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LEGE

pentru modificarea Legii nr. 370/2004 republicată^ pentru alegerea 
Preşedintelui României, cu modificările şi completările ulterioare

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

ARTICOL UNIC:
Preşedintelui României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 
din 12 septembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va 
avea următorul cuprins:

Legea nr. 370 din 20 septembrie 2004 pentru alegerea

1. La articolul 18, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

" în termen de cel mult 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, 
fiecare formaţiune politică care a propus candidat comunică biroului electoral 
judeţean sau biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti numele şi 
prenumele reprezentantului său precum şi dovada apartenenţei acestuia ca membru 
cu minim 3 luni vechime în respectiva formaţiune politică. Comunicările transmise 
după acest termen nu se mai iau în considerare. în termen de 24 de ore de la 
expirarea termenului în care se fac comunicările, biroul electoral judeţean sau 
biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti se completează cu 
reprezentanţii propuşi de partidele politice parlamentare care au propus candidaţi, 
în limita numărului de reprezentanţi prevăzut la alin. (1). în termen de 24 de ore 
de ia completarea birourilor electorale judeţene sau birourilor electorale ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti cu reprezentanţii propuşi de partidele politice 
parlamentare care au propus candidaţi, acestea se completează de către 
preşedintele biroului electoral judeţean sau al biroului electoral al sectorului 
municipiului Bucureşti, după caz, cu reprezentanţii celorlalte formaţiuni politice
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care au propus candidaţi, în limita numărului de reprezentanţi prevăzut la alin. 
(1). prin tragere la sorţi, dacă este cazul, în prezenţa membrilor biroului şi a 
candidaţilor sau a persoanelor delegate de către conducerile formaţiunilor politice 
care au propus candidaţii."

2. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

" în cel mult două zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 21 alin. (2). 
formaţiunile politice care au propus candidaţi sunt obligate să comunice biroului 
electoral judeţean, respectiv biroului electoral al sectorului, în cazul municipiului 
Bucureşti, lista reprezentanţilor lor în birourile electorale ale secţiilor de votare, 
sub forma unui tabel care cuprinde următoarele: numărul secţiei de votare, 
numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa şi 
modalitatea de contact, respectiv numărul de telefon, de fax sau adresa de e-mail 
precum şi dovada apartenenţei acestora ca membru cu minim 3 luni vechime în 
respectiva formaţiune politică. O formaţiune politică poate avea într-un birou 
electoral al unei secţii de votare cel mult 2 reprezentanţi."

3. La articolul 23, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

" în cel mult 5 zile de la data desemnării preşedintelui biroului electoral al unei 
secţii de votare din străinătate şi a locţiitorului acestuia, formaţiunile politice care 
au propus candidaturi ce au rămas definitive transmit biroului electoral pentru 
secţiile de votare din străinătate, prin mijloace electronice, listele reprezentanţilor 
lor în secţia de votare din străinătate respectivă, cuprinzând numele, prenumele, 
telefoanele, e-mailurile şi codurile numerice personale ale titularului şi 
supleanţilor, însoţite de declaraţiile lor de acceptare precum şi de dovada 
apartenenţei acestora ca membru cu minim 3 luni vechime în respectiva formaţiune 
politică. O formaţiune politică poate avea un titular şi 2 supleanţi, cu rol de 
locţiitori, pentru fiecare secţie de votare. Pentru a îndeplini atribuţiile ce revin 
operatorilor de calculator, reprezentanţii formaţiunilor politice trebuie să urmeze o 
sesiune de instruire în acest sens. Supleanţii pot înlocui temporar titularii numai 
când aceştia nu pot participa la activitatea birourilor electorale ale secţiilor de 
votare din străinătate."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea 
prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Preşedinte al Senatului,Preşedinte al Camerei Deputaţilor,


