
 
 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

   Bucureşti, 21 mai  2012 
  Nr.  PL.x 131/2012 

  
RAPORT 

 
asupra  proiectului de Lege pentru  modificarea şi completarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei 

Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi  a Legii nr.393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu proiectul de Lege pentru  
modificarea şi completarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei 
publice locale nr.215/2001 şi  a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, trimis cu adresa nr. PL.x. 131 din 14 mai 
2012,  înregistrat cu nr. 31/339 din 14 mai  2012. 

Senatul, în calitate de primă Cameră  sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din data de 8 mai 2012. 
Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera  Deputaţilor este  Cameră decizională.  
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Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri,  iniţiativa legislativă, conform avizului nr. 360 din 25 
aprilie 2012.  

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare  modificarea şi completarea art. 48 din Legea nr. 
35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 
privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul eliminării elementelor discriminatorii prin 
reglementarea atribuirii mandatului de parlamentar candidaţilor care au obţinut numărul cel mai mare de voturi valabil 
exprimate în colegiul uninominal în care au candidat. 

Din numărul total de 23 de  membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat la şedinţă  20 deputaţi. 
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi doamna Irina Alexe , şef Departament Relaţia cu Parlamentul şi domnul 

Marian Muhuleţ, vicepreşedintele Autorităţii Electorale Permanente. 
 În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu  majoritate de voturi (14 voturi pentru, 5 voturi împotrivă, o 
abţinere)să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru  modificarea şi completarea art.48 din 
Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi  a Legii 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu amendamentele admise, cuprinse în Anexa nr. 1 care face parte din prezentul 
raport. Amendamentele respinse sunt redate în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din raport. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege  face parte din categoria legilor organice. 
 
 

 
VICEPREŞEDINTE,                      SECRETAR 

       Florin IORDACHE                  Alina GORGHIU 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar, Paul Şerban 
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Anexa nr. 1           

AMENDAMENTE ADMISE  
 

la proiectul de Lege pentru  modificarea şi completarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi  a Legii nr.393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali 

 
 

la  
Nr. 
crt. 

Text Legea nr. 35/2008 Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

1.   
   Lege pentru modificarea 
şi completarea art.48 din 
Legea nr.35/2008 pentru 
alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului 
şi pentru modificarea şi 
completarea Legii 
nr.67/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei 
publice locale, a Legii 
administraţiei publice 
locale nr.215/2001 şi a 
Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali

 
Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 
35/2008 pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului şi pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr. 67/2004 pentru 
alegerea autorităţilor 
administraţiei publice 
locale, a Legii 
administraţiei publice 
locale nr. 215/2001 şi a 
Legii nr. 393/2004 privind 
statutul aleşilor locali. 
Autor:Mate Andras 
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Nr. 
crt. 

Text Legea nr. 35/2008 Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

Levente, Marton Arpad 
2.  Articol unic - Art.48 

din Legea nr.35/2008 
pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului 
şi pentru modificarea şi 
completarea Legii 
nr.67/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei 
publice locale, a Legii 
administraţiei publice 
locale nr.215/2001 şi a 
Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea 
I, nr.196 din 13 martie 
2008, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică şi se completează 
după cum urmează:

   Articol unic. - Legea nr. 
35/2008 pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului şi pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr. 67/2004 pentru 
alegerea autorităţilor 
administraţiei publice 
locale, a Legii 
administraţiei publice 
locale nr. 215/2001 şi a 
Legii nr. 393/2004 privind 
statutul aleşilor locali, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea 
I nr. 196 din 13 martie 
2008, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică şi se completează 
după cum urmează: 
Autor:Mate Andras 
Levente, Marton Arpad 

 

3.  Art. 2 (27) prag electoral 
– procentajul minim din 
voturile valabil exprimate 

…………………………. 1. La articolul 2, pct. 27 se 
abrogă.  
Autor: Florin Iordache, 
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Nr. 
crt. 

Text Legea nr. 35/2008 Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

separate pentru Camera 
deputaţilor şi Senat sau 
numărul minim de colegii 
uninominale în care se 
situează pe primul loc în 
ordinea numărului de 
voturi valabil exprimate, 
pentru un partid politic, o 
alianţă politică sau 
electorală, necesar pentru 
a intra în procesul de 
distribuire a mandatelor. 

Valeriu Zgonea 
 

4. 
    
 
 
(2)Delimitarea şi 
numerotarea colegiilor 
uninominale se 
actualizează de către 
Autoritatea Electorală 
Permanentă. 
Operaţiunea de delimitare 
se actualizează anual în 
cazul în care au apărut 
modificări în structura, 
denumirea sau rangul 
unităţilor administrativ-

 2. La articolul 12, 
alineatul (2) va avea 
următorul cuprins: 
(2) Delimitarea şi 
numerotarea colegiilor 
uninominale se 
actualizează prin lege. 
Operaţiunea de delimitare 
se actualizează anual în 
cazul în care au apărut 
modificări în structura, 
denumirea sau rangul 
unităţilor administrativ-
teritoriale, precum şi după 
fiecare recensământ al 
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Nr. 
crt. 

Text Legea nr. 35/2008 Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

teritoriale, precum şi 
după fiecare recensământ 
al populaţiei, cu cel puţin 
12 luni înainte de 
alegerile parlamentare la 
termen, prin emiterea 
unei hotărâri a 
Autorităţii Electorale 
Permanente, care se 
publică în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I.

populaţiei, cu cel puţin 12 
luni înainte de alegerile 
parlamentare la termen. 
Pentru alegerile 
parlamentare din anul 
2012 rămân aplicabile 
dispoziţiile  Hotărârii 
Guvernului nr. 802/2008 
pentru aprobarea primei 
delimitări a colegiilor 
uninominale pentru 
alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului, 
referitoare la delimitarea 
colegiilor.
Autor: Florin Iordache, 
Valeriu Zgonea 

5. Art. 15 (1) Biroul 
Electoral Central are 
următoarele atribuţii 
principale: 
……………………….. 
f) stabileşte, pe baza 
proceselor-verbale 
transmise de birourile 
electorale de 

 3. La articolul 15 
alineatul  (1), litera f) se 
abrogă 
Autor : Florin Iordahe, 
Valeriu Zgonea 
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Nr. 
crt. 

Text Legea nr. 35/2008 Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

circumscripţie, lista 
partidelor politice, 
alianţelor politice, 
alianţelor electorale şi a 
organizaţiilor cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor 
naţionale care au întrunit 
pragul electoral, precum 
şi lista celor care nu au 
întrunit pragul electoralşi 
comunică birourilor 
electorale de 
circumscripţie şi dă 
publicităţii, în termen de 
24 de ore de la 
constatare, aceste liste; 

 (2)Un candidat poate 
reprezenta un singur 
competitor electoral într-
un singur colegiu 
uninominal.

   

6. Art. 29 
 
 
(7) Depozitul se restituie 
în termen de 14 zile 

 4. La articolul 29, 
alineatul (7) va avea 
următorul cuprins: 
“(7) Depozitul se restituie 
în termen de 14 zile 
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Nr. 
crt. 

Text Legea nr. 35/2008 Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

lucrătoare de la data 
rămânerii definitive a 
rezultatelor alegerilor 
organizate în 
circumscripţia electorală, 
numai partidelor politice, 
alianţelor politice, 
alianţelor electorale, 
organizaţiilor cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor 
naţionale, care obţin un 
număr de voturi egal cu 
cel puţin 2% din voturile 
valabil exprimate la nivel 
naţional. Depozitul se 
restituie şi organizaţiilor 
cetăţenilor aparţinând 
minoritaţilor naţionale, 
altele decât cele care 
ating pragul electoral, 
care obţin un mandat de 
deputat din partea acestor 
organizaţii în condiţiile 
prezentului titlu. 
Depozitul se restituie şi 
candidaţilor independenţi 
care obţin cel puţin 20% 

lucrătoare de la data 
rămânerii definitive a 
rezultatelor alegerilor 
organizate în circumscripţia 
electorală, numai partidelor 
politice, alianţelor politice, 
alianţelor electorale, 
organizaţiilor cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor 
naţionale, care obţin un 
număr de voturi egal cu cel 
puţin 2% din voturile 
valabil exprimate la nivel 
naţional. Depozitul se 
restituie şi organizaţiilor 
cetăţenilor aparţinând 
minoritaţilor naţionale care 
obţin un mandat de deputat 
din partea acestor 
organizaţii în condiţiile 
prezentului titlu. Depozitul 
se restituie şi candidaţilor 
independenţi care obţin cel 
puţin 20% din voturile 
valabil exprimate în 
colegiul uninominal în care 
au candidat. Sumele care 
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Nr. 
crt. 

Text Legea nr. 35/2008 Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

din voturile valabil 
exprimate în colegiul 
uninominal în care au 
candidat. Sumele care nu 
se restituie se fac venit la 
bugetul de stat. 

nu se restituie se fac venit 
la bugetul de stat.   
Autor : Florin Iordache, 
Valeriu Zgonea 

7.   5. Alineatul (7) al 
articolului 45 va avea 
următorul cuprins:

 

 (7) Preşedintele va citi, 
cu voce tare, la 
deschiderea fiecărui 
buletin, numele şi 
prenumele candidatului 
votat şi va arăta buletinul 
de vot celor prezenţi.
 

    “(7) Preşedintele va citi, 
cu voce tare, la deschiderea 
fiecărui buletin, numele şi 
prenumele candidatului 
respectiv a competitorului 
electoral votat şi va arăta 
buletinul de vot celor 
prezenţi.” 
Autor:Mate Andras 
Levente, Marton Arpad 

 

8. Art. 46 (1)Biroul 
electoral de 
circumscripţie 
centralizează informaţiile 
cu privire la voturile 
exprimate în întreaga 
circumscripţie electorală, 
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Nr. 
crt. 

Text Legea nr. 35/2008 Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

pentru fiecare tip de 
alegere. 

 (2)Birourile electorale de 
circumscripţie la nivel 
judeţean şi biroul 
electoral al 
circumscripţiei electorale 
pentru cetăţenii români 
cu domiciliul sau 
reşedinţa în afara ţării, 
respectiv oficiile 
electorale din municipiul 
Bucureşti întocmesc, 
după caz, următoarele 
procese-verbale pentru 
fiecare tip de alegere: 

   

 a)câte un proces-verbal 
pentru fiecare colegiu 
uninominal înfiinţat pe 
raza circumscripţiei 
electorale, respectiv a 
oficiului electoral de 
sector; 

   

 b) un proces-verbal 
privind centralizarea 
voturilor şi constatarea 
rezultatului alegerilor, pe 
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Nr. 
crt. 

Text Legea nr. 35/2008 Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

competitori electorali, la 
nivelul circumscripţiei 
electorale, respectiv al 
oficiului electoral de 
sector. 

 (21)Biroul Electoral al 
Municipiului Bucureşti 
întocmeşte un proces-
verbal centralizator, pe 
competitori electorali, 
prin însumarea 
proceselor-verbale 
întocmite de oficiile 
electorale de sector. 

