PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în
materie electorală

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. – Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui
României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din
12 septembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi
se completează după cum urmează:
1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 2. – În sensul prezentei legi, termenii de mai jos au
următoarele semnificaţii:
a) liste electorale permanente – listele cuprinzând cetăţenii români
cu drept de vot care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua alegerilor
inclusiv, întocmite în condiţiile legii;
b) majoritatea de voturi ale alegătorilor – se determină ca parte
întreagă, nerotunjită, a raportului dintre numărul alegătorilor înscrişi în listele
electorale permanente şi cifra 2, la care se adaugă o unitate, şi reprezintă
numărul minim de voturi valabil exprimate pe care trebuie să le obţină un
candidat, în primul tur, pentru a fi ales Preşedinte al României;
c) formaţiune politică – partid politic, alianţă politică, alianţă
electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale
reprezentate în Consiliul Minorităţilor Naţionale, după caz.”
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2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 4. – (1) La alegerile pentru Preşedintele României se pot
prezenta candidaţi propuşi de formaţiuni politice, precum şi candidaţi
independenţi. Formaţiunile politice pot propune numai câte un singur
candidat. Formaţiunile politice membre ale unei alianţe politice sau electorale
care propune un candidat nu pot propune şi candidaţi în mod separat.
(2) Candidaturile propuse de formaţiunile politice, precum şi
candidaturile independente pot fi depuse numai dacă sunt susţinute şi de cel
puţin 200.000 de alegători. Un alegător poate susţine mai mulţi candidaţi.”
3. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 5. – (1) Ziua alegerilor este duminica. Alegerile au loc în luna
anterioară lunii în care ajunge la termen mandatul de preşedinte. Durata
perioadei electorale este de 90 zile.”
4. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Protocolul de constituire a alianţei electorale se depune în scris
la Biroul Electoral Central în termen de 5 zile de la data constituirii acestuia.”
5. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 7. – (1) Listele electorale permanente se întocmesc şi se
tipăresc cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 49 din Legea
nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi
pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) Începând cu data de 1 martie a anului electoral şi până la data
expirării a 48 de ore de la data începerii perioadei electorale, alegătorii cu
domiciliul în ţară şi cu reşedinţa în străinătate, precum şi cei cu domiciliul în
străinătate se pot înscrie în Registrul electoral cu adresa din străinătate pentru
scrutinul respectiv în baza unei cereri scrise, datate şi semnate, cuprinzând
numele, prenumele, codul numeric personal, însoţită de o copie a actului de
identitate şi o dovadă a reşedinţei, sau de o copie a paşaportului cu
menţionarea statului de domiciliu, transmise prin poştă, inclusiv prin poşta
electronică, ori depuse la misiunea diplomatică sau oficiul consular.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 49 alin. (4) din Legea
nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la alegerile
prezidenţiale Autoritatea Electorală Permanentă pune la dispoziţia
formaţiunilor politice care propun candidaţi, extrase electronice din Registrul
electoral cuprinzând numele, datele de naştere şi domiciliile alegătorilor, în
termen de cel mult 5 zile de la data înregistrării cererilor scrise ale acestora.

3
(4) Condiţiile de prelucrare a datelor cu caracter personal prevăzute
la alin. (2) sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului la propunerea Autorităţii
Electorale Permanente şi a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.”
6. Articolul 8 se abrogă.
7. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 9. – (1) Listele electorale suplimentare se întocmesc pe durata
votării de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi/sau de
către membrii biroului electoral al secţiei de votare desemnaţi de către acesta,
pentru a consemna prezenţa la vot a următoarelor categorii de alegători:
a) alegătorii care se prezintă la vot şi fac dovada că au domiciliul pe
raza secţiei de votare respective, însă au fost omişi din lista electorală
permanentă a secţiei de votare respective;
b) membrii biroului electoral al secţiei de votare, persoanele
însărcinate cu menţinerea ordinii şi operatorii de calculator, dacă aceştia nu
sunt înscrişi în lista electorală permanentă a secţiei de votare respective;
c) alegătorii care în ziua votării se află în altă comună, oraş sau
municipiu decât cel de domiciliu;
d) alegătorii care votează la secţiile de votare din străinătate.
(2) Listele electorale suplimentare cuprind rubrici pentru numele,
codul numeric personal, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate,
numărul secţiei de votare şi semnătura alegătorului.
(3) Modelul listei electorale suplimentare este stabilit prin hotărâre
a Autorităţii Electorale Permanente.
(4) Întâmpinările formulate cu privire la listele electorale
suplimentare se soluţionează pe loc de către biroul electoral al secţiei de
votare, prin decizie.
(5) Alegătorii care îşi exercită dreptul de vot prin intermediul urnei
speciale sunt înscrişi într-un extras din listele electorale.”
8. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 10. – (1) Secţiile de votare sunt organizate conform art. 20 – 23
din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare. În străinătate,
cu acordul autorităţilor din ţara respectivă, pot fi organizate secţii de votare şi în
alte localităţi decât cele în care îşi au sediile misiunile diplomatice, oficiile
consulare, secţiile consulare şi institutele culturale.
(2) În termen de cel mult 5 zile de la data începerii perioadei
electorale, Autoritatea Electorală Permanentă comunică Ministerului Afacerilor
Externe localităţile din străinătate în care trebuie să fie înfiinţate secţii de votare
ca urmare a cererilor alegătorilor, precum şi numărul acestora.
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(3) În termen de cel mult 10 zile de la data expirării termenului
prevăzut la alin. (2), Ministerul Afacerilor Externe transmite Autorităţii
Electorale Permanente proiectul listei sediilor secţiilor de votare din
străinătate.
(4) Lista prevăzută la alin. (3) va fi însoţită de următoarele
documente:
a) sinteza consultărilor cu misiunile diplomatice şi oficiile
consulare;
b) sinteza consultărilor cu persoane care reprezintă cetăţeni români
aflaţi în străinătate şi criteriile utilizate pentru selecţia acestora;
c) notă justificativă privind cazurile în care nu vor mai fi organizate
secţii de votare organizate la alegeri anterioare, dacă este cazul;
d) notă logistică privind dimensiunea suprafeţelor localurilor de vot.
(5) În termen de cel mult 10 zile de la data comunicării prevăzute la
alin. (3), Autoritatea Electorală Permanentă stabileşte, prin hotărâre, sediile
secţiilor de votare din străinătate.
(6) Activităţile de coordonare a pregătirii şi organizării procesului
de votare în străinătate sunt asigurate de către biroul electoral pentru secţiile
de votare din străinătate, cu sprijinul logistic al Ministerului Afacerilor
Externe.”
9. Articolul 12 se abrogă.
10. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(2) Birourile electorale sunt alcătuite numai din cetăţeni cu drept
de vot. Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare, locţiitorii
acestora, operatorii de calculator şi personalul tehnic auxiliar nu pot avea
apartenenţă politică. Candidaţii în alegeri, soţii, rudele şi afinii acestora până
la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri, operatori de calculator sau
personal tehnic auxiliar al birourilor electorale. Soţii, rudele şi afinii până la
gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri şi/sau personal tehnic auxiliar şi
operatori de calculator ai aceluiaşi birou electoral.”
11. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 15. – (1) Membrii birourilor electorale propuşi de formaţiuni
politice nu pot primi şi nu pot exercita, în calitatea de membru al unui birou
electoral, alte însărcinări în afara celor prevăzute de prezenta lege.
(2) Au dreptul să propună câte un membru în fiecare birou electoral
constituit la alegerile pentru Preşedintele României următoarele formaţiuni
politice:
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a) partidele politice parlamentare, organizaţiile cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale cu grup parlamentar propriu în fiecare Cameră a
Parlamentului;
b) partidele politice care nu sunt reprezentate în Parlament,
organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care nu au grup
parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului, alianţele politice şi
alianţele electorale care nu au în componenţă niciun partid politic
parlamentar sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale,
care propun candidaţi la alegerile pentru Preşedintele României.
(3) Propunerile prevăzute la alin. (2) se fac în scris, sub semnătura
preşedinţilor formaţiunilor politice sau a persoanelor competente potrivit
statutelor acestora şi se transmit, după caz, preşedintelui Biroului Electoral
Central, preşedinţilor birourilor electorale judeţene, preşedinţilor birourilor
electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau preşedintelui biroului
electoral pentru secţiile de votare din străinătate.
(4) Stabilirea listei formaţiunilor politice prevăzute la alin. (2) lit. a)
şi a numărului de parlamentari ai acestora se fac pe baza comunicării
secretarilor generali ai celor două Camere ale Parlamentului către
preşedintele Biroului Electoral Central făcută în cel mult 24 de ore de la data
învestirii acestuia.
(5) Membrii birourilor electorale propuşi în birourile electorale de
formaţiuni politice pot fi înlocuiţi, la cererea celor care i-au propus, cu
aprobarea biroului electoral ierarhic superior, până în preziua votării, iar în
caz de deces, îmbolnăviri sau accidente, chiar şi în ziua votării, cu respectarea
condiţiilor prevăzute de art. 16 – 23.
