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  Domnului 
   Emil Popescu, 
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AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 63/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 68/1992 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a Legii nr. 69/1992 pentru 
alegerea Preşedintelui României şi a Legii nr. 70/1999 privind alegerile locale 
 
 
 
  Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a transmis, cu adresa 
nr. 271 din 5 iunie 2000, Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale, în vederea avizării în procedură de 
urgenţă, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 63/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 68/1992 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a Legii nr. 69/1992 pentru 
alegerea Preşedintelui României şi a Legii nr. 70/1999 privind alegerile 
locale. 
  În şedinţa din 7 iunie, Comisia a analizat proiectul de lege şi a 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să îi acorde aviz favorabil cu următoarele 
amendamente: 
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  Amendamente admise:  
 
 
Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

1.     “Art. I  
    1. – Alineatul (6) al 
articolului 3 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
    «(6) Numerotarea 
circumpscripţiilor 
electorale şi numărul de 
deputaţi şi de senatori ce 
urmează să fie aleşi în 
fiecare circumscripţie 
electorală se aprobă de 
către Guvern, odată cu 
stabilirea datei 
alegerilor»”. 
 

    Domnul deputat 
Marţian Dan a propus 
eliminarea punctului 1 de 
la art. I. 
    Amendamentul a fost 
admis de membrii comisiei 
cu majoritate de voturi. 

    Nu este cazul ca 
numerotarea 
circumscripţiilor electorale 
şi numărul de deputaţi şi 
senatori ce uremază să fie 
aleşi, aspecte ce sunt 
reglementate  prin Anexa 
din Legea nr. 68/1992, să 
fie trecute în competenţa 
Guvernului. 

2.     “Art. I 
    38. - Articolul 94 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
    «Art. 94 – (1) Buletinele 
de vot întrebuinţate sau 
neîntrebuinţate, procesele 
verbale şi ştampilele 
necesare votării, primite 
de tribunale de la birourile 
electorale de 
circumscripţie, vor fi 
păstrate în arhivă, separat 
de celelalte documente ale 
instanţei, timp de 3luni de 
la publicarea rezultatelor 
alegerilor în Monitorul 
Oficial al României»”. 

    Domnul deputat 
Marţian Dan a propus 
modificarea termenului de 
la 3 luni la un an. 
    Amendamentul a fost 
admis de membrii comisiei 
cu majoritate de voturi, 
urmând ca redactarea 
punctului 38 al art. I să fie 
modificată astfel:  
     “38. - Articolul 94 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
    «Art. 94 – (1) Buletinele 
de vot întrebuinţate sau 
neîntrebuinţate, procesele 
verbale şi ştampilele 
necesare votării, primite 
de tribunale de la birourile 
electorale de 
circumscripţie, vor fi 
păstrate în arhivă, separat 
de celelalte documente ale 
instanţei, timp de 1 an de 
la publicarea rezultatelor 
alegerilor în Monitorul 
Oficial al României»”. 
 
 

    Este posibil ca nu toate 
fraudele electorale să fie 
identificate şi dovedite în 
decurs de 3 luni, motiv 
pentru care se impune 
prelungirea până la un an a 
termenului de păstrare a 
documentelor referitoare 
la alegeri prevăzute în  
alin. (1) al art. 94. 
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Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

3.     “Art. V – Pe data 
intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de 
urgenţă se abrogă: 
    Anexele nr. 1 şi nr. 2 
din Legea nr. 68/1992 
privind alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr. 164 din  
16 iulie 1992, cu 
modificările ulterioare; 
    Hotărârea Guvernului 
nr. 758/1992 privind 
organizarea activităţii de 
întocmire şi eliberare a 
cărţii de alegător, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr. 325 din  
14 decembrie 1992; 
    Hotărârea Guvernului 
nr. 785/1993 pentru 
aprobarea Metodologiei 
privind întocmirea şi 
eliberarea cărţii de 
alegător, publicată în 
Monitorul oficial al 
României, Partea I, nr. 31 
din 1 februarie 1994, cu 
modificările ulterioare, 
precum şi orice alte 
dispoziţii contrare”. 
 