   

 (3)Procesul-verbal 
întocmit de biroul 
electoral de 
circumscripţie, respectiv 
de oficiul electoral de 
sector pentru fiecare 
colegiu uninominal 
trebuie să cuprindă 
următoarele date şi 
informaţii: 

   

 a)numărul total al 
alegătorilor prevăzuţi în    
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Nr. 
crt. 

Text Legea nr. 35/2008 Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

listele electorale din 
colegiul uninominal, cu 
respectarea formulei: 
pct. a = pct. a1 + pct. a2
a1)numărul total al 
alegătorilor potrivit 
copiilor de pe listele 
electorale permanente, cu 
respectarea formulei: 
pct. a1 >= pct. b1; 

 a2)numărul total al 
alegătorilor potrivit 
listelor electorale 
suplimentare, cu 
respectarea formulei: 
pct. a2 >= pct. b2; 

   

 b)numărul total al 
alegătorilor care s-au 
prezentat la urne, înscrişi 
în listele electorale din 
colegiul uninominal, cu 
respectarea formulei: 
pct. b = pct. b1 + pct. b2
b1)numărul total al 
alegătorilor care s-au 
prezentat la urne, înscrişi 
în copiile de pe listele 
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Nr. 
crt. 

Text Legea nr. 35/2008 Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

electorale permanente; 
 b2)numărul total al 

alegătorilor care s-au 
prezentat la urne, înscrişi 
în listele electorale 
suplimentare; 

   

 c)numărul buletinelor de 
vot primite, cu 
respectarea formulei: 
pct. c >= pct. d + pct. e + 
pct. f + pct. g; 

   

 d)numărul buletinelor de 
vot neîntrebuinţate şi 
anulate; 

   

 e)numărul total al 
voturilor valabil 
exprimate, cu respectarea 
formulei: 
pct. e <= [pct. b - (pct. f + 
pct. g)]; pct. e = suma 
voturilor valabil 
exprimate la pct. i; 

   

 f)numărul voturilor nule;    

 g)numărul voturilor albe;    

 h)numărul minim necesar 
(majoritatea) de voturi  6. La articolul 46 

alineatul (3), litera h) se 
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Nr. 
crt. 

Text Legea nr. 35/2008 Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

exprimate pentru 
primirea unui mandat, cu 
respectarea formulei: 
[(pct. e: 2) + 1]; 

abrogă 
Autor: Florin Iordache, 
Valeriu Zgonea 
 

 i)numărul total al 
voturilor valabil 
exprimate obţinute de 
fiecare candidat. 

   

9.   7. La articolul 46 
alineatul (3), după litera 
i), se introduce o literă 
nouă, lit. j), cu următorul 
cuprins: 
” j) modul de soluţionare a 
contestaţiilor şi 
întâmpinărilor primite.” 
Autor: Florin Iordache, 
Valeriu Zgonea 

 

10. (31)Pentru stabilirea 
pragului electoral, fiecare 
birou electoral de 
circumscripţie va întocmi 
câte un proces-verbal ce 
va conţine următoarele 
date şi informaţii: 

 8. La articolul 46, 
alineatul (31) se abrogă. 
Autor: Florin Iordache, 
Valeriu Zgonea 
 
 

 

 a)numărul total al    
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Nr. 
crt. 

Text Legea nr. 35/2008 Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

alegătorilor prevăzuţi în 
listele electorale din 
circumscripţia electorală, 
cu respectarea formulei: 
pct. a = pct. a1 + pct. a2
a1)numărul total al 
alegătorilor potrivit 
copiilor de pe listele 
electorale permanente, cu 
respectarea formulei: 
pct. a1 >= pct. b1; 

 a2)numărul total al 
alegătorilor potrivit 
listelor electorale 
suplimentare, cu 
respectarea formulei: 
pct. a2 >= pct. b2; 

   

 b)numărul total al 
alegătorilor care s-au 
prezentat la urne, înscrişi 
în listele electorale din 
circumscripţia electorală, 
cu respectarea formulei: 
pct. b = pct. b1 + pct. b2

   

 b1)numărul total al 
alegătorilor care s-au 
prezentat la urne, înscrişi 
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Nr. 
crt. 

Text Legea nr. 35/2008 Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

în copiile de pe listele 
electorale permanente; 

 b2)numărul total al 
alegătorilor care s-au 
prezentat la urne, înscrişi 
în listele electorale 
suplimentare; 

   

 c)numărul buletinelor de 
vot primite, cu 
respectarea formulei: 
pct. c >= pct. d + pct. e + 
pct. f + pct. g; 

   

 d)numărul buletinelor de 
vot neîntrebuinţate şi 
anulate; 

   

 e)numărul total al 
voturilor valabil 
exprimate, cu respectarea 
formulei: 
pct. e <= [pct. b - (pct. f + 
pct. g)]; pct. e = suma 
voturilor valabil 
exprimate la pct. h; 

   

 f)numărul voturilor nule;    

 g)numărul voturilor albe;    
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Nr. 
crt. 

Text Legea nr. 35/2008 Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

 h)numărul voturilor 
valabil exprimate 
obţinute de fiecare 
candidat; 

   

 i)modul de soluţionare a 
contestaţiilor şi 
întâmpinărilor primite. 

   

 (4)Procesele-verbale se 
întocmesc în două 
exemplare în original, se 
semnează de către 
preşedinte şi ceilalţi 
membrii ai biroului 
electoral de 
circumscripţie şi vor 
purta ştampila acestuia. 

   

11.   
 
 
 
(5)Câte două exemplare 
ale celor două tipuri de 
procese-verbale încheiate 
pe circumscripţie, 
împreună cu 
întâmpinările şi 
contestaţiile, formând 

 9. La articolul 46 
alineatul (5) se modifică şi 
va avea următorul 
cuprins: 
(5) Câte două exemplare 
ale proceselor-verbale 
încheiate pe circumscripţie, 
împreună cu întâmpinările 
şi contestaţiile, formând 
câte un dosar, sigilat şi 
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Nr. 
crt. 

Text Legea nr. 35/2008 Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

câte un dosar, sigilat şi 
semnat de membrii 
biroului electoral de 
circumscripţie, se 
transmite la Biroul 
Electoral Central, cu pază 
militară, în cel mult 48 de 
ore, în vederea stabilirii 
pragului electoral. 

semnat de membrii biroului 
electoral de circumscripţie, 
se transmite la Biroul 
Electoral Central, cu pază 
militară, în cel mult 48 de 
ore. 
Autor: Florin Iordache, 
Valeriu Zgonea

 (6) O copie de pe 
procesul-verbal rămas la 
sediul biroului electoral 
al circumscripţiei 
electorale poate fi pusă, 
la cerere, la dispoziţia 
persoanelor interesate. 

   

12.  
 
 
 
 
(2)După primirea 
proceselor-verbale 
încheiate de birourile 
electorale ale 
circumscripţiilor 

 10. La articolul 47 
alineatul (2) se abrogă 
Autor: Florin Iordache, 
Valeriu Zgonea 
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Nr. 
crt. 

Text Legea nr. 35/2008 Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

electorale, potrivit art. 46, 
Biroul Electoral Central 
stabileşte partidele 
politice, alianţele politice, 
alianţele electorale şi 
organizaţiile cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor 
naţionale care îndeplinesc 
pragul electoral, separat 
pentru Camera 
Deputaţilor şi pentru 
Senat. Pragul electoral 
reprezintă numărul 
minim necesar de voturi 
valabil exprimate pentru 
reprezentarea 
parlamentară sau de 
colegii uninominale în 
care candidaţii partidelor 
politice, alianţelor 
politice, alianţelor 
electorale sau ai 
organizaţiilor cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor 
naţionale au obţinut cel 
mai mare număr de voturi 
valabil exprimate, 
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Nr. 
crt. 

Text Legea nr. 35/2008 Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

calculat după cum 
urmează:

 a)pentru Camera 
Deputaţilor, 5% din 
totalul voturilor valabil 
exprimate în toate 
circumscripţiile 
electorale, pentru toate 
partidele politice, 
alianţele politice, 
alianţele electorale şi 
organizaţiile cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor 
naţionale;
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.  
 
 
 
(3)Pentru organizaţiile 
cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale 
care nu au îndeplinit 
condiţiile prevăzute la 
alin. (2) şi care au dreptul 
conform legii la 

 11. La articolul 47 
alineatele (3) – (5) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
(3) Pentru organizaţiile 
cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale care 
au dreptul conform legii la 
reprezentare în Camera 
Deputaţilor se stabileşte un 
coeficient electoral la nivel 
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Nr. 
crt. 

Text Legea nr. 35/2008 Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

reprezentare în Camera 
Deputaţilor se stabileşte 
un coeficient electoral la 
nivel naţional 
reprezentând numărul 
mediu de voturi valabil 
exprimate necesare 
pentru alegerea unui 
deputat, pentru a 
determina acele 
organizaţii ale cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor 
naţionale care pot avea 
reprezentanţi în Camera 
Deputaţilor. 

naţional reprezentând 
numărul mediu de voturi 
valabil exprimate necesare 
pentru alegerea unui 
deputat, pentru a determina 
acele organizaţii ale 
cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale care 
pot avea reprezentanţi în 
Camera Deputaţilor. 
 
Autor: Florin Iordache, 
Valeriu Zgonea 
 

 (4)Coeficientul electoral 
la nivel naţional se 
stabileşte prin împărţirea 
numărului total de voturi 
valabil exprimate pentru 
alegerea Camerei 
Deputaţilor din toate 
circumscripţiile 
electorale, obţinute de 
partidele politice, 
organizaţiile cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor 

 (4)Coeficientul electoral la 
nivel naţional se stabileşte 
prin împărţirea numărului 
total de voturi valabil 
exprimate pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor din 
toate circumscripţiile 
electorale, obţinute de 
partidele politice, 
organizaţiile cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor 
naţionale, alianţele politice, 
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Nr. 
crt. 

Text Legea nr. 35/2008 Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

naţionale, alianţele 
politice, alianţele 
electorale, la numărul 
total de colegii 
uninominale constituite 
pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor. Are dreptul 
la reprezentare 
organizaţia cetăţenilor 
aparţinând minorităţii 
naţionale care a obţinut 
cel puţin 10% din 
coeficientul electoral. Se 
declară ales acel 
reprezentant al 
organizaţiei cetăţenilor 
aparţinând minorităţii 
naţionale care a obţinut 
cel mai mare număr de 
voturi. 

alianţele electorale şi 
candidaţii independenţi, 
la numărul total de colegii 
uninominale constituite 
pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor. Are dreptul la 
reprezentare organizaţia 
cetăţenilor aparţinând 
minorităţii naţionale care a 
obţinut cel puţin 10% din 
coeficientul electoral. Se 
declară ales acel 
reprezentant al organizaţiei 
cetăţenilor aparţinând 
minorităţii naţionale care a 
obţinut cel mai mare număr 
de voturi. 
Autor: Florin Iordache, 
Valeriu Zgonea 
 

 (5)Rezultatul 
operaţiunilor prevăzute la 
alin. (2)-(4), calculat ca 
parte întreagă nerotunjită, 
se transmite de către 
Biroul Electoral Central, 

 (5) Rezultatul operaţiunilor 
prevăzute la alin. (3) şi (4), 
calculat ca parte întreagă 
nerotunjită, se transmite de 
către Biroul Electoral 
Central, pe bază de proces-
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Nr. 
crt. 