(6) Calitatea de membru al unui birou electoral încetează de drept în
cazul începerii urmăririi penale, a trimiterii în judecată penală, a condamnării
penale sau în condiţiile prevăzute la art. 56 alin. (5). Constatarea încetării de
drept a calităţii de membru al unui birou electoral se face, în termen de 48 de
ore de la intervenirea cazului, de către preşedintele biroului electoral ierarhic
superior, iar în cazul Biroului Electoral Central, de către preşedintele Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie, înlocuirea urmând a fi făcută de îndată, în
condiţiile prevăzute de lege pentru desemnare.”
12. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 16. – (1) Biroul Electoral Central este format din 5 judecători
ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii
Electorale Permanente, din cel mult 10 reprezentanţi ai formaţiunilor politice,
precum şi un reprezentant comun al organizaţiilor cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale reprezentate în grupul parlamentar al minorităţilor
naţionale din Camera Deputaţilor.
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(2) Desemnarea celor 5 judecători se face de preşedintele Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie, în şedinţă publică, în cea de a treia zi de la
stabilirea datei alegerilor, prin tragere la sorţi, pe funcţii de preşedinte,
locţiitor şi membru, dintre judecătorii în exerciţiu ai Înaltei Curţi de Casaţie
şi Justiţie. Data, ora şi locul şedinţei publice de tragere la sorţi se anunţă în
scris partidelor politice parlamentare de către preşedintele Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie, cu o zi înainte de ziua desfăşurării, şi se aduce la
cunoştinţă publică prin presa scrisă şi audiovizuală. La organizarea şi
desfăşurarea tragerii la sorţi poate participa câte un reprezentant, desemnat ca
atare, al partidelor politice parlamentare. Rezultatul tragerii la sorţi se
consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedintele şi de
prim-magistratul-asistent ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
Procesul-verbal constituie actul de învestire.
(3) În termen de 24 de ore de la data învestirii judecătorilor în
Biroul Electoral Central, preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorale
Permanente devin membri ai Biroului Electoral Central. În acelaşi termen,
prin excepţie de la prevederile art.15 alin.(2), sunt învestiţi ca membri ai
Biroului Electoral Central membrii propuşi, în scris, de partidele politice
parlamentare şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cu
grup parlamentar propriu în fiecare Cameră a Parlamentului, în ordinea
numărului de parlamentari, precum şi cu membrul propus de organizaţiile
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale reprezentate în grupul
parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor.
(4) Constituirea Biroului Electoral Central potrivit alin. (3) se
consemnează într-un proces-verbal, care constituie actul de învestire. În
această organizare, Biroul Electoral Central îndeplineşte toate atribuţiile ce îi
revin potrivit prezentei legi.
(5) În termen de două zile de la data rămânerii definitive a
candidaturilor, formaţiunile politice prevăzute la art. 15 alin. (2) lit. b)
propun, în scris, preşedintelui Biroului Electoral Central câte un membru în
Biroul Electoral Central. Comunicările transmise după acest termen nu se
mai iau în considerare.
(6) Completarea Biroului Electoral Central cu membrii propuşi de
formaţiunile politice prevăzute la art. 15 alin. (2) lit. b) se face în ordinea
stabilită prin tragere la sorţi.
(7) Completarea Biroului Electoral Central conform alin. (6) se face
în termen de 24 de ore de la data expirării termenului prevăzut la alin. (5), de
preşedintele Biroului Electoral Central, în prezenţa celorlalţi membri şi a
persoanelor delegate de formaţiunile politice prevăzute la art. 15 alin. (2)
lit. b) care au comunicat propunerile. Completarea Biroului Electoral Central
conform alin. (6) se consemnează într-un proces-verbal care constituie actul
de învestire a membrilor desemnaţi în această etapă.
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(8) În componenţa prevăzută la alin. (3) Biroul Electoral Central
adoptă, în termen de 48 de ore de la data constituirii, un regulament de
organizare şi funcţionare al birourilor electorale şi al aparatului tehnic
auxiliar al acestora, care se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea I, şi este obligatoriu pentru toate birourile electorale şi personalul
auxiliar al acestora.
(9) Aparatul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central este
asigurat de către Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul Afacerilor
Interne şi Institutul Naţional de Statistică.”
13. La articolul 17 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
,,b) constată îndeplinirea condiţiilor de fond şi de formă prevăzute
de prezenta lege pentru candidaturi; face cunoscute candidaturile înregistrate
şi candidaturile rămase definitive prin intermediul serviciilor publice de radio
şi de televiziune, precum şi prin afişare pe pagina proprie de internet;”
14. La articolul 17 alineatul (1), litera h) se abrogă.
15. La articolul 17, alineatul (3) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(3) Deciziile Biroului Electoral Central sunt obligatorii pentru toate
autorităţile, instituţiile publice, birourile electorale, organismele cu atribuţii în
materie electorală, precum şi pentru toţi participanţii la alegeri. Deciziile
Biroului Electoral Central care au caracter normativ se publică pe site-ul propriu
şi în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar deciziile care au caracter
individual se comunică părţilor interesate şi se publică pe site-ul propriu.”
16. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 18. – (1) Biroul electoral judeţean sau al sectorului
municipiului Bucureşti este constituit din 3 judecători, un reprezentant al
Autorităţii Electorale Permanente, din cel mult 10 reprezentanţi ai
formaţiunilor politice care participă la alegeri.
(2) Desemnarea judecătorilor se face în şedinţă publică, cu 30 de
zile înainte de ziua votării, de către preşedintele tribunalului, prin tragere la
sorţi, dintre judecătorii în exerciţiu ai acestuia, sau în cazul biroului electoral
al sectorului municipiului Bucureşti, dintre judecătorii în exerciţiu ai
judecătoriei sectorului. Data şedinţei se aduce la cunoştinţă publică, prin
presă, de preşedintele tribunalului, cu cel puţin 24 de ore înainte. Tragerea la
sorţi se face pe funcţii, preşedinte, locţiitor şi membru, iar rezultatul se
consemnează într-un proces-verbal semnat de preşedintele tribunalului, care
constituie actul de învestire în aceste funcţii.
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(3) În 24 de ore de la data desemnării judecătorilor prevăzute la
alin. (2), sunt învestiţi ca membri, în ordinea stabilită la constituirea şi
completarea Biroului Electoral Central, reprezentantul Autorităţii Electorale
Permanente, persoanele propuse de formaţiunile politice prevăzute la art. 15
alin. (2). Constituirea birourilor electorale judeţene şi a birourilor electorale
ale sectoarelor municipiului Bucureşti se consemnează într-un proces-verbal
care constituie actul de învestire, în această componenţă, îndeplinind toate
atribuţiile prevăzute de lege.
(4) Propunerile pentru calitatea de membru în birourile electorale
judeţene şi birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti se
transmit de formaţiunile politice până cel mai târziu cu 24 de ore înaintea
datei învestirii prevăzute la alin. (3).”
17. La articolul 19, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„Art. 19. – (1) Birourile electorale judeţene şi birourile electorale
ale sectoarelor municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii:
a) urmăresc şi asigură aplicarea şi respectarea dispoziţiilor prezentei
legi, precum şi a hotărârilor şi deciziilor Biroului Electoral Central, de către
toate autorităţile, instituţiile şi organismele cu responsabilităţi în materie
electorală din cadrul judeţului sau sectorului municipiului Bucureşti;
b) rezolvă întâmpinările referitoare la propria activitate şi
contestaţiile cu privire la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de
votare şi la procesul de votare; deciziile date sunt definitive;
c) primesc de la prefecţi, pe bază de proces-verbal, materialele
prevăzute la art. 24 alin. (1) pe care le păstrează până la predare în încăperi
speciale, încuiate şi sigilate, puse la dispoziţie de prefecţi;
d) predau pe bază de proces-verbal primarilor, cu sprijinul
prefecţilor, materialele prevăzute la art. 24 alin. (1), defalcate pe fiecare
secţie de votare; primarii păstrează materialele primite în încăperi speciale,
încuiate şi sigilate;
e) centralizează rezultatele numărării voturilor pentru judeţul sau
sectorul municipiului Bucureşti în care funcţionează şi înaintează Biroului
Electoral Central procesul-verbal prevăzut la art. 50, procesele-verbale
primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare, precum şi toate
întâmpinările şi contestaţiile primite;
f) predau, pe bază de proces-verbal, instituţiilor prefectului,
buletinele de vot nule şi cele contestate, dosarele cuprinzând listele electorale
utilizate în cadrul secţiilor de votare, îndosariate pe secţii de votare şi pe
tipuri de liste, precum şi celelalte documente şi materiale deţinute, care nu
sunt predate Biroului Electoral Central.
…………………………………………………………………………………

9
(3) În exercitarea atribuţiilor ce le revin potrivit prevederilor
prezentei legi, birourile electorale judeţene şi birourile electorale ale
sectoarelor municipiului Bucureşti adoptă decizii. Deciziile sunt obligatorii
pentru toate autorităţile, instituţiile publice, birourile electorale, organismele
cu atribuţii în materie electorală, precum şi pentru toţi participanţii la alegeri
la care se referă, din raza teritorială de competenţă a biroului, se aduc la
cunoştinţă publică prin afişare sau prin orice alt mijloc de publicitate şi se
comunică părţilor interesate.”
18. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 20. – (1) Biroul electoral pentru secţiile de votare din
străinătate se constituie cu 60 de zile înaintea datei alegerilor, din 3 judecători
în exerciţiu ai Tribunalului Bucureşti, un reprezentant al Autorităţii
Electorale Permanente, din cel mult 10 reprezentanţi ai formaţiunilor politice.
