
LEGE

privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, ca urmare a 
incetarii mandatului Parlamentului ales in anul 2016, precum si a unor masuri

pentru buna organizare a acestora

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege

Art. 1. - Data alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, organizate ca urmare 
a incetarii mandatului Parlamentului ales in anul 2016, se stabileste in ziua de duminica, 
14 martie 2021.

Art. 2. - Perioada electorala a alegerilor prevazute la art. 1 incepe la data de 13 
ianuarie 2021.

Art. 3. - fn cel mult 3 zile de la data prevazuta la art. 2, prin hotarare a Guvemului 
se aproba calendarul actiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat 
si Camera Deputatilor prevazute la art. 1.

Art. 4. - (1) Sunt si raman valabile pentru alegerile organizate la data prevazuta la 
art. 1, urmatoarele acte si operatiuni electorale intocmite si realizate pentru alegerile pentru 
Senat si Camera Deputatilor ce fusesera preconizate pentru data de 6 decembrie 2020:

a) listele de sustinatori ai partidelor politice, organizatiilor cetatenilor apartinand 
minorita^ilor nationale, ai aliantelor politice, ai aliantelor electorale si ai candidatilor 
independenti, acestea putand fi depuse, potrivit legii, la Biroul Electoral Central si birourile 
electorale de circumscriptie pana la data stabilita conform art. 3;

b) cererile de inregistrare ca alegator prin corespondenfa si ca alegator din 
strainatate, formulate conform art. 4 alin. (4) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin 
corespondenta, precum si modificarea si completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea 
Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii 
Electorale Permanente, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 42 alin. (2) din 
Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru 
organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, cu modificarile si 
completarile ulterioare;

c) listele de sustinatori depuse la Biroul Electoral Central si birourile electorale de 
circumscriptie, acestea putand fi actualizate si/sau modificate, pana la data stabilita 
conform art. 3;

d) constituirea si completarea Biroului Electoral Central si a birourilor electorale 
de circumscriptie;
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e) deciziile Biroului Electoral Central si ale birourilor electorale de circumscriptie 
prin care au fost inregistrate liste de sustinatori, candidaturi si aliante electorale.

(2) Termenul de inregistrare ca alegator prin corespondenta si ca alegator din 
strainatate pentru alegerile organizate la data prevazuta la art. 1 incepe la data intrarii in 
vigoare a prezentei legi si se incheie la data expirarii termenelor prevazute la art. 4 alin. (4) 
din Legea nr. 288/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 42 alin. (2) din 
Legea nr. 208/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, activitatea Biroului 
Electoral Central si a birourilor electorale de circumscriptie constituite pentru alegerile 
pentru Senat si Camera Deputatilor din data de 6 decembrie 2020 se suspenda pana la data 
prevazuta la art. 2.

(4) Pe durata suspendarii activitatii Biroului Electoral Central si a birourilor 
electorale de circumscriptie, toate actele si documentele primite, create si de^inute de 
acestea se pastreaza de catre Autoritatea Electorala Permanenta.

(5) Predarea-primirea actelor si documentelor prevazute la alin. (4) se face pe baza 
de proces-verbal.

Art. 5. - Bunurile achizitionate pentru alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor 
ce fusesera preconizate pentru data de 6 decembrie 2020 pana la data intrmi in vigoare a 
prezentei legi vor fi pastrate si conservate in mod corespunzator de autoritatile publice care 
le-au achizitionat, in vederea utilizarii lor pentru alegerile organizate la data prev^uta la 
art. 1.

Art. 6. - Sumele alocate conform art. 1 alin. (1) din Hotararea Guvemului nr. 
755/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregatirii, organizarii si desfasurarii in 
bune conditii a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020, Ministerului 
Afacerilor Interne, al Autorita^ii Electorale Permanente, al Ministerului Afacerilor Externe, 
al Agentiei Nationale de Integritate, al Consiliului National pentru Studierea Arhivelor 
Securitatii, al Serviciului de Telecomunicatii Speciale, precum si al Secretariatului General 
al Guvemului, pentru Institutul National de Statistica si ramase neangajate si/sau 
neutilizate la data intrarii in vigoare a prezentei legi se restituie in vederea reintregirii 
Fondului de rezerva bugetara la dispozitia Guvemului, in cel mult 30 de zile de la data 
intrarii in vigoare a legii.

Art. 7. - La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga: 
a) Hotararea Guvemului nr. 744/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru 

Senat si Camera Deputatilor din anul 2020, publicata in Monitoml Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 816 din 4 septembrie 2020.
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b) Hotararea Guvemului nr. 745/2020 pentru aprobarea calendarului actiunilor din 
cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 817 din 4 septembrie 2020.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor 
art. 75 §i ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRE§EDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, p.PRE§EDINTELE SENATULUI

Ion-Marcel Ciolacu Robert-Marius Cazanciuc
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