Text Legea nr. 35/2008 Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

pe bază de proces-verbal, 
fiecăruia dintre birourile 
electorale de 
circumscripţie. 

verbal, fiecăruia dintre 
birourile electorale de 
circumscripţie. 
Autor: Florin Iordache, 
Valeriu Zgonea 

14.  1. Alineatul (1) va avea 
următorul cuprins:

12. La articolul 48, 
alineatul (1) va avea 
următorul cuprins: 

 

 Art. 48 (1)După primirea 
de la Biroul Electoral 
Central a constatării cu 
privire la partidele 
politice, alianţele politice, 
alianţele electorale şi 
organizaţiile cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor 
naţionale care întrunesc 
şi care nu întrunesc 
pragul electoral potrivit 
art. 47 alin. (2), birourile 
electorale de 
circumscripţie 
procedează la prima 
etapă de repartizare pe 
competitor electoral a 
mandatelor de deputat, 

   „Art.48.-(1) După 
primirea de la Biroul 
Electoral Central a 
constatării cu privire la 
partidele politice, alianţele 
politice, alianţele 
electorale şi organizaţiile 
cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale care 
întrunesc şi care nu 
întrunesc pragul electoral 
potrivit art.47 alin.(2), 
birourile electorale de 
circumscripţii procedează 
la repartizarea pe 
competitor electoral a 
mandatelor de deputat, 
respectiv de senator, la 

Art. 48 (1) Birourile 
electorale de 
circumscripţie 
procedează la alocarea 
câte unui mandat, la 
nivelul fiecărui colegiu 
uninominal pentru 
Camera Deputaţilor şi 
Senat, candidatului care a 
întrunit numărul cel mai 
mare de voturi valabil 
exprimate în colegiul 
respectiv. 
 
Autor: Florin Iordache, 
Valeriu Zgonea 
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crt. 

Text Legea nr. 35/2008 Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

respectiv de senator, la 
nivel de circumscripţie 
electorală.

nivel de circumscripţie 
electorală."

15. (3)Biroul electoral de 
circumscripţie stabileşte, 
separat pentru Camera 
Deputaţilor şi pentru 
Senat, coeficientul 
electoral al 
circumscripţiei electorale, 
determinat ca partea 
întreagă nerotunjită 
rezultată prin împărţirea 
numărului de voturi 
valabil exprimate pentru 
toţi competitorii 
electorali care întrunesc 
condiţia prevăzută la art. 
47 alin. (2), inclusiv 
voturile valabil exprimate 
pentru candidaţii 
independenţi care au 
obţinut majoritatea 
voturilor valabil 
exprimate în colegiul 
uninominal unde au 

2.  Alineatele (3)-(7) se 
abrogă. 
 
 

13. La articolul 48, 
alineatele  (3) –(7) se 
abrogă. 
 
Autor: Florin Iordache, 
Valeriu Zgonea 
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crt. 

Text Legea nr. 35/2008 Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

candidat, la numărul de 
deputaţi, respectiv de 
senatori ce urmează să fie 
aleşi în acea 
circumscripţie electorală.
 

  
 
 
 
(4) Pentru fiecare 
competitor electoral se 
împarte numărul total de 
voturi valabil exprimate 
obţinut prin însumarea 
voturilor valabil 
exprimate în favoarea 
tuturor candidaţilor săi 
din colegiile uninominale 
de pe raza circumscripţiei 
electorale la coeficientul 
electoral, reţinându-se 
partea întreagă, 
nerotunjită, a catului. 
Rezultatul obţinut 
reprezintă numărul de 
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crt. 

Text Legea nr. 35/2008 Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

mandate repartizate de 
biroul electoral de 
circumscripţie 
competitorului electoral 
la nivelul circumscripţiei 
electorale în prima etapă 
de repartizare a 
mandatelor. Candidaţilor 
independenţi li se atribuie 
câte un mandat de către 
biroul electoral de 
circumscripţie dacă au 
obţinut majoritatea 
voturilor valabil 
exprimate în colegiul 
uninominal în care au 
candidat.
 
(5)Voturile rămase, adică 
cele neutilizate sau 
inferioare coeficientului 
electoral, obţinute de 
competitorii electorali ce 
întrunesc condiţia 
prevăzută la art. 47 alin. 
(2), precum şi mandatele 
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Nr. 
crt. 

Text Legea nr. 35/2008 Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

ce nu au putut fi 
repartizate de biroul 
electoral de 
circumscripţie se 
comunică de acesta 
Biroului Electoral 
Central, pentru a fi 
repartizate centralizat în a 
doua etapă, la nivel 
naţional. 
       
(6) Biroul Electoral 
Central însumează, pe 
întreaga ţară, separat 
pentru Camera 
Deputaţilor şi pentru 
Senat, voturile 
neutilizate şi pe cele 
inferioare coeficientului 
electoral al 
circumscripţiei 
electorale din toate 
circumscripţiile 
electorale, pentru 
fiecare partid politic, 
alianţă politică sau 
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Nr. 
crt. 

Text Legea nr. 35/2008 Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

alianţă electorală care 
întruneşte condiţia 
prevăzută la art. 47 
alin. (2); numărul 
voturilor astfel obţinute 
de fiecare partid politic, 
alianţă politică şi 
alianţă electorală se 
împarte la 1, 2, 3, 4 etc, 
făcându-se atâtea 
operaţii de împărţire 
câte mandate nu au 
putut fi repartizate la 
nivelul circumscripţiilor 
electorale; caturile 
rezultate din împărţire, 
calculate cu 8 zecimale, 
indiferent de 
competitorul electoral 
de la care provin, se 
clasifică în ordine 
descrescătoare, până la 
concurenţa numărului 
de mandate 
nerepartizate; cel mai 
mic dintre aceste caturi 
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crt. 

Text Legea nr. 35/2008 Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

constituie coeficientul 
electoral pe ţară pentru 
deputaţi şi, separat, 
pentru senatori; 
fiecărui competitor 
electoral care a întrunit 
condiţia prevăzută la 
art. 47 alin. (2) i se 
repartizează atâtea 
mandate de deputaţi 
sau, după caz, de 
senatori, de câte ori 
coeficientul electoral pe 
ţară se cuprinde în 
numărul total al 
voturilor valabil 
exprimate pentru 
partidul politic, alianţa 
politică sau alianţa 
electorală respectivă, 
rezultat din însumarea 
pe ţară a voturilor 
neutilizate şi a celor 
inferioare coeficientului 
electoral al 
circumscripţiei 
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crt. 

Text Legea nr. 35/2008 Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

electorale (partea 
întreagă nerotunjită). 
 
 
(7)Desfăşurarea 
mandatelor repartizate pe 
circumscripţii electorale 
se face de Biroul 
Electoral Central, după 
cum urmează:
a)pentru fiecare partid 
politic, alianţă politică 
sau alianţă electorală care 
întruneşte condiţia 
prevăzută la art. 47 alin. 
(2), se împarte numărul 
voturilor neutilizate şi al 
celor inferioare 
coeficientului electoral al 
circumscripţiei electorale, 
din fiecare circumscripţie 
electorală, la numărul 
total al acestor voturi 
valabil exprimate pentru 
acel partid politic, acea 
alianţă politică sau 
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Nr. 
crt. 

Text Legea nr. 35/2008 Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

alianţă electorală, rămase 
neutilizate la nivel 
naţional. Rezultatul astfel 
obţinut pentru fiecare 
circumscripţie electorală 
se înmulţeşte cu numărul 
de mandate cuvenite 
partidului politic, alianţei 
politice sau alianţei 
electorale. Datele 
obţinute, calculate cu 8 
zecimale, se ordonează 
descrescător la nivelul 
ţării şi separat 
descrescător în cadrul 
fiecărei circumscripţii 
electorale. La două valori 
egale departajarea se face 
şi în funcţie de numărul 
total de voturi valabil 
exprimate şi numărul 
total al voturilor 
neutilizate sau inferioare 
coeficientului electoral la 
nivel de circumscripţie 
electorală. Pentru fiecare 
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Nr. 
crt. 

Text Legea nr. 35/2008 Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

circumscripţie electorală 
se iau în calcul primele 
partide politice, alianţe 
politice sau alianţe 
electorale, în limita 
mandatelor ce au rămas 
de repartizat în 
circumscripţia electorală 
respectivă. Ultimul 
număr din această 
operaţiune reprezintă 
repartitorul acelei 
circumscripţii electorale. 
În continuare, se 
procedează la 
repartizarea mandatelor 
pe circumscripţii 
electorale în ordinea 
partidelor politice, 
alianţelor politice, 
alianţelor electorale, 
precum şi a 
circumscripţiilor 
electorale din lista 
ordonată pe ţară, astfel: 
primul număr din lista 
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crt. 

Text Legea nr. 35/2008 Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

ordonată pe ţară se 
împarte la repartitorul 
circumscripţiei electorale 
de la care provine, 
rezultând numărul de 
mandate ce îi revin în 
circumscripţia electorală 
respectivă. În continuare, 
se procedează identic cu 
numerele următoare din 
lista ordonată pe ţară. În 
situaţia în care s-a epuizat 
numărul de mandate 
cuvenite unui partid 
politic, unei alianţe 
politice sau unei alianţe 
electorale ori dintr-o 
circumscripţie electorală, 
operaţiunea se continuă 
fără acestea. Dacă 
numărul din lista 
ordonată pe ţară este mai 
mic decât repartitorul de 
circumscripţie electorală, 
se acordă un mandat;
b)în cazul în care nu este 
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crt. 

Text Legea nr. 35/2008 Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

posibilă acordarea 
mandatelor în ordinea ce 
rezultă din aplicarea 
prevederilor lit. a), Biroul 
Electoral Central are în 
vedere circumscripţia 
electorală în care partidul 
politic, alianţa politică 
sau alianţa electorală are 
cel mai mare număr de 
candidaţi, iar dacă si 
astfel au rămas mandate 
nerepartizate pe 
circumscripţii electorale, 
circumscripţia electorală 
în care partidul politic, 
alianţa politică sau 
alianţa electorală 
respectivă are cele mai 
multe voturi neutilizate 
ori cele mai multe voturi 
inferioare coeficientului 
electoral de 
circumscripţie;
c)dacă după aplicarea 
prevederilor lit. a) şi b) 
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crt. 

Text Legea nr. 35/2008 Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

au mai rămas mandate 
nedesfăşurate pe 
circumscripţii electorale, 
Biroul Electoral Central 
ie stabileşte pe baza 
acordului partidelor 
politice, alianţelor 
politice sau alianţelor 
electorale cărora li se 
cuvin aceste mandate, 
potrivit alin. (4), iar în 
lipsa unui acord, prin 
tragere la sorţi, în termen 
de 24 de ore de la 
încheierea operaţiunilor 
anterioare.

16. (8) Alocarea pe colegii 
uninominale şi atribuirea 
de mandate candidaţilor 
se fac de către biroul 
electoral de 
circumscripţie, avându-se 
în vedere numai 
competitorii electorali 
care au întrunit pragul 
electoral prevăzut la art. 

…………………………. 