    Domnul deputat 
Marţian Dan a propus 
eliminarea din lista actelor 
ce urmează a fi abrogate a 
Anexei 1 din Legea  
nr. 68/1992 privind 
alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr. 164 din  
16 iulie 1992, cu 
modificările ulterioare. 
    Amendamentul a fost 
admis de membrii comisiei 
cu majoritate de voturi. 

    Pentru considerentele 
expuse la punctul 1. 
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  Amendamente respinse: 
 
Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

1.     “Art. I 
    10. – Alineatele (1) şi 
(2) ale articolului 14 se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
    «(1) Exercitarea 
dreptului de vot se face pe 
baza cărţii de alegător, 
eliberată în condiţiile 
prezentei legi. Cetăţenii 
români aflaţi în străinătate 
pot vota şi fără carte de 
alegător». 
    «(2) Forma, conţinutul, 
modul de eliberare şi 
utilizare a cărţii de 
alegător, precum şi 
cheltuielile de tipărire şi 
distribuire a acestora se 
stabilesc prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
Ministerului de Interne şi a 
Ministerului Funcţiei 
Publice»”. 
 
    “11. – Alineatul (1) al 
articolului 15 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
    «(1) Cărţile de alegător 
sunt valabile pentru toate 
consultările electorale, 
potrivit numărului de 
scrutine prevăzut în 
cuprinsul lor şi se 
eliberează alegătorilor 
înscrişi în listele electorale 
permanente ale localităţii 
în care domiciliază»”. 
 
    “12. – Alineatele (1), 
(2), (3), (4) şi (6) ale 
articolului 16 se modifică 
şi vor avea următorul 
cuprins: 

    Domnul deputat 
Marţian Dan a propus 
eliminarea punctelor 10, 
11, 12 şi 13 de la art. I din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului, precum şi 
referirile la cărţile de 
alegător din textul 
punctelor 26, 36 ale art. I 
din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului, precum şi 
din textul punctelor 1 şi 2 
de la art. IV al Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului. 
    Amendamentul a fost 
respins de membrii 
comisiei cu 3 voturi 
pentru, 6 voturi împotrivă 
şi 1 abţinere. 

    Renunţarea definitivă la 
cartea de alegător se 
impune din următoarele 
considerente: 
1) – introducerea cărţii de 

alegător complică 
inutil procesul de vot, 
alegătorul trebuind să 
prezinte, alături de 
actul care îi atestă 
identitatea, şi cartea de 
alegător pe care se va 
aplica o ştampilă ce 
confirmă faptul că a 
votat; 

2) - tipărirea şi 
distribuirea cărţilor de 
alegător antrenează 
cheltuieli băneşti şi 
eforturi ce nu se 
justifică; 

3) – se instituie un sistem 
de vot diferenţiat 
creându-se două 
categorii distincte de 
votanţi: românii din 
ţară vor fi obligaţi să 
se prezinte la vot cu 
cartea de alegător în 
timp ce cetăţeni 
români cu drept de vot 
aflaţi în străinătate pot 
să voteze doar pe baza 
paşaportului; 

4) – desfăşurarea corectă 
a trei rânduri de alegeri 
parlamentare şi 
prezidenţiale şi a 3 
rânduri de alegeri 
locale din 1990 şi până 
în prezent sunt cele 
mai bune argumente  
în favoarea inutilităţii 
introducerii cărţilor de 
alegător în procesul 
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Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

     «(1) Cartea de alegător 
se întocmeşte de 
Ministerul de Interne, prin 
formaţiunea de evidenţă a 
populaţiei la care este 
arondată localitatea în care 
îşi are domiciliul 
alegătorul». 
    «(2) Eliberarea cărţii de 
alegător se face pe baza 
actului de identitate, 
numai titularului şi sub 
semnătura acestuia, de 
către Ministerul de 
Interne, prin formaţiunile 
de evidenţă a populaţiei». 
    «(3) Cărţile de alegător 
neridicate se trimit de 
formaţiunea de evidenţă a 
populaţiei primarului, 
care, cu 3 zile înainte de 
ziua alegerilor, le va preda 
birourilor electorale ale 
secţiilor de votare, pe bază 
de proces-verbal 
cuprinzând numărul 
cărţilor de alegător, 
numele, prenumele şi 
domiciliul titularilor». 
    «(4) După actualizarea 
listelor electorale 
permanente potrivit art. 9 
alin. (1), întocmirea şi 
eliberarea cărţilor de 
alegător pentru cetăţenii 
care au împlinit vârsta de 
18 ani până în luna 
ianuarie sau care vor 
împlini această vârstă până 
în ziua alegerilor, inclusiv 
se fac potrivit prevederilor 
alin. (1), (2) şi (3)». 
    «(6) Evidenţa cărţilor de 
alegător se asigură de 
Ministerul de Interne»”. 
 