(2) Biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate
îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) urmăreşte şi asigură aplicarea şi respectarea dispoziţiilor legale
privitoare la alegeri de către toate autorităţile, instituţiile şi organismele cu
responsabilităţi în materie electorală pentru organizarea scrutinului în
străinătate;
b) rezolvă întâmpinările referitoare la propria activitate şi
contestaţiile cu privire la activitatea birourilor electorale ale secţiilor de
votare din străinătate;
c) primeşte de la Ministerul Afacerilor Interne, pe bază de
proces-verbal, materialele prevăzute la art. 24 alin. (1);
d) predă pe bază de proces-verbal Ministerului Afacerilor Externe,
materialele prevăzute la art. 24 alin. (1), defalcate pe fiecare secţie de votare;
e) centralizează rezultatele numărării voturilor din secţiile de votare
din străinătate şi înaintează Biroului Electoral Central procesul-verbal privind
centralizarea rezultatelor votării la secţiile de votare din străinătate,
procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare din
străinătate, precum şi toate contestaţiile şi întâmpinările primite;
f) la încheierea activităţii, predă, pe bază de proces-verbal,
Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, toate documentele şi
materialele deţinute, care nu sunt predate Biroului Electoral Central.
(3) Prevederile art. 19 alin. (2) şi (3) se aplică în mod
corespunzător.”
19. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 21. – (1) Birourile electorale ale secţiilor de votare din ţară
sunt alcătuite din cel mult 9 membri, din care un preşedinte, un locţiitor al
acestuia şi cel mult 7 membri propuşi de formaţiunile politice care participă
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la alegeri. Birourile electorale ale secţiilor de votare din ţară nu pot funcţiona
cu mai puţin de 5 membri.
(2) Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară şi
locţiitorii acestora sunt desemnaţi cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor
art. 15 din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
până cel mai târziu cu 20 de zile înaintea zilei votării.
(3) Autoritatea Electorală Permanentă pune la dispoziţia
preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor
acestora extrase certificate din procesul-verbal privind rezultatul tragerii la
sorţi.”
20. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 22. – (1) În cel mult 48 de ore de la data expirării termenului
prevăzut la art. 21 alin. (2), formaţiunile politice care participă la alegeri sunt
obligate să comunice biroului electoral judeţean, respectiv biroului electoral
de sector, în cazul municipiului Bucureşti, lista propunerilor lor în birourile
electorale ale secţiilor de votare, sub forma unui tabel care cuprinde
următoarele: numărul secţiei de votare, numele, codul numeric personal,
domiciliul sau reşedinţa şi modalitatea de contact, respectiv numărul de
telefon, de fax sau adresa de e-mail.
(2) Completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare cu
membrii propuşi de formaţiunile politice care participă la alegeri se face de
preşedintele biroului electoral judeţean, respectiv de preşedintele biroului
electoral al sectorului municipiului Bucureşti, în prezenţa celorlalţi membri,
în 48 de ore de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), potrivit ordinii
utilizate în operaţiunile de constituire şi completare a Biroului Electoral
Central. Operaţiunile de completare a birourilor electorale ale secţiilor de
votare pot avea loc în ambele zile şi se consemnează în procese-verbale care
constituie actele de învestitură. Birourile electorale ale secţiilor de votare se
consideră constituite la data completării acestora cu membrii propuşi de
formaţiunile politice care participă la alegeri.
(3) În cazul în care, în urma efectuării operaţiunilor prevăzute la
alin. (2) mai există birouri electorale ale secţiilor de votare care nu au
numărul maxim de membri prevăzut de art. 21 alin. (1), acestea vor fi
completate cu membrii propuşi de formaţiunile politice care nu au membri în
biroul electoral judeţean sau biroul electoral al sectorului municipiului
Bucureşti, după caz, selectaţi prin tragere la sorţi.
(4) În cazul în care, în urma efectuării operaţiunilor prevăzute la
alin. (2) şi (3), mai există birouri electorale ale secţiilor de votare care nu au
cel puţin 5 membri, respectiv preşedinte, locţiitor şi 3 membri, acestea
urmează a fi completate de preşedintele biroului electoral judeţean, respectiv
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de preşedintele biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, cu
membri ai Corpului experţilor electorali.
(5) La solicitarea scrisă a reprezentanţilor formaţiunilor politice în
biroul electoral, preşedintele biroului electoral judeţean ori, după caz, al
biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti pune la dispoziţia
acestora copii certificate ale proceselor-verbale de completare a birourilor
electorale ale secţiilor de votare.
(6) Câte o copie certificată a proceselor-verbale de completare se
predă, prin intermediul primarilor, preşedinţilor birourilor electorale ale
secţiilor de votare.”
21. La articolul 23, alineatele (1) – (3) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„Art. 23. – (1) Fiecare birou electoral al secţiei de votare din
străinătate este constituit din un preşedinte, un locţiitor al acestuia desemnaţi
din rândul experţilor electorali propuşi de către Ministerul Afacerilor
Externe, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 17 din Legea
nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din 3 până
la 7 reprezentanţi ai formaţiunilor politice care au propus candidaţi. Birourile
electorale pentru secţiile de votare din străinătate nu pot funcţiona cu mai
puţin de 3 membri.
(2) Completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare din
străinătate cu reprezentanţii formaţiunilor politice care au propus candidaţi se
face de către preşedintele biroului electoral pentru secţiile de votare din
străinătate, în prezenţa celorlalţi membri, potrivit ordinii utilizate în
operaţiunile de constituire şi completare a Biroului Electoral Central şi se
consemnează într-un proces-verbal care reprezintă actul de învestire. În
această componenţă, birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate
îndeplinesc toate atribuţiile prevăzute de prezenta lege.
(3) În cazul în care numărul persoanelor propuse de formaţiunile
politice este insuficient pentru completarea birourilor electorale ale secţiilor
de votare din străinătate, acestea sunt completate cu experţi electorali propuşi
de către Ministerul Afacerilor Externe.”
22. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 24. – (1) În ziua premergătoare zilei votării, birourile
electorale ale secţiilor de votare din ţară primesc de la primari, pe bază de
proces-verbal, următoarele:
a) un exemplar al listei electorale permanente;
b) buletinele de vot;
c) ştampila de control;
d) ştampilele cu menţiunea «VOTAT»;
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e) formularele pentru încheierea proceselor-verbale pentru
consemnarea rezultatelor votării;
f) formularele listei electorale suplimentare şi ale extrasului din
listele electorale;
g) două exemplare ale ghidului preşedinţilor birourilor electorale ale
secţiilor de votare;
h) alte materiale stabilite prin hotărâre a Guvernului;
i) un buletin de vot anulat, după caz, de către preşedintele biroului
electoral judeţean, al sectorului municipiului Bucureşti sau al biroului
electoral pentru secţiile de votare din străinătate, pe care îl vor afişa la sediul
secţiei de votare.
(2) Birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate primesc
materialele prevăzute la alin. (1) prin intermediul Ministerului Afacerilor
Externe.
(3) Birourile electorale ale secţiilor de votare îndeplinesc
următoarele atribuţii:
a) asigură buna organizare a votării;
b) verifică, prin mijloace electronice, îndeplinirea condiţiilor
prevăzute de lege pentru exercitarea dreptului de vot conform metodologiei
stabilite prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente;
c) furnizează, în ziua votării, date privind prezenţa populaţiei la vot,
conform unui program stabilit de Biroul Electoral Central;
d) numără voturile şi consemnează rezultatele votării în
procesele-verbale prevăzute la art. 49 alin. (1); poate decide renumărarea
voturilor, la solicitarea oricărui membru, înainte de consemnarea rezultatului
numărătorii în procesul-verbal prevăzut la art. 49 alin. (1);
e) verifică, prin mijloace electronice, corelaţiile din procesele-verbale
de consemnare a rezultatelor votării, conform metodologiei stabilite prin hotărâre
a Autorităţii Electorale Permanente;
f) rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate;
g) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite potrivit prezentei legi.
(4) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare ia toate
măsurile de ordine în localul de vot şi în jurul acestuia.
(5) Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare efectuează
sub coordonarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare
operaţiunile necesare pentru exercitarea dreptului de vot de către alegătorii
care se prezintă la urne, precum şi pentru consemnarea şi centralizarea
rezultatelor votării.
(6) Birourile electorale ale secţiilor de votare predau, pe bază de
proces-verbal, birourilor electorale judeţene sau, după caz, birourilor
electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, procesele-verbale
cuprinzând rezultatele votării, buletinele de vot nule şi cele contestate,
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împreună cu întâmpinările, contestaţiile şi materialele la care acestea se
referă, precum şi dosarele cuprinzând listele electorale utilizate în cadrul
secţiei de votare, îndosariate pe tipuri de liste; birourile electorale ale secţiilor
de votare din străinătate predau procesele-verbale cuprinzând rezultatele
votării, buletinele de vot nule şi cele contestate, împreună cu întâmpinările,
contestaţiile şi materialele la care acestea se referă, prin intermediul
Ministerului Afacerilor Externe, biroului electoral pentru secţiile de votare
din străinătate sau, în cazul în care acesta şi-a încetat activitatea, Tribunalului
Bucureşti. Dosarele cuprinzând listele electorale utilizate în cadrul secţiilor
de votare din străinătate, îndosariate pe secţii de votare şi pe tipuri de liste,
sunt predate Autorităţii Electorale Permanente de către Ministerul Afacerilor
Externe.