14. La articolul 48, 
alineatul  (8) va avea 
următorul cuprins: 
(8) Atribuirea de mandate 
candidaţilor se face de către 
biroul electoral de 
circumscripţie. 
Autor : Florin Iordache, 
Valeriu Zgonea 
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Text Legea nr. 35/2008 Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

47 alin. (2), în mod  
 

 
distinct pentru Camera 
Deputaţilor şi pentru 
Senat.

  
  
  
17.  

 
 
 
 
 
 
 
 
(10) Atribuirea 
mandatelor de deputat şi 
de senator se face în două 
etape, la nivelul 
colegiilor uninominale şi 
la nivelul fiecărei 
circumscripţii electorale.
 

3. Alineatele (10) şi (11) 
vor avea următorul 
cuprins: 

 

„(10) Atribuirea 
mandatelor de deputat şi 
de senator se face într-o 
singură etapă, la nivelul 
colegiilor uninominale

 
 
 
15. La articolul 48, 
alineatele (10) şi (11) vor 
avea următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 

Se amendează inclusiv 
alin. (10) şi (11) 
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crt. 

Text Legea nr. 35/2008 Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

  
 
 
(11)În prima etapă, la 
nivelul colegiilor 
uninominale, se atribuie 
un mandat candidaţilor 
care aparţin unui 
competitor electoral ce a 
întrunit pragul electoral 
potrivit art. 47 alin. (2) şi 
care au obţinut 
majoritatea voturilor 
valabil exprimate în 
colegiul uninominal în 
care au candidat.

(11) La nivelul colegiilor 
uninominale se atribuie un 
mandat candidaţilor care 
aparţin unui competitor 
electoral ce a întrunit 
pragul electoral potrivit 
art.47 alin.(2) şi care au 
obţinut cel mai mare 
număr de voturi valabil 
exprimate în colegiul 
uninominal în care au 
candidat."

  
 
 
(11) La nivelul colegiilor 
uninominale se atribuie un 
mandat candidaţilor care 
au obţinut cel mai mare 
număr de voturi valabil 
exprimate în colegiul 
uninominal în care au 
candidat. 
Autor: Florin Iordache, 
Valeriu Zgonea 
 
 
 

 

18.  4. După alineatul 
(11) se introduce un nou 
alineat, alin.(111), cu
următorul cuprins:    
 „(111) În caz de balotaj, se 
va organiza un nou tur de 
scrutin, la două săptămâni 
de la primul tur. La al 
doilea tur de scrutin 
participă numai candidaţii 

16. La articolul 48, după 
alineatul (11) se introduc 
două noi alineate, alin. 
(111) şi (112), cu 
următorul cuprins: 
Nemodificat 
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Text Legea nr. 35/2008 Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

aflaţi în situaţie de balotaj. 
în al doilea tur de scrutin 
este declarat ales 
candidatul care a obţinut 
numărul cel mai mare de 
voturi valabil exprimate."

  …………………………… ”(112) Dacă într-un judeţ 
în care locuitorii 
aparţinând comunităţii 
româneşti sau unei 
minorităţi naţionale 
depăşesc, conform datelor 
oficiale finale ale  
ultimului recensământ al 
populaţiei 7% din totalul 
locuitorilor judeţului, nici 
un candidat al 
competitorilor electorali 
aparţinând acelei 
comunităţi nu a obţinut 
mandat conform alin. 
(11), se acordă un mandat 
în Camera Deputaţilor 
candidatului cel mai bine 
plasat al competitorilor 
electorali aparţinând 
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Text Legea nr. 35/2008 Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

acelei comunităţi. Acest 
mandat se atribuie peste 
numărul de mandate ce 
revin judeţului respectiv.  
Autor : Florin Iordache, 
Valeriu Zgonea, Mate 
Andras Levente 

19.  5. Alineatele (12)-(15) se 
abrogă. 

17. La articolul 48 
alineatele (12) – (15) se 
abrogă 

 

 (12)În cea de a doua 
etapă, de alocare pe 
colegii şi atribuire de 
mandate competitorilor 
electorali care au întrunit 
pragul electoral, biroul 
electoral de 
circumscripţie va 
întocmi, separat pentru 
Camera   Deputaţilor   şi  
 
Senat, o listă ordonată cu 
toţi candidaţii cărora nu li 
s-au atribuit mandate în 
prima etapă, dispuşi în 
ordinea descrescătoare a 

  
 
Autor: Florin Iordache, 
Valeriu Zgonea 
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amendament) 

Motivare 

raporturilor dintre 
voturile valabil exprimate 
obţinute în colegiile 
uninominale în care au 
candidat şi coeficientul 
electoral al 
circumscripţiei electorale 
respective, calculate până 
la a opta zecimală 
inclusiv.

 (121)Departajarea între 2 
sau mai mulţi candidaţi 
care au obţinut rezultate 
identice în urma 
operaţiunilor efectuate 
conform alin. (12) se face 
pe baza voturilor valabil 
exprimate sau, în caz de 
egalitate, în funcţie de 
poziţiile înregistrate la 
nivelul secţiilor de 
votare.

   

 (13)Dacă pentru un 
competitor electoral 
numărul de mandate 
atribuite potrivit 
prevederilor alin. (11) 
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Text Legea nr. 35/2008 Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

este mai mare sau egal cu 
numărul de mandate 
repartizate competitorului 
electoral respectiv în acea 
circumscripţie electorală, 
calculat potrivit 
prevederilor alin. (3)-(7), 
acestuia nu i se va mai 
aloca niciun mandat în 
etapa a doua prevăzută la 
alin. (12), acesta reţinând 
mandatele atribuite 
potrivit prevederilor alin. 
(11).

 (14)Pentru fiecare 
competitor electoral care 
a întrunit pragul electoral 
potrivit prevederilor art. 
47 alin. (2), din numărul 
de mandate repartizat în 
acea circumscripţie 
electorală, calculat 
potrivit prevederilor alin. 
(3)-(7), se scade numărul 
de mandate atribuite la 
nivelul colegiilor 
uninominale potrivit alin. 
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crt. 

Text Legea nr. 35/2008 Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

(11), rezultatul 
reprezentând numărul de 
mandate de atribuit 
fiecărui competitor 
electoral la nivelul 
circumscripţiei electorale 
în cea de a doua etapă de 
atribuire şi alocare de 
mandate. Numărul de 
mandate rezultat pentru 
fiecare competitor 
electoral se alocă pentru 
candidaţii acestora în 
ordine descrescătoare în 
funcţie de clasarea în lista 
prevăzută la alin. (12). În 
cazul în care următorul 
candidat căruia urmează 
să i se atribuie mandat 
din lista ordonată 
prevăzută la alin. (12) 
aparţine unui competitor 
electoral care a epuizat 
numărul de mandate la 
care are dreptul în acea 
circumscripţie electorală 
sau dacă în colegiul 
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Nr. 
crt. 

Text Legea nr. 35/2008 Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

uninominal în care acesta 
a candidat deja s-a 
atribuit un mandat, se va 
proceda la trecerea la 
următorul candidat din 
lista ordonată, până la 
atribuirea tuturor 
mandatelor.

 (15) În cazul în care, în 
urma atribuirii de 
mandate în cele două 
etape potrivit 
prevederilor alin. (11)-
(14), unuia sau mai 
multor competitori 
electorali care au întrunit 
pragul electoral potrivit 
prevederilor art. 47 alin. 
(2) nu li s-a atribuit 
numărul de mandate la 
care au dreptul în acea 
circumscripţie electorală, 
calculat potrivit 
prevederilor alin. (3)-(7), 
acestora li se vor atribui 
atâtea mandate până la 
concurenţa cu acest 
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Nr. 
crt. 

Text Legea nr. 35/2008 Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

număr. Mandatele se 
alocă suplimentar 
candidaţilor 
competitorilor electorali 
respectivi cei mai bine 
plasaţi în lista ordonată 
prevăzută la alin. (12) 
cărora nu li s-a alocat 
mandat, în colegiul 
uninominal în care au 
candidat, prin creşterea 
corespunzătoare a 
numărului de mandate 
din circumscripţia 
electorală respectivă şi 
prin excepţie de la 
prevederile alin. (9).
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ANEXA NR. 2  
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
la proiectul de Lege pentru  modificarea şi completarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a 

Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi  a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
 

Nr. 
crt.  

Text Legea nr. 
35/2008 

Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 

                 Motivare  
1. Argumente pentru 

susţinere 
2. Argumente pentru 

respingere 

Cameră 
Decizională 

1.        1.  La articolul 2, după 
punctul 21, se introduce 
pct. 211, cu următorul 

1. 
2.Prin vot membrii 
Comisiei au respins 
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cuprins: 
211„lista naţională de 
candidaţi – lista blocată 
care cuprinde toţi 
candidaţii unui 
competitor electoral la 
nivel naţional propuşi 
pentru a obţine 
mandate pe baza 
voturilor însumate, 
primite de competitorul 
respectiv”. 
Autor:Mate Andras 
Levente, Marton Arpad 

amendamentul 

2.   3. Alineatul (1) al 
articolului 5 va avea 
următorul cuprins: 
“Parte dintre deputaţi şi 
senatori se aleg în colegii 
uninominale constituite 
potrivit prevederilor art. 
11, prin scrutin 
uninominal, într-un 
singur tur, şi parte, 
potrivit principiului 
reprezentării 
proporţionale, pe lista 
naţională de candidaţi.” 

1. 
2. Prin vot membrii 
Comisiei au respins 
amendamentul 
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Autor:Mate Andras 
Levente, Marton Arpad 

3.  
 
 
 
Art. 5 - (1) 
Deputaţii şi 
senatorii se aleg în 
colegii uninominale 
constituite potrivit 
prevederilor art. 11, 
prin scrutin 
uninominal, potrivit 
principiului 
reprezentării 
proporţionale.  
(2) Norma de 
reprezentare pentru 
alegerea Camerei 
Deputaţilor este de 
un deputat la 
70.000 de locuitori.  
(3) Norma de 
reprezentare pentru 
alegerea Senatului 
este de un senator 
la 160.000 de 

 
 
 
 
 

Art. 5 se modifică şi va 
avea următorul 
cuprins: 
 
Art. 5 - (1) Deputaţii şi 
senatorii se aleg în 
colegii uninominale 
constituite potrivit 
prevederilor art. 11, prin 
scrutin uninominal.  
(2) Norma de 
reprezentare pentru 
alegerea Camerei 
Deputaţilor este de un 
deputat la 120.000 de 
locuitori.  
(3) Norma de 
reprezentare pentru 
alegerea Senatului este de 
un senator la 230.000 de 
locuitori.  
(4) Numărul locuitorilor 
care se ia în calcul este 
cel rezultat în urma 
ultimului recensământ al 
populaţiei, publicat de 

1. Respectarea rezultatelor 
referendumului organizat în 
anul 2009, prin care 
populaţia României s-a 
pronunţat în favoare 
reducerii numărului 
deputaţilor şi senatorilor 
2. Prin vot membrii 
Comisiei au respins 
amendamentul 
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locuitori.  
(4) Numărul 
locuitorilor care se 
ia în calcul este cel 
rezultat în urma 
ultimului 
recensământ al 
populaţiei, publicat 
de Institutul 
Naţional de 
Statistică, repartizat 
pe localităţi, 
corespunzător 
structurii teritorial-
administrative în 
vigoare.  
 