    “13. – Alineatul (1) al 
articolului 17 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

 electoral, măsură ce poate 
avea o singură consecinţă: 
complicarea inutilă a 
procesului de votare; 

5) – votul multiplu la care ar 
putea recurge unii alegători, 
comiţând prin aceasta o 
fraudă electorală - care 
inspiră iniţiativa introducerii 
cărţii de alegător - are un 
mijloc eficient de 
contracarare în dispoziţiile 
legilor electorale în vigoare; 
acestea conţin sancţiuni 
penale ce trebuie aplicate 
acelora care s-ar preta la 
astfel de acte în ziua votării  
(a se vedea dispoziţiile  
alin. (3) al art. 77 din Legea 
nr. 68/1992 pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului, ale art. 27 din 
Legea nr. 69/1992 pentru 
alegerea Preşedintelui 
României, ale art. 94 din 
Legea nr. 70/1991 privind 
alegerile locale); 

6) practica utilizării cărţilor de 
alegător în procesul votării 
este rară în Europa  şi nu cred 
că ar trebui să ne menţinem 
la o decizie ce a fost adoptată 
la începutul statornicirii vieţii 
democratice în România  
post-decembristă, când nu 
aveam suficientă experienţă 
cu privire la desfăşurarea 
unor  alegeri libere şi 
pluraliste ale căror  derulări 
ulterioare au pus sub semnul 
întrebării utilitatea recursului 
la cartea de alegător. 
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Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

     «(1) În cazul pierderii 
sau distrugerii cărţii de 
alegător, se poate elibera 
un duplicat de autorităţile 
prevăzute la art. 16 alin. 
(2), care vor face 
menţiunea 
corespunzătoare în lista 
electorală permanentă a 
localităţii»”. 
 
 

  

2.     “Art. I 
    15. – Articolul 23 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
    «Art. 23 (1) În scopul 
bunei desfăşurări a 
operaţiunilor electorale se 
înfiinţează, în condiţiile 
prezentei legi, pentru 
fiecare alegere, Biroul 
Electoral Central, birouri 
electorale de 
circumscripţie şi birouri 
electorale ale secţiilor de 
votare. La nivelul 
sectoarelor municipiului 
Bucureşti se constituie 
oficii electorale». 
    «(2) Birourile şi oficiile 
electorale sunt alcătuite 
numai din cetăţeni cu 
drept de vot; candidaţii nu 
pot fi membri ai acestora». 
    «(3) În realizarea 
atribuţiilor ce revin 
birourilor şi oficiilor 
electorale, toţi membrii 
din compunerea acestora 
exercită o funcţie ce 
implică autoritatea de stat. 
Exercitarea corectă şi 
imparţială a acestei funcţii 
este obligatorie». 
 
 
 
 

    Domnul deputat 
Marţian Dan a propus 
eliminarea dispoziţiilor de 
la punctele 15-19 din 
cuprinsul art. I referitoare 
la constituirea oficiilor 
electorale la nivelul 
sectoarelor municipiului 
Bucureşti, precum şi a 
oricăror alte referiri la 
acestea în cuprinsul 
Ordonanţei de urgenţă. 
    Amendamentul nu a 
întrunit voturile necesare 
pentru a fi adoptat. 

    Oficiile electorale ce 
urmează a fi create la 
nivelul sectoarelor 
municipiului Bucureşti 
sunt alcătuiri neconturate 
şi nestructurate în mod 
organic, ele având mai 
curând funcţia unor 
intermediari între birourile 
electorale ale secţiilor de 
votare şi Biroul electoral 
al municipiului Bucureşti. 
În legătură cu lipsa de 
oportunitate a acestei 
formule a se vedea punctul 
5 din Capitolul I şi punctul 
8 din Capitolul II al 
avizului Consiliului 
Legislativ. 
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Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