(7) Birourile electorale ale secţiilor de votare predau separat, pe
bază de proces-verbal, birourilor electorale judeţene sau, după caz, birourilor
electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, buletinele de vot
întrebuinţate şi necontestate, precum şi cele anulate, ştampilele şi celelalte
materiale utilizate în desfăşurarea votării. Birourile electorale ale secţiilor de
votare din străinătate predau aceste materiale reprezentanţelor diplomatice,
care, în termen de 3 luni de la publicarea rezultatului alegerilor în Monitorul
Oficial al României, Partea I, le predau în vederea topirii de către operatorii
economici specializaţi.
(8) Birourile electorale ale secţiilor de votare îndeplinesc orice alte
atribuţii care le revin potrivit legii.
(9) În cazul secţiilor de votare din străinătate, după primire,
materialele prevăzute la alin. (1) se sigilează de către preşedinţii birourilor
electorale ale secţiilor de votare şi se păstrează, până la transportul lor în
localurile de vot, într-un singur spaţiu pus la dispoziţie de şeful reprezentanţei
diplomatice din statul respectiv.
(10) Prefecţii iau măsurile necesare pentru a asigura transportul
materialelor prevăzute la alin. (1) până în interiorul localului de vot, precum
şi transportul materialelor prevăzute la alin. (6) şi (7) din interiorul localului
de vot până în sediul biroului electoral judeţean sau al biroului electoral al
sectorului municipiului Bucureşti, după caz.
(11) Birourile electorale judeţene şi birourile electorale ale
sectoarelor municipiului Bucureşti au obligaţia de a stabili, cu consultarea
prefecţilor, calendarul operaţiunilor prevăzute la alin. (1), (6) şi (7), astfel
încât să asigure realizarea optimă a acestora.”
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23. La articolul 27, alineatele (1), (2) şi (8) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
„Art. 27. – (1) Propunerile de candidaţi pentru alegerea
Preşedintelui României se depun la Biroul Electoral Central, până cel mai
târziu cu 60 de zile înainte de data alegerilor.
(2) Propunerile se fac în scris şi vor fi primite numai dacă:
a) sunt acceptate de către candidat;
b) cuprind numele, locul şi data naşterii, domiciliul, studiile
absolvite, activitatea profesională desfăşurată, precum şi precizarea că
îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a candida;
c) sunt însoţite de copia actului de identitate, declaraţia de avere,
declaraţia de interese, de o declaraţie pe propria răspundere a candidatului în
sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al
acesteia, de dovada înregistrării mandatarului financiar coordonator, precum
şi de lista susţinătorilor, potrivit dispoziţiilor art. 4 alin. (2);
d) sunt însuşite de conducerea formaţiunii politice, în cazul în care
candidatul este propus de o formaţiune politică.
…………………………………………………………………………………
(8) Apartenenţa politică a candidatului la formaţiunea politică care
îl propune nu constituie o condiţie pentru a candida.”
24. La articolul 30, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(2) Semnele electorale ale candidaţilor la funcţia de Preşedinte al
României comunicate Biroului Electoral Central trebuie să se deosebească
clar între ele, fiind interzisă utilizarea aceloraşi simboluri grafice, oricare ar fi
figura geometrică în care sunt încadrate. Semnele electorale nu pot fi contrare
legii.
…………………………………………………………………………………
(4) În cazul în care un candidat optează pentru semnul electoral al
formaţiunii politice care îl propune, acesta îl poate folosi dacă formaţiunea
politică respectivă, înregistrată legal începând din anul 1990, l-a folosit
prima, şi nu poate fi însuşit sau utilizat de alt candidat decât cu
consimţământul celor cărora le-a aparţinut, respectiv al partidelor care au
alcătuit alianţa politică sau alianţa electorală iniţială.”
25. La articolul 30, după alineatul (4) se introduce un nou
alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:
„(41) Candidaţii propuşi de partide politice şi alianţe politice pot
întrebuinţa ca semn electoral semnul permanent cu care acestea s-au înscris la
Tribunalul Bucureşti, dacă acesta nu contravine alin. (2) – (4).”
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26. La articolul 31, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„Art. 31. – (1) În cel mult 5 zile de la data expirării termenului
prevăzut la art. 29 alin. (2), candidaţii, partidele politice, organizaţiile
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele
electorale şi alegătorii pot contesta înregistrarea sau respingerea înregistrării
candidaturilor sau a semnelor electorale, după caz. Contestaţiile se fac în
scris şi se depun la Curtea Constituţională.
(2) Curtea Constituţională soluţionează contestaţiile prevăzute la
alin. (1) în termen de cel mult 5 zile de la data înregistrării. Hotărârile sunt
definitive, se comunică de îndată Biroului Electoral Central şi se publică în
Monitorul Oficial al României, Partea I.”
27. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 32. – (1) Modelul, dimensiunile şi condiţiile de tipărire ale
buletinelor de vot se stabilesc prin hotărâre a Autorităţii Electorale
Permanente, în termen de 10 zile de la data începerii perioadei electorale.
(2) Buletinele de vot se imprimă de către Regia Autonomă
«Monitorul Oficial», cu litere de aceeaşi mărime şi aceleaşi caractere şi cu
aceeaşi cerneală, în atâtea exemplare câţi alegători sunt înscrişi în Registrul
electoral, cu un supliment de 10% pentru fiecare secţie de votare, la care se
adaugă numărul estimat al buletinelor de vot necesare pentru secţiile de
votare din străinătate. În acest sens, în termen de 10 zile de la data intrării în
vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, Autoritatea
Electorală Permanentă comunică Biroului Electoral Central numărul
alegătorilor cu domiciliul în România înscrişi în Registrul electoral, iar
Ministerul Afacerilor Externe comunică Biroului Electoral Central numărul
estimat de buletine de vot necesare pentru secţiile de votare din străinătate.
(3) Cu cel puţin 40 de zile înaintea datei alegerilor, macheta
buletinului de vot se prezintă de Regia Autonomă «Monitorul Oficial»
membrilor Biroului Electoral Central. Operaţiunea de prezentare a buletinului
de vot se consemnează într-un proces-verbal care se semnează de toate
persoanele prezente. Eventualele obiecţii se formulează pe loc, obiecţiile
ulterioare nefiind luate în considerare. Membrii Biroului Electoral Central
trebuie să solicite Regiei Autonome «Monitorul Oficial» modificarea
machetei şi tipărirea corectă a buletinelor de vot, dacă numele candidaţilor,
ordinea de înscriere a acestora, precum şi semnele electorale sunt incorect
imprimate ori nu sunt vizibile.
(4) Un exemplar al buletinului de vot, vizat şi anulat de preşedintele
Biroului Electoral Central, va fi afişat, la loc vizibil, pe toate paginile de
internet ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.”
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28. La articolul 33, alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(2) Ştampila Biroului Electoral Central se confecţionează prin grija
Autorităţii Electorale Permanente, iar ştampilele cu menţiunea «VOTAT» se
confecţionează de Regia Autonomă «Monetăria Statului». Ştampila cu
menţiunea «VOTAT» trebuie astfel dimensionată încât să fie mai mică decât
patrulaterele de pe buletinul de vot, respectiv decât distanţa dintre acestea.
Numărul necesar de ştampile cu menţiunea «VOTAT» este stabilit pe baza
normativelor emise de Autoritatea Electorală Permanentă.”
29. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 34. – (1) Predarea şi distribuirea buletinelor de vot se fac
în pachete sigilate de câte 100 de bucăţi sau multiplu de 100 de bucăţi, pe
bază de proces-verbal.
(2) Birourile electorale judeţene şi birourile electorale ale
sectoarelor municipiului Bucureşti păstrează surplusul de 10% din buletinele
de vot, prevăzut de art. 32 alin. (2), în vederea redistribuirii acestora către
secţiile de votare care rămân fără buletine de vot în ziua votării.
(3) În preziua alegerilor, la sediul fiecărei secţii de votare se
afişează un buletin de vot, vizat şi anulat, după caz, de preşedintele biroului
electoral judeţean, al sectorului municipiului Bucureşti sau al biroului
electoral pentru secţiile de votare din străinătate.”
30. La articolul 35, alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(2) Campania electorală a preşedintelui în funcţie poate fi
sprijinită, în condiţiile legii, de formaţiunea politică care îi propune
candidatura, potrivit art. 27. Preşedintele în funcţie poate participa la
acţiunile de campanie electorală organizate de formaţiunea politică care i-a
propus candidatura.”
31. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 37. – (1) În campania electorală, candidaţii, formaţiunile
politice care participă la alegeri, precum şi cetăţenii au dreptul să îşi exprime
opiniile în mod liber şi fără nicio discriminare, prin mitinguri, adunări, marşuri
şi orice alte întruniri, precum şi prin utilizarea televiziunii, a radioului, a presei
scrise, a internetului, precum şi a oricăror alte mijloace de informare în masă şi
de comunicare, potrivit legii. Mitingurile, adunările, marşurile şi orice alte
întruniri pot fi organizate numai în condiţiile Legii nr. 60/1991 privind
organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată.
(2) Mijloacele folosite în campania electorală nu pot contraveni
legii.