Institutul Naţional de 
Statistică, repartizat pe 
localităţi, corespunzător 
structurii teritorial-
administrative în vigoare. 
Autor> Sorin Zamfirescu, 
Mircea Toader, Cristian 
Petrescu 

4. (3)Pot depune 
candidaturi şi alte 
organizaţii ale 
cetăţenilor 
aparţinând 
minorităţilor 
naţionale definite 
potrivit art. 2 pct. 
29, legal 
constituite, care 
sunt de utilitate 

 Art. 9 (3) Pot depune 
candidaturi şi alte 
organizaţii ale cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor 
naţionale, legal 
constituite, care 
prezintă Biroului 
Electoral Central, în 
termen de 30 de zile de 
la data stabilirii zilei 
alegerilor, o listă de 

1. 
2. Prin vot membrii 
Comisiei au respins 
amendamentul 
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publică şi care 
prezintă Biroului 
Electoral Central, 
în termen de 30 de 
zile de la data 
stabilirii zilei 
alegerilor, o listă 
de membri 
cuprinzând un 
număr de cel puţin 
15% din numărul 
total al cetăţenilor 
care, la ultimul 
recensământ, s-au 
declarat ca 
aparţinând 
minorităţii 
respective.

membri cuprinzând un 
număr de cel puţin 15% 
din numărul total al 
cetăţenilor care, la 
ultimul recensământ, s-au 
declarat ca aparţinând 
minorităţii respective. 
Autor: dep. Adrian 
Gurzau 

Grupul Parlamentar 
PDL 

5.    Art. 11 (1) În 
cadrul fiecăreia 
dintre cele 43 de 
circumscripţii 
electorale se 
constituie colegii 
uninominale pe 
baza normei de 
reprezentare, după 
cum urmează:
 

 4. Articolul 11 va avea 
următorul cuprins: 
“În cadrul fiecăreia dintre 
cele 43 de circumscripţii 
electorale se constituie 
colegii uninominale pe 
baza normei de 
reprezentare, după cum 
urmează: 
Autor:Mate Andras 
Levente, Marton Arpad 

1. 
2. Prin vot membrii 
Comisiei au respins 
amendamentul 
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a) numărul 
colegiilor 
uninominale pentru 
Camera 
Deputaţilor, 
respectiv pentru 
Senat se determină 
prin raportarea 
numărului de 
locuitori al fiecărei 
circumscripţii 
electorale la 
normele de 
reprezentare 
prevăzute la art. 5 
alin. (2) şi (3), la 
care se adaugă un 
colegiu de deputat, 
respectiv de 
senator pentru 
ceea ce depăşeşte 
jumătatea normei 
de reprezentare, 
fără ca numărul 
colegiilor de 
deputat dintr-o 
circumscripţie 
electorală să fie 
mai mic de 4, iar 

  a) numărul colegiilor 
uninominale pentru 
Camera Deputaţilor, 
respectiv pentru Senat în 
circumscripţiile 
electorale  este cel 
prevăzut în Anexă. 
Autor:Mate Andras 
Levente, Marton Arpad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
2. Prin vot membrii 
Comisiei au respins 
amendamentul 
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cel de senator, mai 
mic de 2; 
b) numărul de 
locuitori avut în 
vedere la calculul 
numărului de 
colegii uninominale 
care se delimitează 
în cadrul fiecărui 
judeţ este cel 
prevăzut la art. 5 
alin. (4).
(2)Delimitarea 
colegiilor 
uninominale se face 
ţinând cont de 
următoarele reguli: 
a) o circumscripţie 
electorală poate fi 
compusă numai din 
colegii uninominale 
întregi;
b) teritoriul cuprins 
de un colegiu 
uninominal trebuie 
să se afle pe 
teritoriul unuia şi 
aceluiaşi judeţ sau 
al municipiului 

 
 
b) numărul de locuitori 
avut în vedere la calculul 
numărului de colegii 
uninominale care se 
delimitează în cadrul 
fiecărui judeţ este cel 
prevăzut la art. 5 alin. 
(4). 
 
 
(2)Delimitarea colegiilor 
uninominale se face 
ţinând cont de 
următoarele reguli: 
Autor:Mate Andras 
Levente, Marton Arpad 
a) o circumscripţie 
electorală poate fi 
compusă numai din 
colegii uninominale 
întregi; 
Autor:Mate Andras 
Levente, Marton Arpad 
b) teritoriul cuprins de un 
colegiu uninominal 
trebuie să se afle pe 
teritoriul unuia şi 
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Bucureşti; aceluiaşi judeţ sau al 
 municipiului Bucureşti;
 
 
c) pe teritoriul unei 
localităţi pot fi 
delimitate, de 
regulă, doar colegii 
uninominale 
întregi;
 
d) un colegiu 
uninominal poate 
cuprinde, de regulă, 
una sau mai multe 
localităţi întregi;
 
e) în municipiul 
Bucureşti, colegiile 
uninominale nu 
trebuie să 
depăşească limitele 
administrativ-
teritoriale dintre 
cele 6 sectoare. În 
fiecare dintre 
sectoare se vor 
delimita colegii 
uninominale pentru 

Autor:Mate Andras 
Levente, Marton Arpad 
c) pe teritoriul unei 
localităţi pot fi 
delimitate, de regulă, 
doar colegii uninominale 
întregi; 
Autor:Mate Andras 
Levente, Marton Arpad 
d) un colegiu uninominal 
poate cuprinde, de regulă, 
una sau mai multe 
localităţi întregi; 
Autor:Mate Andras 
Levente, Marton Arpad 
e) în municipiul 
Bucureşti, colegiile 
uninominale nu trebuie să 
depăşească limitele 
administrativ-teritoriale 
dintre cele 6 sectoare. În 
fiecare dintre sectoare se 
vor delimita colegii 
uninominale pentru 
alegerea Camerei 
Deputaţilor şi pentru 
alegerea Senatului cu 
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alegerea Camerei aplicarea prevederilor 
Deputaţilor şi alin. (1) lit. a), 
pentru alegerea prevederile lit. g) urmând 
Senatului cu să fie aplicate pentru 
aplicarea colegiile uninominale 
prevederilor alin. delimitate în interiorul 
(1) lit. a), fiecărui sector în parte; 
prevederile lit. g) 
urmând să fie 
aplicate pentru 
colegiile 
uninominale 
delimitate în 
interiorul fiecărui 
sector în parte; 
f) în circumscripţia 
electorală specială 
pentru cetăţenii 
români cu 
domiciliu în afara 
graniţelor României 
se vor forma 4 
colegii uninominale 
pentru alegerea 
Camerei 
Deputaţilor şi două 
colegii uninominale 
pentru alegerea 
Senatului. 

Autor:Mate Andras 
Levente, Marton Arpad 
 
 
 
 
 
 
f) în circumscripţia 
electorală specială pentru 
cetăţenii români cu 
domiciliu în afara 
graniţelor României se 
vor forma 2 colegii 
uninominale pentru 
alegerea Camerei 
Deputaţilor şi un colegiu 
uninominal pentru 
alegerea Senatului. 
Arondarea geografică a 
celor 2 colegii 
uninominale pentru 
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Arondarea 
geografică a celor 4

Camera Deputaţilor va fi 
 

colegii uninominale 
pentru Camera 
Deputaţilor şi a 
celor două colegii 
uninominale 
pentru Senat va fi 
stabilită prin 
hotărâre a 
Guvernului, 
conform hotărârii 
unei comisii 
parlamentare 
speciale constituite 
pe baza 
proporţionalităţii 
reprezentării 
parlamentare, în 
termen de 
maximum 90

stabilită prin hotărâre a 
Guvernului, conform 
hotărârii unei comisii 
parlamentare speciale 
constituite pe baza 
proporţionalităţii 
reprezentării 
parlamentare, în termen 
de maximum 30 de zile 
de la intrarea în vigoare a 
prezentului titlu; 

 de 
zile de la intrarea în 
vigoare a 
prezentului titlu; 
g) în cadrul unei 
circumscripţii 
electorale, 
delimitarea 
colegiilor 

 
Autor:Mate Andras 
Levente, Marton Arpad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g) în cadrul unei 
circumscripţii electorale, 
delimitarea colegiilor 
uninominale pentru 
alegerea Camerei 
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uninominale pentru Deputaţilor şi pentru 
alegerea Camerei alegerea Senatului se face 
Deputaţilor şi astfel încât mărimea 
pentru alegerea acestora, calculată în 
Senatului se face număr de locuitori, să fie 
astfel încât de aşa natură încât cel 
mărimea acestora, mai mare colegiu 
calculată în număr uninominal să fie, de 
de locuitori, să fie regulă, cu cel mult 30% 
de aşa natură încât mai mare decât cel mai 
cel mai mare mic colegiu uninominal, 
colegiu uninominal în condiţiile în care sunt 
să fie, de regulă, cu respectate prevederile lit. 
cel mult 30% mai a) – e). 
mare decât cel mai 
mic colegiu 
uninominal, în 
condiţiile în care 
sunt respectate 
prevederile lit. a)-
e). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor:Mate Andras 
Levente, Marton Arpad 
h) întotdeauna un colegiu 
uninominal pentru 
alegerea Senatului este  
format dintr-un număr 
întreg de colegii 
uninominale pentru 
alegerea Camerei 
Deputaţilor, întregi şi 
alăturate, din cadrul 
aceleiaşi circumscripţii 
electorale.” 
Autor:Mate Andras 
Levente, Marton Arpad 
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h)întotdeauna un 
colegiu uninominal 
pentru alegerea 
Senatului este 
format dintr-un 
număr întreg de 
colegii uninominale 
pentru alegerea 
Camerei 
Deputaţilor, întregi 
şi alăturate, din 
cadrul aceleiaşi 
circumscripţii 
electorale.

h) întotdeauna un colegiu 
uninominal pentru 
alegerea Senatului este  
format dintr-un număr 
întreg de colegii 
uninominale pentru 
alegerea Camerei 
Deputaţilor, întregi şi 
alăturate, din cadrul 
aceleiaşi circumscripţii 
electorale.” 
Autor:Mate Andras 
Levente, Marton Arpad 

6. Art. 12 - (1)Prima 
delimitare şi 
numerotare a 
colegiilor 
uninominale va fi 
efectuată prin 
hotărâre a 
Guvernului, 
conform hotărârii 
unei comisii 
parlamentare 
speciale constituite 
pe baza 
proporţionalităţii 
reprezentării 

 5. Articolul 12 va avea 
următorul cuprins:
Art. 12 „(1) Prima 
delimitare şi numerotare 
a colegiilor uninominale 
va fi efectuată prin 
hotărâre a Guvernului, 
conform hotărârii unei 
comisii parlamentare 
speciale constituite pe 
baza proporţionalităţii 
reprezentării 
parlamentare, în termen 
de maximum 30 de zile 
de la intrarea în vigoare a 

1. 
2. Prin vot membrii 
Comisiei au respins 
amendamentul 
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parlamentare, în 
termen de 
maximum 90 de 
zile de la intrarea în 
vigoare a 
prezentului titlu. 
(2)Delimitarea şi 
numerotarea 
colegiilor 
uninominale se 
actualizează de 
către Autoritatea 
Electorală 
Permanentă. 
Operaţiunea de 
delimitare se 
actualizează anual 
în cazul în care au 
apărut modificări în 
structura, 
denumirea sau 
rangul unităţilor 
administrativ-
teritoriale, precum 
şi după fiecare 
recensământ al 
populaţiei, cu cel 
puţin 12 luni 
înainte de alegerile 

prezentului titlu. 
Autor:Mate Andras 
Levente, Marton Arpad 
 
 
 
(2) Delimitarea şi 
numerotarea colegiilor 
uninominale se 
actualizează la 
propunerea unei comisii 
parlamentare speciale, 
constituite pe baza 
proporţionalităţii 
reprezentării 
parlamentare de către 
Guvern, cu cel puţin 
100 de zile înaintea 
datei alegerilor. 
Operaţiunea de 
delimitare se actualizează 
anual în cazul în care au 
apărut modificări în 
structura, denumirea sau 
rangul unităţilor 
administrativ-teritoriale, 
precum şi după fiecare 
recensământ al 
populaţiei, cu cel puţin 
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parlamentare la 
termen, prin 
emiterea unei 
hotărâri a 
Autorităţii 
Electorale 
Permanente, care 
se publică în 
Monitorul Oficial 
al României, 
Partea I.

