urmatorul cuprins:
„(3) Prin exceptie de la prevederile art. 25 alin. (1) si (2), 

contributiile prevazute de alin. (1) §i (2) pot proveni din veniturile prevazute 

la art. 3 alin. (1) lit. d), in acest caz, prin exceptie de la prevederile art. 28 

alin. (3) - (5), fiind utilizat un cont bancar distinct.”

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

anul 2020, membrii birourilor electorale, personalul tehnic auxiliar, 
persoanele acreditate, delegatii acreditati, operatorii de calculator, personalul 

de paza si alegatorii pot primi, in mod gratuit, materiale de protectie sanitara, 
in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului, in vederea prevenirii si 
combaterii efectelor pandemiei de COVID-19.

(2) Achizitia materialelor de protectie sanitara prevazute la alin. (1) 

se face de Ministerul Afacerilor Interne, iar transportul si distribuirea acestora 

se asigura prin grija Ministerului Afacerilor Interne si a institutiilor
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prefectului, cu sprijinul primarilor.
(3) La alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020, 

primarii asigura, cu sprijinul prefectilor, in conditiile stabilite prin hotarare a 

Guvernului, igiena si dezinfectia localurilor de vot.

Art. V. - Prevederile art. 102 alin. (11) - (13) din' Legea 

nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si 
pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorate Permanente, publicata 

in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 553 din 24 iulie 2015, cu 

modificarile si completarile ulterioare, precum §i cu modificarile §i 
completarile aduse prin prezenta lege, nu se aplica functionarilor public! din 

cadrul aparatului de specialitate al Autoritatii Electorale Permanente care la 

data intrarii in vigoare a prezentei legi sunt numiti defmitiv in functiile 

publice ocupate.

Art. VI. - In termen de 5 zile, Guvernul va modifica in mod 

corespunzator Hotararea Guvernului nr. 745/2020 pentru elaborarea 

calendarului actiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru 

Senat si Camera Deputatilor din anul 2020.

Art. VII. - (1) La alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din 

anul 2020 care au loc in strainatate, in cazul in care autoritatile competente 

din tara de resedinta nu permit, din motive de securitate, in vederea prevenirii 
si combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, infiintarea de sectii de 

votare, atat in sediile misiunilor diplomatice si oficiilor consulare cat si in 

afara acestora, nu se organizeaza sectii de votare in tara respectiva.
(2) La alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020 

care au loc in strainatate, in cazul in care autoritatile competente din tara de 

resedinta retrag, din motive de securitate, in vederea prevenirii si combaterii 

efectelor pandemiei de COVID-19, acordul privind infiintarea de sectii de 

votare in sediile misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si/sau in afara 

acestora, nu se mai desfasoara operatiunile de votare cadrul sectiilor de 

votare in cauza.
(3) La alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020 

care au loc in strainatate, in cazul in care autoritatile competente din tara de 

resedinta retrag pe parcursul procesului de votare, din motive de securitate, in 

vederea prevenirii si combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, acordul 
privind desfasurarea operatiunilor de votare in sectiile de votare organizate in 

sediile misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si/sau in afara acestora, nu 

se mai desfasoara operatiunile de votare in cauza. In acest caz, prevederile
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Legii nr. 208/2015, cu modificarile §i completarile ulterioare, se aplica in 

mod corespunzator.
(4) La alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020 

care au loc in strainatate, in cazul in care nu pot fi asigurate masurile de 

securitate impuse de autoritatile statului de resedinta in vederea prevenirii si 
combaterii efectelor pandemiei de COVID-19 in nicio sectie de votare; nu'se 

organizeaza sectii de votare in tara respectiva.
(5) La alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020 

care au loc in strainatate, in cazul in care in sediul misiunii diplomatice sau 

oficiului consular nu pot fi asigurate masurile de protectie sanitara in vederea 

prevenirii si combaterii efectelor pandemiei de COVID-19 impuse de 

autoritatile competente din Romania sau tara de resedinta pentru functionarea 

sectiei de votare, aceasta poate fi organizata in orice alta locatie din aceeasi 

localitate.
(6) La alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020 

care au loc in strainatate, in cazul in care materialele necesare desfasurarii 
votarii nu pot fi transmise in termen util inaintea zilei votarii, acestea vor fi 
tiparite, respectiv confectionate pe plan local, prin grija misiunilor 

diplomatice si oficiilor consulare, conform procedurii stabilite prin decizie a 

Biroului Electoral Central.
(7) Biroul electoral de circumscriptie pentru cetatenii romani cu 

domiciliul sau resedinta in afara tarii, Ministerul Afacerilor Externe si 
Autoritatea Electorala Permanenta aduc la cunostinta publica, de indata, 
situatiile aparute ca urmare a aplicarii alin. (1) - (5).

Art. VIII. - Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului §i a 

Camerei Deputa|ilor, precum §i pentru organizarea §i functionarea Autorita^ii 
Electorale Permanente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr. 553 din 24 iulie 2015, cu modificarile §i completarile ulterioare, §i Legea 

nr. 288/2015 privind votul prin corespondenta, precum §i modificarea §i 
completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului a Camerei 
Deputatilor, precum §i pentru organizarea §i functionarea Autoritatii 
Electorale Permanente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr. 866 din 19 noiembrie 2015, cu modificarile §i completarile ulterioare, 
precum §i cu modificarile §i completarile aduse prin prezenta lege, se vor 

republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua 

numerotare.
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Aceastd lege a fast adoptatd de Parlamentul Romdniei, 
cu respectarea prevederilor art. 75 §i ale art. 76 alin. (1) din Constitufia 

Romdniei, republicatd.

p. PRE§EDINTELE 

SENATULUI
PRE§EDINTE^ 

CAMEREI DEPUJ^ILOR

ROBERT-MARIUS CAZANCIUClON-MARGEL CIOLACU

Bucure§ti, .
Nr.
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ai^exA
fAnexa nr. 2 la Leeea nr. 208/2015)

Modelul listei sus^inatorilor

Denumirea partidului politic sau aliantei politice (ori men^iunea „Candidat independent”,___
dupS caz)

Semnul electoral al partidului politic sau aliantei politice

LISTA SUSTINATORILOR 
pentru alegerea Senatului a Camerei Deputatilor

(data alegerilor)

Nr. Prenutne Act de identitate SemnaturaNume Data
na^terii Seria Nuni5rulDenumirecrt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Subsemnatul, 
domiciliat in 
judetul.........
datele §i semnSturile cuprinse in prezenta lista, care are un num^r de
realitatii-

, cod numeric personal
,, in comuna/ora§ul/municipiul................ . nascut la data de,

,, posesor al C.1.(B.I.) seria. nr........ , declar pe propria raspundere ca toate
pozip’i, corespund

Localitatea SemnaturaData


