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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

LEGE
pentru modificarea Legea nr.l 15/2015 şi pentru modificarea art.5 alin.(5)

din Legea nr.33/2007

Senatul adoptă prezentul proiect de lege

Art.l.- Legea nr.l 15/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum 

şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor 

locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.349 din 20 mai 2015, 
se modifică după cum urmează:

1, La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul Cuprins:
„(1) Au dreptul de a alege cetăţenii români care au împlinit vârsta de 16 

ani, inclusiv cei care împlinesc această vârstă în ziua alegerilor.”

2. La articolul 85, alineatul (3) lit.a) şi alineatul (4) lit.a) se modifică şi vor 

avea următorul cuprins:
X . •

„(3) In cazul în care alegătorul nu figurează în lista electorală permanentă 

sau în copia de pe lista electorală complementară existentă în secţia de votare 

respectivă, Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a 

votului ilegal semnalează dacă:
a) persoana care s-a prezentat la vot a împlinit vârsta de 16 ani până

în ziua votării inclusiv;
A,

(4) In baza rezultatelor generate de Sistemul informatic de monitorizare a 

prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, a comunicărilor efectuate prin 

intermediul acestuia şi a verificării actului de identitate, preşedintele biroului 
electoral al secţiei de votare:
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a) opreşte de la votare persoana care nu a împlinit vârsta de 16 ani 
până în ziua votării şi persoana care şi-a pierdut drepturile electorale;”

Art.2.- Articolul 5 alineatul (5) din Legea nr.33/2007 privind organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.627 din 31 august 2012, se modifică şi va avea 

următorul cuprins:

„(5) Cetăţenii români care au vârsta de 16 ani, împliniţi până în ziua 

de referinţă inclusiv, au dreptul de a alege membri din România în Parlamentul 
European.”
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, în 

condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a IlI-a din Constituţia României, 
republicată.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Alina-Ştefania Gorghiu
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