12 luni înainte de 
alegerile parlamentare la 
termen, prin emiterea 
unei hotărâri a Autorităţii 
Electorale Permanente, 
care se publică în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
Autor:Mate Andras 
Levente, Marton Arpad 

    (3) Modificarea 
colegiilor 
uninominale nu 
poate fi făcută 
decât dacă faţă de 
delimitarea 
anterioară a apărut 
o variaţie pozitivă 
sau negativă de 
minimum 10% din 
populaţia 
respectivului 
colegiu 
uninominal.
 

 (3) Modificarea 
colegiilor uninominale nu 
poate fi făcută decât dacă 
faţă de delimitarea 
anterioară a apărut o 
variaţie pozitivă sau 
negativă de minimum 
10% din populaţia 
respectivei 
circumscripţii 
electorale. 
Autor:Mate Andras 
Levente, Marton Arpad 

  

7. Art. 29 (1) În 
fiecare colegiu 

    7. La articolul 29, 
alineatul (1) va avea 

1. 
2. Prin vot membrii 
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uninominal, fiecare 
competitor electoral 
poate avea doar o 
singură propunere 
de candidatură.
 

următorul cuprins: Comisiei au respins 
amendamentul Art. 29 “(1) În fiecare 

colegiu uninominal, 
fiecare competitor 
electoral poate avea doar 
o singură propunere de 
candidatură 
uninominală, şi la nivel 
naţional o singură listă 
naţională de candidaţi.

8.   8. La articolul 29, după 
alineatul (1) se 
introduce un nou 
alineat, alin. (1 ), cu 
următorul cuprins: 

1

(1 ) Pe lista naţională de 1

candidaţi pot fi prezenţi 
atât candidaţi propuşi 
pentru colegii 
uninominale, cât şi cei 
care nu au fost propuşi 
pentru vreun colegiu. 
 
Autor:Mate Andras 
Levente, Marton Arpad 

1. 
2. Prin vot membrii 
Comisiei au respins 
amendamentul 

 

9.  
 
 

 9. Alineatul (2) al 
articolului 29 va avea 
următorul cuprins: 

1. 
2. Prin vot membrii 
Comisiei au respins 
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(2)Un candidat (2) Un candidat poate 
reprezenta un singur 
competitor electoral într-
un singur colegiu 
uninominal. 
 
Autor:Mate Andras 
Levente, Marton Arpad 

poate reprezenta un 
singur competitor 
electoral într-un 
singur colegiu 
uninominal.
 

amendamentul 

10.   10. După alineatul 2 se 
introduc trei noi 
alineate, art. (2 ), (2 ) şi 1 2

(2 ), cu următorul 3

cuprins:

1. 
2. Prin vot membrii 
Comisiei au respins 
amendamentul 

 

   (2 ) Numărul de 1

candidaţi  de pe fiecare 
listă naţională nu poate 
fi mai mare decât 
numărul mandatelor 
din camera respectivă. 
 Autor:Mate Andras 
Levente, Marton Arpad 

  

   (2 ) Candidaturile 2

depuse pe mai multe 
liste de candidaţi sau 
atât pe liste cât şi ca 
independent sunt nule 
de drept. 
Autor:Mate Andras 
Levente, Marton Arpad 
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   (2 ) Nu se admit liste 3

naţionale de candidaţi 
independenţi.  
Autor:Mate Andras 
Levente, Marton Arpad 

  

11.   11. Alineatele (3), (4) şi 
(5) ale articolului 29 vor 
avea următorul 
cuprins:

1. 
2. Prin vot membrii 
Comisiei au respins 
amendamentul 

 

    (3) Propunerile de 
candidaţi se depun 
la birourile 
electorale de 
circumscripţie care 
funcţionează la 
nivelul la care sunt 
aleşi candidaţii 
respectivi, cel mai 
târziu cu 40 de zile 
înainte de data 
alegerilor.

 (3) Propunerile de 
candidaţi se depun la 
birourile electorale de 
circumscripţie care 
funcţionează la nivelul la 
care sunt aleşi candidaţii 
respectivi, iar 
candidaturile pentru 
listele naţionale la BEC, 
cel mai târziu cu 40 de 
zile înainte de data 
alegerilor.
Autor:Mate Andras 
Levente, Marton Arpad 

  

 (4) Propunerea de 
candidatură făcută 
de organizaţiile 
cetăţenilor 
aparţinând 
minorităţilor 

 (4) Propunerea de 
candidatură făcută de 
organizaţiile cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor 
naţionale, în condiţiile 
art. 9 alin. (11) se depune 
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naţionale, în la Biroul Electoral 
condiţiile art. 9 Central. 
alin. (11) se depune Autor:Mate Andras 

Levente, Marton Arpad la Biroul Electoral 
Central.
 

    (5) La depunerea 
candidaturilor, 
fiecare partid 
politic, alianţă 
politică, alianţă 
electorală, 
organizaţie a 
cetăţenilor 
aparţinând 
minorităţilor 
naţionale, candidat 
independent trebuie 
să facă dovada 
constituirii unui 
depozit, în contul 
Autorităţii 
Electorale 
Permanente, cu 
valoare de 5 salarii 
minime brute pe 
ţară pentru fiecare 
candidat.
 

 (5) La depunerea 
candidaturilor, fiecare 
partid politic, alianţă 
politică, alianţă 
electorală, organizaţie a 
cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale, 
candidat independent 
trebuie să facă dovada 
constituirii unui depozit, 
în contul Autorităţii 
Electorale Permanente, 
cu valoare de 5 salarii 
minime brute pe ţară 
pentru fiecare candidat 
pentru colegii 
uninominale. 
Autor:Mate Andras 
Levente, Marton Arpad 
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12.   13. Alineatul (5) al 
articolului 34 va avea 
următorul cuprins:

1. 
2. Prin vot membrii 
Comisiei au respins 
amendamentul 

 

    (5) În unghiul din 
partea stângă sus a 
patrulaterului se va 
imprima denumirea 
integrală a 
partidului politic, 
alianţei politice, 
alianţei electorale, a 
organizaţiei 
cetăţenilor 
aparţinând 
minorităţii 
naţionale sau, după 
caz, sintagma 
"candidat 
independent", iar în 
unghiul din partea 
dreaptă sus se 
tipăreşte, după caz, 
semnul electoral. 
Numele 
candidatului va fi 
tipărit în mijlocul 
patrulaterului.
 

 “(5) În unghiul din partea 
stângă sus a 
patrulaterului se va 
imprima denumirea 
integrală a partidului 
politic, alianţei politice, 
alianţei electorale, a 
organizaţiei cetăţenilor 
aparţinând minorităţii 
naţionale sau, după caz, 
sintagma "candidat 
independent", iar în 
unghiul din partea 
dreaptă sus se tipăreşte, 
după caz, semnul 
electoral. Numele 
candidatului  din colegiul 
uninominal respectiv va 
fi tipărit în partea stângă 
a patrulaterului, sub 
numele competitorului 
electoral, iar în partea 
dreaptă, lista naţională 
de candidaţi,  sub 
semnul electoral.” 
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Autor:Mate Andras 
Levente, Marton Arpad 

13.   14. Alineatul (1) al art. 
42 va avea următorul 
cuprins:

1. 
2. Prin vot membrii 
Comisiei au respins 
amendamentul 

 

 Art. 42(1) Votarea 
începe la ora 7,00 şi 
are loc până la ora 
21,00, când secţia 
de votare se 
închide. Pe uşa 
secţiei de votare se 
vor afişa orele între 
care se desfăşoară 
procesul de votare.
 

   Art. 42  - (1) “Votarea 
începe la ora 7,00 ora 
României, şi are loc până 
la ora 21,00, ora 
României, când secţia de 
votare se închide. Pe uşa 
secţiei de votare se vor 
afişa orele între care se 
desfăşoară procesul de 
votare.” 
Autor:Mate Andras 
Levente, Marton Arpad 

  

14.  
 
 
(2)După primirea 
proceselor-verbale 
încheiate de 
birourile electorale 
ale 
circumscripţiilor 
electorale, potrivit 

 21. Alineatul (2) al 
articolului 47 va avea 
următorul cuprins: 
“(2)După primirea 
proceselor-verbale 
încheiate de birourile 
electorale ale 
circumscripţiilor 
electorale, potrivit art. 
46, Biroul Electoral 

1. 
2. Prin vot membrii 
Comisiei au respins 
amendamentul 
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art. 46, Biroul 
Electoral Central 
stabileşte partidele 
politice, alianţele 
politice, alianţele 
electorale şi 
organizaţiile 
cetăţenilor 
aparţinând 
minorităţilor 
naţionale care 
îndeplinesc pragul 
electoral, separat 
pentru Camera 
Deputaţilor şi 
pentru Senat. 
Pragul electoral 
reprezintă numărul 
minim necesar de 
voturi valabil 
exprimate pentru 
reprezentarea 
parlamentară sau de 
colegii uninominale 
în care candidaţii 
partidelor politice, 
alianţelor politice, 
alianţelor electorale 
sau ai organizaţiilor 

Central stabileşte 
partidele politice, 
alianţele politice, 
alianţele electorale şi 
organizaţiile cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor 
naţionale care 
îndeplinesc pragul 
electoral, separat pentru 
Camera Deputaţilor şi 
pentru Senat. Pragul 
electoral reprezintă 
numărul minim necesar 
de voturi valabil 
exprimate pentru 
reprezentarea 
parlamentară sau de 
colegii uninominale în 
care candidaţii partidelor 
politice, alianţelor 
politice, alianţelor 
electorale sau ai 
organizaţiilor cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor 
naţionale au obţinut cel 
mai mare număr de 
voturi valabil exprimate, 
calculat după cum 
urmează: 