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(3) În timpul campaniei electorale primarii asigură, în mod
nediscriminatoriu, candidaţilor şi formaţiunilor politice care participă la
alegeri, spaţii corespunzătoare pentru a se întâlni cu alegătorii.
(4) În unităţile militare, în unităţile şi instituţiile de învăţământ, în
toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale, în sediile misiunilor
diplomatice şi oficiilor consulare, secţiilor consulare, institutelor culturale din
străinătate, precum şi în penitenciare, acţiunile de campanie electorală de
orice tip sunt interzise.
(5) În campania electorală se interzice folosirea mesajelor sau
sloganurilor cu caracter discriminatoriu ori a mesajelor de incitare la ură şi
intoleranţă.
(6) În campania electorală sunt interzise orice forme, mijloace, acte
sau acţiuni de defăimare, învrăjbire religioasă ori etnică, precum şi ofensa
publică adusă simbolurilor religioase şi naţionale.”
32. La articolul 38, după alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi
campaniei electorale desfăşurate prin intermediul altor mijloace de informare
în masă.”
33. La articolul 40, alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(2) Accesul candidaţilor la serviciile publice de radio şi televiziune
este gratuit. Posturile private de radio şi televiziune vor practica acelaşi tarif
pe emisiune şi pe unitate de timp pentru fiecare candidat, iar timpii de antenă
oferiţi acestora trebuie să fie proporţionali cu cei practicaţi de posturile
publice. Nerespectarea prevederilor prezentului alineat de către posturile
private de radio şi televiziune atrage sancţionarea acestora. Sancţiunile sunt
stabilite prin decizii ale Consiliului Naţional al Audiovizualului.”
34. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 41. – (1) Primarii sunt obligaţi să stabilească, prin dispoziţie,
până la data începerii campaniei electorale, locuri speciale pentru afişajul
electoral, în care să amplaseze panouri electorale care să asigure respectarea
prevederilor alin. (8). Proiectul de dispoziţie este supus procedurii prevăzute
de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată.
(2) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1), precum şi dimensiunile
panourilor electorale se aduc la cunoştinţă publică prin afişare la sediul
primăriei şi se comunică biroului electoral judeţean sau birourilor electorale
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ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în termen de 48 de ore de la
data emiterii acestora.
(3) Locurile speciale pentru afişaj trebuie să fie stabilite în locuri
publice frecventate de cetăţeni, astfel încât să poată fi folosite fără stânjenirea
circulaţiei pe drumurile publice şi a celorlalte activităţi din localităţile
respective. În prealabil, primarii sunt obligaţi să asigure înlăturarea din
spaţiul public a oricăror materiale de propagandă electorală rămase de la
campaniile electorale precedente.
(4) Locurile speciale pentru afişaj electoral pot fi folosite numai de
candidaţii la funcţia de preşedinte şi de formaţiunile politice care propun
candidaţi.
(5) Este interzisă utilizarea de către un candidat a locurilor speciale
pentru afişaj electoral, astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un
alt candidat.
(6) În alte locuri decât cele stabilite conform alin. (1), afişajul
electoral de orice tip este interzis.
(7) Pe un panou electoral fiecare formaţiune politică care participă
la alegeri în condiţiile prezentei legi ori candidat independent poate aplica cel
mult două afişe electorale. Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la
alin. (1) nu poate avea înălţimea mai mare de 500 mm, iar lăţimea mai mare
de 350 mm.
(8) Sunt interzise afişele electorale care utilizează simbolurile
naţionale şi alte simboluri grafice care contravin prezentei legi.
(9) Folosirea minorilor cu vârsta sub 16 ani pentru distribuirea sau
amplasarea de materiale de propagandă electorală este interzisă.
(10) Activităţile de propagandă electorală nu pot afecta în niciun fel
spaţiile verzi, rezervaţiile naturale şi zonele protejate ecologic.
(11) Primarul, cu sprijinul poliţiei locale sau cu sprijinul efectivelor
Ministerului Afacerilor Interne, în localităţile unde poliţia locală nu este
constituită, este obligat să asigure integritatea panourilor şi a afişelor
electorale amplasate în locuri autorizate.
(12) Campania electorală se poate desfăşura în alt stat decât
România numai cu respectarea legislaţiei în vigoare a statului respectiv.”
35. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 42. – (1) Biroul Electoral Central veghează la corecta
desfăşurare a campaniei electorale, soluţionând, prin decizii, plângerile cu
privire la campania electorală.
(2) Dacă Biroul Electoral Central consideră, cu ocazia soluţionării
plângerii, că este necesară luarea unor măsuri administrative sau aplicarea
unor sancţiuni contravenţionale ori penale, sesizează autorităţile competente.
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(3) Soluţionarea plângerilor cu privire la campania electorală se
face în termen de 3 zile de la data înregistrării lor.
(4) Deciziile prin care sunt soluţionate plângeri privind campania
electorală devin executorii de la data emiterii acestora.
(5) Măsurile administrative dispuse de Biroul Electoral Central sunt
aduse la îndeplinire de primari.
(6) Contestaţiile cu privire la împiedicarea unei formaţiuni politice
ori a unui candidat de a-şi desfăşura campania electorală în condiţiile legii se
soluţionează de Curtea Constituţională, cu votul majorităţii judecătorilor, în
termen de cel mult 48 de ore de la data înregistrării lor.”
36. La articolul 43, alineatele (1) – (3), (5), (6), (10) şi (11) se
modifică şi vor avea următorul cuprins:
„Art. 43. – (1) Fiecare local de vot trebuie să fie dotat cu urne de
vot şi cabine de vot, conform normativelor adoptate de Autoritatea Electorală
Permanentă.
(2) Cabinele şi urnele de vot trebuie aşezate în aceeaşi încăpere în care
se află biroul electoral al secţiei de votare şi în raza mijloacelor de înregistrare
audio-video. Cabinele şi urnele de vot se asigură de către primarii comunelor,
oraşelor, municipiilor şi ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale
municipiilor.
(3) Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare, locţiitorii
acestora, membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi operatorii de
calculator trebuie să fie prezenţi la sediul secţiei de votare, în ajunul zilei
votării, între orele 16,00-18,00, preşedintele fiind obligat să dispună măsurile
necesare pentru asigurarea ordinii şi corectitudinii operaţiunilor de votare.
Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare asigură, cu sprijinul
primarilor, îndepărtarea materialelor de propagandă electorală de orice tip din
şi de pe sediile secţiilor de votare şi dispune fixarea posturilor de pază în
jurul localurilor de vot.
…………………………………………………………………………………
(5) În ziua votării activitatea birourilor electorale ale secţiilor de
votare începe la ora 6,00. Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de
votare, în prezenţa celorlalţi membri, a operatorilor de calculator şi, după caz,
a persoanelor acreditate, verifică urnele, listele electorale permanente,
buletinele de vot şi ştampilele, consemnând în procesul-verbal prevăzut la
art. 49 numărul ştampilelor cu menţiunea «VOTAT» primite. Pe măsură ce
deschid pachetele sigilate, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de
votare asigură aplicarea ştampilei de control pe ultima pagină a fiecărui
buletin de vot. După încheierea acestor operaţiuni, preşedinţii birourilor
electorale ale secţiilor de votare se asigură că urnele de vot sunt goale şi apoi
asigură sigilarea lor, conform metodologiei adoptate de Autoritatea
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Electorală Permanentă. Lipsa unor buletine de vot se consemnează la pct. i al
procesului-verbal prevăzut la art. 49 alin. (1).
(6) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare este obligat să
ia măsurile necesare pentru ca votarea să decurgă în bune condiţii, iar accesul
alegătorilor în localul de vot să se efectueze în mod ordonat. Pe durata
votării, accesul alegătorilor la urnele de vot este monitorizat audio-video în
condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.
…………………………………………………………………………………
(10) În afară de membrii biroului electoral al secţiei de votare, de
operatorii de calculator, de persoanele însărcinate cu menţinerea ordinii, de
persoanele prevăzute la art. 47 alin. (1) şi de personalul tehnic desemnat să
asigure remedierea deranjamentelor sistemelor informatice şi de comunicaţii
utilizate în procesul electoral, nicio altă persoană nu poate staţiona în locurile
publice din zona de votare sau în localul de vot mai mult decât timpul necesar
pentru votare.
(11) În preziua şi în ziua votării, în sediile secţiilor de votare şi pe o
distanţă de cel puţin 100 de metri în jurul acestora, acţiunile de campanie
electorală de orice tip sunt interzise.”
37. După articolul 43 se introduce un nou articol, articolul 431,
cu următorul cuprins:
„Art. 431. – (1) Alegătorii cu domiciliul în România, care în ziua
votării se află în ţară, îşi pot exercita dreptul de vot la secţiile de votare
organizate în România în baza unuia dintre următoarele acte de identitate,
valabile în ziua votării:
a) cartea de identitate;
b) cartea electronică de identitate;
c) cartea de identitate provizorie;
d) buletinul de identitate;
e) paşaportul diplomatic;
f) paşaportul diplomatic electronic;
g) paşaportul de serviciu;
h) paşaportul de serviciu electronic;
i) paşaportul simplu;
j) paşaportul simplu electronic;
k) paşaportul simplu temporar.