     16. Literele d), e), f) şi 
h) din alineatul (1) al 
articolului 27, se modifică 
şi vor avea următorul 
cuprins:    
     «d) – rezolvă 
întâmpinările referitoare la 
propria lor activitate şi 
contestaţiile cu privire la 
operaţiunile birourilor 
electorale  ale secţiilor de 
votare sau, după caz, 
oficiilor electorale, din 
cadrul circumscripţiei 
electorale în care 
funcţionează. 
    e) – distribuie, împreună 
cu primarii, birourilor 
electorale ale secţiilor de 
votare buletinele de vot, 
ştampila de control şi 
ştampilele cu menţiunea 
“Votat”. Biroul electoral 
de circumscripţie al 
municipiului Bucureşti 
distribuie aceste materiale 
oficiilor electorale. 
    f) – totalizează 
rezultatul alegerilor de la 
secţiile de votare şi 
comunică Biroului 
Electoral Central  
procesul-verbal 
cuprinzând numărul de 
voturi valabil exprimate 
pentru fiecare listă de 
candidaţi. 
    h) – înaintează Biroului 
Electoral Central 
procesele-verbale 
cuprinzând rezultatul 
alegerilor, precum şi 
întâmpinările, contestaţiile 
şi procesele-verbale 
primite de la birourile 
electorale ale secţiilor de 
votare, iar în municipiul 
Bucureşti de la oficiile 
electorale». 
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Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

     17. După articolul 27 se 
introduc două noi articole, 
articolul 271 şi articolul 272, cu 
următorul cuprins:     
    «Art. 271 (1) – Oficiile 
electorale sunt alcătuite dintr-un 
preşedinte, un locţiitor al acestuia 
şi cel mult 7 membri, 
reprezentanţi ai partidelor sau 
alianţelor politice care participă la 
alegeri în circumscripţia electorală 
în care funcţionează. 
    (2) Preşedintele şi locţiitorul 
sunt magistraţi, desemnaţi de 
preşedintele Tribunalului 
Bucureşti, cu 20 de zile înainte de 
data alegerilor, prin tragere la 
sorţi, dintre judecătorii în exerciţiu 
ai Tribunalului. Prevederile art. 28 
alin. (6), (7), (8), (9), (10) şi (11) se 
aplică în mod corespunzător». 
    «Art. 272 – Oficiile electorale 
ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti au următoarele atribuţii: 
    a) distribuie, împreună cu 
primarii, birourile electorale ale 
secţiilor de votare, buletinele de 
vot, ştampila de control şi 
ştampila cu menţiunea “Votat”; 
    b) totalizează rezultatul 
alegerilor de la secţiile de votare şi 
comunică biroului electoral de 
circumscripţie al municipiului 
Bucureşti procesul-verbal 
cuprinzând numărul de voturi 
valabil exprimate pentru fiecare 
listă de candidaţi; 
    c) rezolvă întâmpinările 
referitoare la propria lor activitate 
şi contestaţiile cu privire la 
operaţiunile birourilor electorale 
ale secţiilor de votare; 
    d) înaintează biroului electoral 
de circumscripţie procesele-
verbale cuprinzând rezultatul 
alegerilor, precum şi 
întâmpinările, contestaţiile şi 
procesele-verbale primite de la  
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Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

 birourile electorale ale secţiilor de 
votare». 
    18. – Literele a) şi e) din 
articolul 29, se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
    «a) – primesc copia listelor 
comunicate, potrivit art. 13 alin. 
(2) şi cărţile de alegător neridicate, 
potrivit art. 16 alin. (3) iar, de la 
birourile electorale de 
circumscripţie, buletinele de vot 
pentru alegătorii ce urmează să 
voteze la secţia de votare, 
ştampila de control şi ştampilele 
cu menţiunea “Votat” le primesc 
de la oficiile electorale 
    e) – înaintează birourilor 
electorale de circumscripţie sau, 
după caz, oficiilor electorale, 
procesele-verbale cuprinzând 
rezultatul votării împreună  cu 
contestaţiile depuse şi materialele 
la care acestea se referă». 
    19. – Articolul 30 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
    «Art. 30 – Birourile şi oficiile 
electorale lucrează în prezenţa 
majorităţii membrilor ce le 
compun şi iau hotărâri cu votul 
majorităţii membrilor prezenţi»”. 

  

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

Marţian Dan 