 65



cetăţenilor 
aparţinând 
minorităţilor 
naţionale au obţinut 
cel mai mare număr 
de voturi valabil 
exprimate, calculat 
după cum urmează: 
a)pentru Camera 
Deputaţilor, 5% din 
totalul voturilor 
valabil exprimate în 
toate 
circumscripţiile 
electorale, pentru 
toate partidele 
politice, alianţele 
politice, alianţele 
electorale şi 
organizaţiile 
cetăţenilor 
aparţinând 
minorităţilor 
naţionale;
 
 
b) pentru Senat, 5% 
din totalul voturilor 
valabil exprimate în 

 
Autor:Mate Andras 
Levente, Marton Arpad
 
 
 
 
 
a)pentru Camera 
Deputaţilor, 5% din 
totalul voturilor valabil 
exprimate în toate 
circumscripţiile 
electorale, pentru toate 
partidele politice, 
alianţele politice, 
alianţele electorale şi 
organizaţiile cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor 
naţionale, sau cel puţin 4 
(3) colegii uninominale 
câştigate de 
competitorul electoral; 
Autor:Mate Andras 
Levente, Marton Arpad 
 
b) pentru Senat, 5% din 
totalul voturilor valabil 
exprimate în toate 
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toate 
circumscripţiile 
electorale, pentru 
toate partidele 
politice, alianţele 
politice, alianţele 
electorale şi 
organizaţiile 
cetăţenilor 
aparţinând 
minorităţilor 
naţionale; 

circumscripţiile 
electorale, pentru toate 
partidele politice, 
alianţele politice, 
alianţele electorale şi 
organizaţiile cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor 
naţionale, sau cel puţin 2 
colegii uninominale 
câştigate de 
competitorul electoral; 

 
 
c) pentru Camera 
Deputaţilor şi 
Senat, prin 
îndeplinirea 
cumulativă a 
condiţiei obţinerii 
a 6 colegii 
uninominale 
pentru Camera 
Deputaţilor şi a 3 
colegii 
uninominale 
pentru Senat, în 
care candidaţii 
partidelor politice, 

 
Autor:Mate Andras 
Levente, Marton Arpad 
c) pentru candidaţii 
independenţi pentru 
Camera Deputaţilor şi 
Senat, majoritatea 
voturilor valabil 
exprimate în colegiul 
uninominal; 
Autor:Mate Andras 
Levente, Marton Arpad 
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alianţelor politice 
sau electorale şi ai 
organizaţiilor 
cetăţenilor 
aparţinând 
minorităţilor 
naţionale se 
situează pe primul 
loc, în ordinea 
numărului de 
voturi valabil 
exprimate, chiar 
dacă acestea nu au 
îndeplinit 
condiţiile 
prevăzute la lit. a) 
sau b); 
d) în cazul 
alianţelor politice şi 
alianţelor 
electorale, la pragul 
de 5% prevăzut la 
lit. a) şi b) se 
adaugă, pentru al 
doilea membru al 
alianţei, 3% din 
voturile valabil 
exprimate în toate 
circumscripţiile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
d) în cazul 

alianţelor politice şi 
alianţelor electorale, la 
pragul de 5% prevăzut la 
lit. a) şi b) se adaugă, 
pentru al doilea membru 
al alianţei, 3% din 
voturile valabil exprimate 
în toate circumscripţiile 
electorale şi, pentru 
fiecare membru al 
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electorale şi, pentru alianţei, începând cu al 
fiecare membru al treilea, câte un procent 
alianţei, începând din voturile valabil 
cu al treilea, câte un exprimate în toate 
procent din voturile circumscripţiile 
valabil exprimate în electorale, fără a se putea 
toate depăşi 10% din aceste 
circumscripţiile voturi, iar în cazul 
electorale, fără a se pragului alternativ, se 
putea depăşi 10% adaugă câte un colegiu 
din aceste voturi. uninominal pentru 
 fiecare membru al 

alianţei începând cu cel 
de-al doilea, dar nu mai 
mult de 4 (3), respectiv 
2 colegii. 
Autor:Mate Andras 
Levente, Marton Arpad 
 
 

15.  2.  Alineatele (3)-(7) se 
abrogă. 
 

 

24. pct. 2 Se elimină 
 Autor:Mate Andras 
Levente, Marton Arpad 
 
 

1. 
2. Prin vot membrii 
Comisiei au respins 
amendamentul 

 

  
 
 
(4) Pentru fiecare 

 25. Alineatele (4) – (11) 
se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
(4) Biroul Electoral de 
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competitor electoral 
se împarte numărul 
total de voturi 
valabil exprimate 
obţinut prin 
însumarea voturilor 
valabil exprimate în 
favoarea tuturor 
candidaţilor săi din 
colegiile 
uninominale de pe 
raza circumscripţiei 
electorale la 
coeficientul 
electoral, reţinându-
se partea întreagă, 
nerotunjită, a 
catului. Rezultatul 
obţinut reprezintă 
numărul de 
mandate repartizate 
de biroul electoral 
de circumscripţie 
competitorului 
electoral la nivelul 
circumscripţiei 
electorale în prima 
etapă de repartizare 
a mandatelor. 

Circumscripţie atribuie 
câte un mandat 
candidaţilor  
competitorilor electorali 
care au depăşit pragul 
clasaţi pe primul loc în 
colegiul uninominal, 
respectiv   candidaţilor 
independenţi dacă 
aceştia au obţinut 
majoritatea voturilor 
valabil exprimate în 
colegiul uninominal în 
care au candidat. Dacă 
într-un colegiu 
uninominal candidatul 
aflat pe primul loc nu 
aparţine unui 
competitor electoral 
care a atins pragul 
electoral, respectiv este 
un independent care nu 
a primit majoritatea 
voturilor valabil 
exprimate, atunci 
mandatul în colegiul 
uninominal respectiv 
revine candidatului cel 
mai bine poziţionat ale 
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Candidaţilor 
independenţi li se 
atribuie câte un 
mandat de către 
biroul electoral de 
circumscripţie dacă 
au obţinut 
majoritatea 
voturilor valabil 
exprimate în 
colegiul uninominal 
în care au candidat.

competitorilor electorali 
care au atins pragul. 
După atribuirea 
mandatelor Biroul 
Electoral de 
Circumscripţie 
comunică Biroului 
Electoral Central 
numărul de mandate 
obţinute în 
circumscripţie de către 
fiecare competitor 

 electoral care întruneşte 
 condiţia prevăzută la 
 art. 47 alin (2).
 
 
 
 
(5)Voturile rămase, 
adică cele 
neutilizate sau 
inferioare 
coeficientului 
electoral, obţinute 
de competitorii 
electorali ce 
întrunesc condiţia 
prevăzută la art. 47 

Autor:Mate Andras 
Levente, Marton Arpad 
 
 
(5) Biroul Electoral de 
Circumscripţie 
însumează separat 
voturile obţinute de 
fiecare competitor 
electoral ce întruneşte 
condiţia prevăzută la 
art. 47 alin. (2), la 
nivelul circumscripţiei 
respective şi  comunică 
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alin. (2), precum şi 
mandatele ce nu au 
putut fi repartizate 
de biroul electoral 
de circumscripţie se 
comunică de acesta 
Biroului Electoral 
Central, pentru a fi 
repartizate 
centralizat în a 
doua etapă, la nivel 
naţional. 

rezultatul Biroului 
Electoral Central, 
pentru a se face 
repartizarea 
centralizată în a doua 
etapă, la nivel naţional.

(6) Biroul Electoral 
Central însumează, 
pe întreaga ţară, 
separat pentru 
Camera Deputaţilor 
şi pentru Senat, 
voturile neutilizate 
şi pe cele 
inferioare 
coeficientului 
electoral al 
circumscripţiei 
electorale din 
toate 
circumscripţiile 
electorale, pentru 
fiecare partid 

Autor:Mate Andras 
Levente, Marton Arpad 
 
 
 
(6) Biroul Electoral 
Central însumează, pe 
întreaga ţară, separat 
pentru Camera 
Deputaţilor şi pentru 
Senat, totalul voturilor 
primite în fiecare 
circumscripţie 
electorală de către 
fiecare competitor 
electoral care întruneşte 
condiţia prevăzută la art. 
47 alin. (2).  
Autor:Mate Andras 
Levente, Marton Arpad 
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politic, alianţă 
politică sau 
alianţă electorală 
care întruneşte 
condiţia prevăzută 
la art. 47 alin. (2); 
numărul voturilor 
astfel obţinute de 
fiecare partid 
politic, alianţă 
politică şi alianţă 
electorală se 
împarte la 1, 2, 3, 
4 etc, făcându-se 
atâtea operaţii de 
împărţire câte 
mandate nu au 
putut fi 
repartizate la 
nivelul 
circumscripţiilor 
electorale; caturile 
rezultate din 
împărţire, 
calculate cu 8 
zecimale, 
indiferent de 
competitorul 
electoral de la care 
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provin, se clasifică 
în ordine 
descrescătoare, 
până la 
concurenţa 
numărului de 
mandate 
nerepartizate; cel 
mai mic dintre 
aceste caturi 
constituie 
coeficientul 
electoral pe ţară 
pentru deputaţi şi, 
separat, pentru 
senatori; fiecărui 
competitor 
electoral care a 
întrunit condiţia 
prevăzută la art. 
47 alin. (2) i se 
repartizează 
atâtea mandate de 
deputaţi sau, după 
caz, de senatori, 
de câte ori 
coeficientul 
electoral pe ţară se 
cuprinde în 
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numărul total al 
voturilor valabil 
exprimate pentru 
partidul politic, 
alianţa politică 
sau alianţa 
electorală 
respectivă, 
rezultat din 
însumarea pe ţară 
a voturilor 
neutilizate şi a 
celor inferioare 
coeficientului 
electoral al 
circumscripţiei 
electorale (partea 
întreagă 
nerotunjită). 
(7)Desfăşurarea 
mandatelor 
repartizate pe 
circumscripţii 
electorale se face 
de Biroul Electoral 
Central, după cum 
urmează:
a)pentru fiecare 
partid politic, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) Biroul Electoral 
Central însumează pe 
întreaga ţară numărul 
total de voturi obţinute 
de competitorii 
electorali care întrunesc 
condiţia prevăzută la 
art. 47 alin (2) şi 
împarte suma astfel 
obţinută la numărul 