(2) Alegătorii cu domiciliul în România, care în ziua votării se află
în străinătate îşi pot exercita dreptul de vot la secţiile de votare organizate în
străinătate, în baza unuia dintre următoarele acte de identitate, valabile în ziua
votării:
a) cartea de identitate;
b) cartea electronică de identitate;
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c) cartea de identitate provizorie;
d) buletinul de identitate;
e) paşaportul diplomatic;
f) paşaportul diplomatic electronic;
g) paşaportul de serviciu;
h) paşaportul de serviciu electronic;
i) paşaportul simplu;
j) paşaportul simplu electronic;
k) paşaportul simplu temporar.
(3) Alegătorii cu domiciliul în străinătate îşi pot exercita dreptul de
vot în baza unuia dintre următoarele acte de identitate, valabile în ziua
votării:
a) cartea de identitate provizorie;
b) paşaportul simplu, cu menţionarea ţării de domiciliu;
c) paşaportul simplu temporar, cu menţionarea ţării de domiciliu;
d) paşaportul simplu electronic, cu menţionarea ţării de domiciliu.”
38. La articolul 44, alineatele (2) – (6), (10) şi (11) se modifică şi
vor avea următorul cuprins:
„(2) Alegătorul votează la una dintre următoarele secţii de votare:
a) în cazul în care se află în unitatea administrativ-teritorială unde
îşi are domiciliul sau reşedinţa, poate vota numai la secţia de votare la care
este arondată strada sau localitatea unde îşi are domiciliul ori reşedinţa,
conform legii;
b) în cazul în care se află în altă unitate administrativ-teritorială
decât cea unde îşi are domiciliul sau reşedinţa, poate vota la orice secţie de
votare din cadrul acesteia;
c) în cazul în care se află în străinătate, poate vota la orice secţie de
votare organizată în străinătate;
d) în cazul în care îndeplineşte funcţia de membru al biroului
electoral al secţiei de votare sau de operator de calculator al biroului electoral
al secţiei de votare ori asigură menţinerea ordinii, votează la secţia de votare
unde îşi desfăşoară activitatea.
(3) Accesul alegătorilor în sala de votare are loc în serii
corespunzătoare numărului cabinelor. Fiecare alegător prezintă actul de
identitate operatorului de calculator al biroului electoral al secţiei de votare,
care asigură înscrierea datelor personale ale acestuia în Sistemul informatic
de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal.
(4) În cazul în care alegătorul nu figurează în lista electorală
permanentă din secţia de votare respectivă, Sistemul informatic de
monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal semnalează
dacă:
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a) persoana care s-a prezentat la vot a împlinit vârsta de 18 ani până
în ziua votării inclusiv;
b) persoanei care s-a prezentat la vot i s-a interzis exercitarea
dreptului de vot;
c) alegătorul care s-a prezentat la vot este arondat la altă secţie de
votare;
d) alegătorul care s-a prezentat la vot este omis din lista electorală
permanentă;
e) alegătorul care s-a prezentat la vot figurează că şi-a mai exercitat
dreptul de vot la acelaşi scrutin.
(5) În baza rezultatelor generate de Sistemul informatic de
monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, a
comunicărilor efectuate prin intermediul acestuia şi a verificării actului de
identitate, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare:
a) opreşte de la votare persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani
până în ziua votării sau persoana căreia i s-a interzis exercitarea dreptului de
vot şi întocmeşte un proces-verbal prin care sesizează persoanele care asigură
ordinea în secţia de votare în vederea luării măsurilor prevăzute de lege;
b) permite exercitarea dreptului de vot de către alegătorul care s-a
prezentat la vot şi care figurează că şi-a mai exercitat dreptul de vot la
acelaşi scrutin, numai după ce acesta dă o declaraţie potrivit căreia nu şi-a
mai exercitat dreptul de vot la acelaşi scrutin; în acest caz, întocmeşte un
proces-verbal prin care sesizează persoanele care asigură ordinea în secţia de
votare în vederea luării măsurilor prevăzute de lege;
c) îndrumă alegătorul să voteze la secţia de votare la care este
arondat, în cazul în care acesta este arondat la altă secţie de votare din aceeaşi
unitate administrativ-teritorială;
d) permite alegătorului înscris în lista electorală permanentă a
secţiei de votare să voteze; în acest sens, după ce alegătorul semnează în lista
electorală permanentă îi încredinţează buletinul de vot şi ştampila cu
menţiunea «VOTAT»;
e) permite alegătorilor prevăzuţi la art. 9 alin. (1) să-şi exercite
dreptul de vot; după ce alegătorul semnează în lista electorală suplimentară, îi
încredinţează buletinul de vot şi ştampila cu menţiunea «VOTAT».
(6) În situaţia în care alegătorul, din motive bine întemeiate,
constatate de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu
poate semna în lista electorală, preşedintele face o menţiune în listă,
confirmată prin semnătura sa şi a încă unui membru al biroului electoral.
…………………………………………………………………………………
(10) La cererea alegătorului, în cazul în care acesta a aplicat greşit
ştampila cu menţiunea «VOTAT», dar nu a introdus buletinul în urnă,
preşedintele biroului electoral al secţiei de votare îi poate elibera, numai o
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singură dată, un nou buletin, reţinând şi anulând buletinul de vot iniţial şi
făcând o menţiune în acest sens la pct. i din procesul-verbal prevăzut la
art. 49 alin. (1).
(11) Ştampila încredinţată pentru votare se restituie preşedintelui
sau acelor membri ai biroului electoral al secţiei de votare desemnaţi de
acesta.”
39. La articolul 45, alineatele (1) – (3) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„Art. 45. – (1) Pentru alegătorii netransportabili din motive de boală
sau invaliditate, din ţară, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare
poate aproba, la cererea scrisă a acestora, depusă inclusiv în ziua votării la
cea mai apropiată secţie de votare de locul în care se află în ziua votării,
însoţită de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să
rezulte că persoanele respective sunt netransportabile, ca o echipă formată din
cel puţin 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze la adresa indicată în
cerere cu o urnă specială şi cu materialul necesar votării – ştampilă cu
menţiunea „VOTAT” şi buletine de vot necesare pentru a se efectua votarea.
În raza unei secţii de votare se utilizează o singură urnă specială. Urna
specială poate fi transportată numai de membrii biroului electoral al secţiei de
votare, sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne.
Urna specială se poate deplasa numai în raza teritorială arondată la respectiva
secţie de votare.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), votarea se face pe baza unui
extras din listele electorale întocmit de preşedintele biroului electoral al
secţiei de votare şi/sau de membrii biroului electoral al secţiei de votare
desemnaţi de acesta.
(3) Persoanele reţinute, cele deţinute în baza unui mandat de
arestare preventivă sau aflate în arest la domiciliu şi persoanele care execută
o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu şi-au pierdut drepturile
electorale pot să îşi exercite dreptul de vot prin intermediul urnei speciale cu
aplicarea corespunzătoare a alin. (1) şi (2) şi a art. 451.”
40. La articolul 45, după alineatul (5) se introduce un nou
alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
„(6) Metodologia de exercitare a dreptului de vot prin intermediul
urnei speciale este stabilită prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente,
în cel mult 10 zile de la data începerii perioadei electorale.”
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41. După articolul 45 se introduce un nou articol, articolul 451,
cu următorul cuprins:
„Art. 451. – (1) În modalitatea prevăzută la art. 45 se poate vota
numai la secţiile de votare din ţară.
(2) Datele personale ale alegătorilor care au formulat cereri potrivit
art. 45 sunt preînregistrate în ziua votării în Sistemul informatic de
monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, urmând a fi
înregistrate definitiv în acesta la întoarcerea în localul de vot a echipei
prevăzute la art. 45 alin. (1), pe baza semnăturilor în extrasul din listele
electorale.
(3) Înainte ca echipa de membri ai biroului electoral al secţiei de
votare să se deplaseze cu o urnă de vot specială la persoanele care nu pot vota
la secţia de votare potrivit legii, preşedintele biroului electoral al secţiei de
votare solicită operatorului să verifice dacă persoanele respective şi-au mai
exercitat dreptul de vot în aceeaşi zi.”
42. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 47. – (1) La toate operaţiunile efectuate de birourile electorale
ale secţiilor de votare pot asista, în afara membrilor acestora, a operatorilor
de calculator şi a persoanelor însărcinate cu menţinerea ordinii, candidaţii,
persoanele acreditate, reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente şi
membrii birourilor electorale ierarhic superioare.
(2) Dispoziţiile art. 89 din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi
completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.”
43. La articolul 48 alineatul (1), litera c) se abrogă.
44. La articolul 48 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„d) stabileşte numărul alegătorilor prezenţi la urne, prin numărarea
semnăturilor înscrise în listele electorale şi extrasele din listele electorale;
rezultatele vor fi consemnate în procesul-verbal la pct. a, respectiv pct. a1, a2
şi a3 din procesul-verbal prevăzut la art. 49 alin. (1);”
45. La articolul 49, alineatul (1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Art. 49. – (1) După deschiderea urnelor şi numărarea voturilor,
preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va încheia un
proces-verbal, în 3 exemplare, care cuprinde:
a) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale, care s-au
prezentat la urne (pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3), din care:
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a1) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale
permanente, care s-au prezentat la urne;
a2) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale
speciale, care s-au prezentat la urne;
a3) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale
suplimentare, care s-au prezentat la urne;
a4) numărul total al alegătorilor înscrişi în extrasele din listele
electorale, care au votat prin intermediul urnei speciale;
b) numărul buletinelor de vot primite (pct.b >/= pct.b + pct.d +
pct. e);
c) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate;
d) numărul voturilor valabil exprimate (pct d </= pct. a - pct. e;
pct. d = suma voturilor valabil exprimate la pct. f);
e) numărul voturilor nule;
f) numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare candidat;
g) expunerea, pe scurt, a întâmpinărilor formulate, precum şi a
contestaţiilor înaintate biroului electoral judeţean, al sectorului municipiului
Bucureşti sau biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate;
h) numărul ştampilelor cu menţiunea «VOTAT» la începerea
votării; se menţionează dispariţia uneia sau mai multor ştampile, dacă este
cazul, precum şi starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării;
i) alte menţiuni.”