 75



alianţă politică sau 
alianţă electorală 
care întruneşte 
condiţia prevăzută 
la art. 47 alin. (2), 
se împarte numărul 
voturilor neutilizate 
şi al celor inferioare 
coeficientului 
electoral al 
circumscripţiei 
electorale, din 
fiecare 
circumscripţie 
electorală, la 
numărul total al 
acestor voturi 
valabil exprimate 
pentru acel partid 
politic, acea alianţă 
politică sau alianţă 
electorală, rămase 
neutilizate la nivel 
naţional. Rezultatul 
astfel obţinut 
pentru fiecare 
circumscripţie 
electorală se 
înmulţeşte cu 

total de mandate. 
Autor:Mate Andras 
Levente, Marton Arpad 
 
(8) Totalul voturilor 
primite la nivel naţional 
de către fiecare 
competitor electoral 
care întruneşte condiţia 
prevăzută la art. 47 alin 
(2) se împarte la câtul 
obţinut conform 
alineatului precedent.  
Autor:Mate Andras 
Levente, Marton Arpad 
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numărul de 
mandate cuvenite 
partidului politic, 
alianţei politice sau 
alianţei electorale. 
Datele obţinute, 
calculate cu 8 
zecimale, se 
ordonează 
descrescător la 
nivelul ţării şi 
separat descrescător 
în cadrul fiecărei 
circumscripţii 
electorale. La două 
valori egale 
departajarea se face 
şi în funcţie de 
numărul total de 
voturi valabil 
exprimate şi 
numărul total al 
voturilor neutilizate 
sau inferioare 
coeficientului 
electoral la nivel de 
circumscripţie 
electorală. Pentru 
fiecare 
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circumscripţie 
electorală se iau în 
calcul primele 
partide politice, 
alianţe politice sau 
alianţe electorale, 
în limita 
mandatelor ce au 
rămas de repartizat 
în circumscripţia 
electorală 
respectivă. Ultimul 
număr din această 
operaţiune 
reprezintă 
repartitorul acelei 
circumscripţii 
electorale. În 
continuare, se 
procedează la 
repartizarea 
mandatelor pe 
circumscripţii 
electorale în 
ordinea partidelor 
politice, alianţelor 
politice, alianţelor 
electorale, precum 
şi a 
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circumscripţiilor 
electorale din lista 
ordonată pe ţară, 
astfel: primul 
număr din lista 
ordonată pe ţară se 
împarte la 
repartitorul 
circumscripţiei 
electorale de la care 
provine, rezultând 
numărul de 
mandate ce îi revin 
în circumscripţia 
electorală 
respectivă. În 
continuare, se 
procedează identic 
cu numerele 
următoare din lista 
ordonată pe ţară. În 
situaţia în care s-a 
epuizat numărul de 
mandate cuvenite 
unui partid politic, 
unei alianţe politice 
sau unei alianţe 
electorale ori dintr-
o circumscripţie 
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electorală, 
operaţiunea se 
continuă fără 
acestea. Dacă 
numărul din lista 
ordonată pe ţară 
este mai mic decât 
repartitorul de 
circumscripţie 
electorală, se 
acordă un mandat;
b)în cazul în care 
nu este posibilă 
acordarea 
mandatelor în 
ordinea ce rezultă 
din aplicarea 
prevederilor lit. a), 
Biroul Electoral 
Central are în 
vedere 
circumscripţia 
electorală în care 
partidul politic, 
alianţa politică sau 
alianţa electorală 
are cel mai mare 
număr de candidaţi, 
iar dacă si astfel au 
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rămas mandate 
nerepartizate pe 
circumscripţii 
electorale, 
circumscripţia 
electorală în care 
partidul politic, 
alianţa politică sau 
alianţa electorală 
respectivă are cele 
mai multe voturi 
neutilizate ori cele 
mai multe voturi 
inferioare 
coeficientului 
electoral de 
circumscripţie;
c)dacă după 
aplicarea 
prevederilor lit. a) 
şi b) au mai rămas 
mandate 
nedesfăşurate pe 
circumscripţii 
electorale, Biroul 
Electoral Central ie 
stabileşte pe baza 
acordului partidelor 
politice, alianţelor 
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politice sau 
alianţelor electorale 
cărora li se cuvin 
aceste mandate, 
potrivit alin. (4), iar 
în lipsa unui acord, 
prin tragere la sorţi, 
în termen de 24 de 
ore de la încheierea 
operaţiunilor 
anterioare.
(8) Alocarea pe 
colegii uninominale 
şi atribuirea de 
mandate 
candidaţilor se fac 
de către biroul 
electoral de 
circumscripţie, 
avându-se în vedere 
numai competitorii 
electorali care au 
întrunit pragul 
electoral prevăzut 
la art. 47 alin. (2), 
în mod distinct 
pentru Camera 
Deputaţilor şi 
pentru Senat. 
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(9) În fiecare 
colegiu uninominal 
pentru Camera 
Deputaţilor, 
respectiv Senat, se 
atribuie un singur 
mandat de deputat, 
respectiv de 
senator.
 

(9) Biroul Electoral 
Central va atribui 
pentru fiecare 
competitor electoral 
care întruneşte condiţia 
prevăzută la art. 47 alin 
(2), de pe lista naţională 
de candidaţi un număr 
de mandate egal cu 
diferenţa dintre 
numărul obţinut în 
urma calculului 
prevăzut la alin (8), 
rotunjit conform 
uzanţelor generale şi 
numărul de mandate 
obţinute în colegiile 
uninominale.  
Autor:Mate Andras 
Levente, Marton Arpad 
 

16.  

3. Alineatele (10) şi 
(11) vor avea 
următorul cuprins: 

 
 
 
26. Pct. 3 se elimină  
Autor:Mate Andras 
Levente, Marton Arpad 
 
 

1. 
2. Prin vot membrii 
Comisiei au respins 
amendamentul 
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„(10) Atribuirea 
mandatelor de 
deputat şi de senator 
se face într-o singură 
etapă, la nivelul 
colegiilor uninominale

 

  

(11) La nivelul 
colegiilor uninominale 
se atribuie un mandat 
candidaţilor care 
aparţin unui 
competitor electoral 
ce a întrunit pragul 
electoral potrivit 
art.47 alin.(2) şi care 
au obţinut cel mai 
mare număr de voturi 
valabil exprimate în 
colegiul uninominal în 
care au candidat."

   

17.  „(10) Atribuirea 
mandatelor de 
deputat şi de senator 

(10) Pentru atribuirea 
mandatelor de pe lista 
naţională de candidaţi, 

1. 
2. Prin vot membrii 
Comisiei au respins 
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se face într-o singură 
etapă, la nivelul 
colegiilor uninominale 
 
 
 
 
(11) La nivelul 
colegiilor uninominale 
se atribuie un mandat 
candidaţilor care 
aparţin unui 
competitor electoral 
ce a întrunit pragul 
electoral potrivit 
art.47 alin.(2) şi care 
au obţinut cel mai 
mare număr de voturi 
valabil exprimate în 
colegiul uninominal în 
care au candidat." 
 

Biroul Electoral 
Central va şterge 
candidaţii care au 
obţinut mandat în 
colegii uninominale.  
Autor:Mate Andras 
Levente, Marton Arpad 
(11) În caz de încetare a 
mandatului unui deputat 
sau senator, locul vacant 
se va ocupa de pe lista 
naţională de candidaţi, 
în ordinea de pe listă cu 
aplicarea prevederii de 
la alin (10).” 
Autor:Mate Andras 
Levente, Marton Arpad 

amendamentul 

18.   După art. 76 se introduce 
un nou articol art. 77, cu 
următorul cuprins: 
Art. 77 – Pentru alegerea 
Camerei Deputatilor si a 
Senatului din anul 2012, 
prin derogare de la 

1.Pentru coroborarea 
prevederilor art. 5 cu 
prevederile art. 12 din 
Legea nr. 35/2008. 
2. Prin vot membrii 
Comisiei au respins 
amendamentul 
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prevederile Art. 12 alin 
(2), delimitarea şi 
numerotarea colegiilor 
electorale se actualizează 
de către Autoritatea 
Electorală Permanentă, în 
termen de 30 de zile de la 
publicarea prezentei legi 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
Autor> Sorin Zamfirescu, 
Mircea Toader, Cristian 
Petrescu 

19.   Anexa la titlul I: 
Denumirea şi 
numerotarea 
circumscripţiilor 
electorate se modifică 
după cum urmează: 
Autor:Mate Andras 
Levente, Marton Arpad 
(se regăseşte la pag. 87 
şi 88  din prezentul 
raport). 

1. 
2. Prin vot membrii 
Comisiei au respins 
amendamentul 
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ANEXĂ 
Denumirea şi numerotarea circumscripţiilor electorale, respectiv numărul de colegii uninominale în ele.

Numărul circumscripţiei electorale Delimitarea teritorială a 
circumscripţiei electorale 

  CD SEN 
Circumscripţia electorală nr. 1 judeţul Alba 4 1 
Circumscripţia electorală nr. 2 judeţul Arad 4 2 
Circumscripţia electorală nr. 3 judeţul Argeş 5 2 
Circumscripţia electorală nr. 4 judeţul Bacău 5 2 
Circumscripţia electorală nr. 5 judeţul Bihor 5 2 
Circumscripţia electorală nr. 6 judeţul Bistriţa-Năsăud 2 1 
Circumscripţia electorală nr. 7 judeţul Botoşani 3 2 
Circumscripţia electorală nr. 8 judeţul Braşov 4 2 
Circumscripţia electorală nr. 9 judeţul Brăila 3 1 
Circumscripţia electorală nr. 10 judeţul Buzău 4 2 
Circumscripţia electorală nr. 11 judeţul Caraş-Severin 3 1 
Circumscripţia electorală nr. 12 judeţul Călăraşi 2 1 
Circumscripţia electorală nr. 13 judeţul Cluj 5 2 
Circumscripţia electorală nr. 14 judeţul Constanţa 5 2 
Circumscripţia electorală nr. 15 judeţul Covasna 2 1 
Circumscripţia electorală nr. 16 judeţul Dâmboviţa 4 2 
Circumscripţia electorală nr. 17 judeţul Dolj 6 3 
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Circumscripţia electorală nr. 18 judeţul Galaţi 5 2 
Circumscripţia electorală nr. 19 judeţul Giurgiu 2 1 
Circumscripţia electorală nr. 20 judeţul Gorj 3 1 
Circumscripţia electorală nr. 21 judeţul Harghita 3 1 
Circumscripţia electorală nr. 22 judeţul Hunedoara 4 2 
Circumscripţia electorală nr. 23 judeţul Ialomiţa 2 1 
Circumscripţia electorală nr. 24 judeţul Iaşi 6 3 
Circumscripţia electorală nr. 25 judeţul Ilfov 2 1 
Circumscripţia electorală nr. 26 judeţul Maramureş 4 2 
Circumscripţia electorală nr. 27 judeţul Mehedinţi 2 1 
Circumscripţia electorală nr. 28 judeţul Mureş 4 2 
Circumscripţia electorală nr. 29 judeţul Neamţ 4 2 
Circumscripţia electorală nr. 30 judeţul Olt 4 2 
Circumscripţia electorală nr. 31 judeţul Prahova 6 3 
Circumscripţia electorală nr. 32 judeţul Satu Mare 3 1 
Circumscripţia electorală nr. 33 judeţul Sălaj 2 1 
Circumscripţia electorală nr. 34 judeţul Sibiu 3 2 
Circumscripţia electorală nr. 35 judeţul Suceava 5 2 
Circumscripţia electorală nr. 36 judeţul Teleorman 3 2 
Circumscripţia electorală nr. 37 judeţul Timiş 5 2 
Circumscripţia electorală nr. 38 judeţul Tulcea 2 1 
Circumscripţia electorală nr. 39 judeţul Vaslui 3 2 
Circumscripţia electorală nr. 40 judeţul Vâlcea 3 2 
Circumscripţia electorală nr. 41 judeţul Vrancea 3 1 
Circumscripţia electorală nr. 42 municipiul Bucureşti 14 6 
Circumscripţia electorală nr. 43 Circumscripţia electorală pentru 

românii cu domiciliul în afara ţării
2 1 
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