46. La articolul 49, după alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11) La încheierea procesului-verbal prevăzut la alin. (1),
preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, cu sprijinul operatorului de
calculator, efectuează următoarele operaţiuni:
a) asigură verificarea electronică a corectitudinii corelaţiilor dintre
datele care urmează a fi consemnate în procesul-verbal prevăzut la alin. (1);
verificarea electronică se realizează prin înscrierea datelor în aplicaţia
informatică destinată acestui scop, realizată şi instalată de către Serviciul de
Telecomunicaţii Speciale pe terminalul informatic pus la dispoziţia
operatorului de calculator;
b) după efectuarea operaţiunii prevăzute la lit. a), biroul electoral al
secţiei de votare încheie procesul-verbal prevăzut la alin. (1);
c) după încheierea procesului-verbal prevăzut la alin. (1),
preşedintele biroului electoral al secţiei de votare se asigură că datele înscrise
în acesta sunt aceleaşi cu cele înscrise în aplicaţia informatică prevăzută la
lit. a); confirmarea corectitudinii datelor înscrise în aplicaţia informatică
prevăzută la lit. a) se realizează prin semnarea electronică a documentului
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electronic rezultat, prin intermediul certificatului pentru semnătura
electronică pus la dispoziţie de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale;
d) după semnarea electronică, documentul electronic prevăzut la
lit. c) este transmis prin mijloace electronice, în mod automat, Biroului
Electoral Central, în condiţiile stabilite prin decizie a acestuia;
e) datele din documentele electronice prevăzute la lit. c) sunt
afişate, în mod automat, pe pagina de internet a Biroului Electoral Central,
sub titulatura de rezultate provizorii.”
47. La articolul 49, alineatul (5) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(5) Două exemplare ale procesului-verbal prevăzut la alin. (1),
toate plângerile, întâmpinările şi contestaţiile primite, buletinele de vot nule
şi cele contestate alcătuiesc un dosar sigilat şi ştampilat care trebuie însoţit de
ştampila de control. Listele electorale utilizate în cadrul secţiei de votare,
precum şi declaraţiile pe propria răspundere prevăzute de art. 44 alin. (5)
lit. b), după caz, alcătuiesc un dosar distinct. În cel mult 24 de ore de la
încheierea votării, ambele dosare sunt înaintate biroului electoral judeţean
sau, după caz, biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti de către
preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, sub paza personalului
structurilor Ministerului Afacerilor Interne, însoţit, la cerere, de alţi membri
ai biroului electoral respectiv.”
48. După articolul 49 se introduce un nou articol, articolul 491,
cu următorul cuprins:
„Art. 491. – (1) Operatorii de calculator ai birourilor electorale ale
secţiilor de votare asigură, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Autorităţii
Electorale Permanente, înregistrarea video-audio neîntreruptă a operaţiunilor
efectuate de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare în
intervalul de timp dintre încheierea votării şi încheierea procesului-verbal
prevăzut la art. 49 alin. (1), precum şi a operaţiunilor prevăzute la art. 50
alin. (12) – (13).
(2) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare asigură
transmiterea prin mijloace electronice către Biroul Electoral Central a
fotografiei procesului-verbal prevăzut la art. 49 alin. (1).
(3) Înregistrările prevăzute la alin. (1) şi fotografiile proceselor-verbale
prevăzute la alin. (2) se realizează în localul de vot, prin intermediul terminalelor
informatice puse la dispoziţie de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
(4) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură stocarea
înregistrărilor prevăzute la alin. (1) pentru o perioadă de 3 luni de la data
alegerilor, în condiţiile legii.
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(5) Pentru soluţionarea întâmpinărilor, contestaţiilor, cererilor sau a
sesizărilor privind consemnarea rezultatelor votării, Serviciul de
Telecomunicaţii Speciale pune la dispoziţia birourilor electorale competente, la
cererea acestora, copii ale înregistrărilor video-audio prevăzute la alin. (1).
(6) După soluţionarea întâmpinărilor, contestaţiilor, cererilor sau a
sesizărilor prevăzute la alin. (5), copiile înregistrărilor video-audio prevăzute
la alin. (1) sunt restituite Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.
(7) După expirarea termenului prevăzut la alin. (4) Serviciul de
Telecomunicaţii Speciale distruge, prin proceduri ireversibile, înregistrările
prevăzute la alin. (1) şi eventualele copii realizate conform alin. (5).”
49. La articolul 50, alineatul (1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Art. 50. – (1) În vederea centralizării rezultatelor votării, birourile
electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti
şi biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate efectuează
următoarele operaţiuni:
a) coordonează activitatea staţiilor de prelucrare şi centralizare a
rezultatelor votării, în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea statisticieni din
cadrul aparatului tehnic auxiliar al acestora; urmăreşte centralizarea corectă a
rezultatelor votării de către staţiile de prelucrare şi centralizare a rezultatelor
votării;
b) dispun renumărarea voturilor de către birourile electorale ale
secţiilor de votare în situaţia în care sunt identificate erori sau neconcordanţe
în datele înscrise în procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor
votării; deciziile adoptate pot fi contestate la Biroul Electoral Central în cel
mult 48 de ore de la data afişării, Biroul Electoral Central fiind obligat să
soluţioneze astfel de contestaţii în cel mult 48 de ore de la data înregistrării;
c) verifică şi soluţionează neconcordanţele între datele înregistrate
în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a
votului ilegal şi datele înscrise în procesele-verbale privind consemnarea
rezultatelor votării; confirmă corectitudinea datelor înscrise în aplicaţia
informatică prevăzută la art. 49 alin. (11) lit. a);
d) soluţionează contestaţiile privind valabilitatea sau nulitatea
voturilor exprimate;
e) dispun, unde este cazul, completarea de către biroul electoral al
secţiei de votare a rubricilor din procesul-verbal privind consemnarea
rezultatelor votării prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. g) – i);
f) după efectuarea eventualelor corecturi de către birourile
electorale ale secţiilor de votare, atestate prin aplicarea ştampilei de control şi
semnarea de către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare,
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validează procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor
întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare.”

votării

50. La articolul 50, după alineatul (1) se introduc patru noi
alineate, alineatele (11) – (14), cu următorul cuprins:
„(11) Formaţiunile politice care propun candidaţi şi candidaţii pot
desemna, în condiţiile stabilite prin decizie a Biroului Electoral Central,
experţi care să verifice inclusiv în ziua votării, până la încheierea votării,
aplicaţiile informatice care vor fi utilizate de Biroul Electoral Central şi
birourile electorale ierarhic inferioare pentru centralizarea rezultatelor votării
şi atribuirea mandatelor.
(12) Renumărarea voturilor exprimate la secţiile de votare din ţară
se realizează în cel mult 48 de ore de la data încheierii votării la sediul
biroului electoral judeţean sau al biroului electoral al sectorului municipiului
Bucureşti, într-un spaţiu special destinat acestui scop, rezultatele fiind
consemnate într-un proces-verbal semnat de membrii biroului electoral al
secţiei de votare care a efectuat renumărarea voturilor.
(13) Renumărarea voturilor exprimate la secţiile de votare din
străinătate se realizează în cel mult 48 de ore de la data încheierii votării la
sediile reprezentanţelor diplomatice, într-un spaţiu special destinat acestui
scop, rezultatele fiind consemnate într-un proces-verbal semnat de membrii
biroului electoral al secţiei de votare care au efectuat renumărarea voturilor.
(14) După primirea proceselor-verbale privind consemnarea
rezultatului votării de la toate birourile electorale ale secţiilor de votare,
conform art. 49 alin. (6) şi (7) şi după efectuarea operaţiunilor prevăzute la
alin. (1), birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare din
străinătate încheie câte un proces-verbal centralizator al indicatorilor cuprinşi
în procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării validate
conform alin. (1) lit. f), după cum urmează:
a) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale, care s-au
prezentat la urne (pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3), din care:
a1) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale
permanente, care s-au prezentat la urne;
a2) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale
speciale, care s-au prezentat la urne;
a3) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale
suplimentare, care s-au prezentat la urne;
a4) numărul total al alegătorilor înscrişi în extrasele din listele
electorale, care au votat prin intermediul urnei speciale;
b) numărul buletinelor de vot primite (pct. b >/= pct. b + pct. d +
pct. e);
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c) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate;
d) numărul voturilor valabil exprimate (pct. d </= pct. a - pct. e;
pct. d = suma voturilor valabil exprimate la pct. f);
e) numărul voturilor nule;
f) numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare candidat;
g) modul de soluţionare a întâmpinărilor şi contestaţiilor privind
desfăşurarea votării, consemnarea şi centralizarea rezultatelor votării.”
51. La articolul 50, alineatul (3) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(3) Procesul-verbal prevăzut la alin. (13), împreună cu
procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare,
precum şi cu toate plângerile, întâmpinările şi contestaţiile primite, formând
un dosar sigilat, ştampilat şi semnat de membrii biroului electoral judeţean, ai
biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti sau ai biroului electoral
pentru secţiile de votare din străinătate, însoţite de ştampila biroului electoral
respectiv se înaintează sub paza personalului structurilor Ministerului
Afacerilor Interne la Biroul Electoral Central, în cel mult 48 de ore de la
primirea ultimului proces-verbal de la birourile electorale ale secţiilor de
votare.”
52. La articolul 51 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
,,a) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale
permanente, comunicat de Autoritatea Electorală Permanentă în ziua
premergătoare zilei votării (pct. a >/= pct. b1);”
53. La articolul 51, alineatele (5) şi (6) se abrogă.
54. La articolul 52, alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(2) Cererea de anulare a alegerilor se poate face de formaţiunile
politice care au propus candidaţi, precum şi de candidaţi, în termen de cel
mult 3 zile de la data încheierii votării. Cererea trebuie motivată şi însoţită de
dovezile pe care se întemeiază.”
55. La articolul 54, alineatul (1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Art. 54. – (1) Al doilea tur de scrutin are loc în condiţiile prevăzute
la art. 81 alin. (3) din Constituţia României, republicată, la două săptămâni de
la primul tur de scrutin, sub conducerea operaţiunilor electorale de către
aceleaşi birouri electorale.”
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56. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 55. – (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) neluarea de către organizatori a măsurilor necesare desfăşurării
normale a adunărilor electorale, precum şi distribuirea şi consumarea de
băuturi alcoolice în timpul acestor adunări;
b) încălcarea dispoziţiilor art. 41 alin. (4) – (11);
c) tipărirea fără drept de buletine de vot;
d) refuzul de a permite accesul în secţia de votare al candidaţilor, al
persoanelor acreditate, al membrilor birourilor electorale şi al reprezentanţilor
Autorităţii Electorale Permanente să asiste la desfăşurarea operaţiunilor
electorale;
e) refuzul de a se conforma dispoziţiilor emise în condiţiile legii de
preşedintele biroului electoral al secţiei de votare cu privire la asigurarea
ordinii în localul de vot şi în împrejurimi;
f) distribuirea materialelor de propagandă electorală în sediile
secţiilor de votare;
g) purtarea, pe durata votării, de către membrii birourilor electorale
ale secţiilor de votare sau de către persoanele acreditate de ecusoane, insigne
sau alte însemne de propagandă electorală;
h) încălcarea de către persoanele acreditate a condiţiilor de
acreditare prevăzute de lege;
i) încălcarea dispoziţiilor art. 43 alin. (10) şi (12).
(2) Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) folosirea de către o formaţiune politică sau un candidat a
semnului electoral al altei formaţiuni politice sau a imaginii candidatului altei
formaţiuni politice;
b) refuzul nejustificat al membrilor birourilor electorale ale secţiilor
de votare de a îndeplini sarcinile dispuse de preşedintele biroului electoral al
secţiei de votare;
c) încălcarea dispoziţiilor art. 41 alin. (1) – (3);
d) refuzul preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare sau al
locţiitorului acestuia de a elibera o copie certificată de pe procesul-verbal
persoanelor îndreptăţite potrivit prevederilor prezentei legi;
e) încălcarea dispoziţiilor art. 43 alin. (3);
f) înmânarea buletinului de vot unui alegător care nu prezintă actul
de identitate ori care refuză să semneze în lista electorală în care este înscris
pentru primirea buletinului de vot şi a ştampilei de votare;
g) încălcarea dispoziţiilor art. 48 alin. (1) şi ale art. 49 alin. (11).
(3) Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) refuzul preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare
de a primi şi înregistra o sesizare, întâmpinare, contestaţie sau plângere scrisă
privind procesul electoral;
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b) încălcarea de către membrii birourilor electorale a obligaţiei de a
participa la activitatea acestor birouri.
(4) Încălcarea de către operatorii de calculator a obligaţiilor care le
revin potrivit prezentei legi constituie contravenţie.
(5) Constituie contravenţii încălcarea deciziilor şi hotărârilor
birourilor electorale, precum şi încălcarea hotărârilor, deciziilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale Permanente.
(6) Constituie contravenţii încălcarea dispoziţiilor art. 38 alin. (2),
ale art. 39 alin. (1), (3) şi (5) şi ale art. 40 alin. (2) şi (3).
57. La articolul 56, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„Art. 56. – (1) Contravenţiile prevăzute la art. 55 se sancţionează cu
amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei.
(2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 55 şi aplicarea
sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către:
a) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române şi ofiţerii
şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române, pentru faptele prevăzute la
art. 55 alin. (1);
b) biroul electoral judeţean, biroul electoral al sectorului
municipiului Bucureşti sau biroul electoral pentru secţiile de votare din
străinătate, după caz, pentru faptele prevăzute la art. 55 alin. (2);
c) preşedintele biroului electoral, în cazul săvârşirii contravenţiilor
de către membrii acestuia sau de personalul tehnic auxiliar, ori preşedintele
biroului electoral ierarhic superior, în cazul săvârşirii contravenţiilor de către
preşedinţii birourilor electorale ierarhic inferioare sau de către locţiitorii
acestora, pentru faptele prevăzute la art. 55 alin. (3);
d) împuterniciţii preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente,
pentru faptele prevăzute la art. 55 alin. (4);
e) împuterniciţii preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, în
cazul în care fapta prevăzută la art. 55 alin. (5) este săvârşită de autorităţi ale
administraţiei publice centrale sau locale; preşedintele biroului electoral, în
cazul în care fapta prevăzută la art. 55 alin. (5) este săvârşită de către
membrii biroului electoral, ori preşedintele biroului electoral ierarhic
superior, în cazul săvârşirii faptei prevăzute la art. 55 alin. (5) de către
preşedinţii birourilor electorale ierarhic inferioare; poliţişti, în cazul în care
fapta prevăzută la art. 55 alin. (5) este săvârşită de alte persoane fizice sau
juridice;
f) Consiliul Naţional al Audiovizualului, care se autosesizează sau
poate fi sesizat de către cei interesaţi, pentru faptele prevăzute la art. 55
alin. (6), în cazul în care acestea sunt comise de radiodifuzori; preşedintele
biroului electoral judeţean, al biroului electoral al sectorului municipiului
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Bucureşti sau al biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate,
după caz, pentru faptele prevăzute la art. 55 alin. (6) comise de alte persoane
decât radiodifuzori.”
58. Articolul 65 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 65. – (1) Până cel mai târziu la data de 1 iulie a anului în care
au loc alegerile, Guvernul stabileşte prin hotărâre, la propunerea Autorităţii
Electorale Permanente şi a Ministerului Afacerilor Interne, data alegerilor,
programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea
Preşedintelui României, bugetul şi cheltuielile necesare în vederea pregătirii,
organizării şi desfăşurării scrutinului, precum şi măsurile care trebuie luate de
autorităţile publice centrale şi locale pentru buna organizare şi desfăşurare a
alegerilor.
(2) Până cel mai târziu la data de 1 iulie a anului în care au loc
alegerile, Autoritatea Electorală Permanentă stabileşte prin hotărâre, care se
publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, următoarele:
a) modelele propunerii de candidatură şi cererii de renunţare la
candidatură;
b) modelele listei electorale permanente, listei electorale
suplimentare şi extrasului din listele electorale;
c) modelele ştampilei Biroului Electoral Central, ştampilei biroului
electoral judeţean, ştampilei biroului electoral al sectorului municipiului
Bucureşti, ştampilei biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate,
ştampilei de control a secţiei de votare, ştampilei cu menţiunea «VOTAT» şi
timbrului autocolant, precum şi condiţiile de confecţionare, gestionare şi
utilizare a acestora;
d) modelele proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a
rezultatelor votării.
(3) În situaţiile prevăzute la art. 97 alin. (1) din Constituţia
României, republicată, termenele prevăzute la alin. (1) şi (2) se consideră
împlinite în cel mult 5 zile de la data începerii perioadei electorale.”
59. La articolul 66, alineatele (6) şi (7) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(6) Autoritatea Electorală Permanentă efectuează, cu suportul
logistic asigurat de prefecţi, instruirea preşedinţilor birourilor electorale ale
secţiilor de votare din ţară şi a locţiitorilor acestora. La sesiunile de instruire
pot asista şi membrii birourilor electorale judeţene şi ai birourilor electorale
ale sectoarelor municipiului Bucureşti. Instruirea preşedinţilor birourilor
electorale ale secţiilor de votare din străinătate este asigurată de Ministerul
Afacerilor Externe.
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(7) În termen de cel mult 15 zile de la data începerii perioadei
electorale, Autoritatea Electorală Permanentă transmite Biroului Electoral
Central, spre consultare, proiectul ghidului preşedinţilor birourilor electorale
ale secţiilor de votare. Biroul Electoral Central are obligaţia de a transmite
eventualele propuneri şi observaţii Autorităţii Electorale Permanente, în cel
mult 10 zile de la data primirii proiectului ghidului preşedinţilor birourilor
electorale ale secţiilor de votare. În cel mult 5 zile de la data expirării
termenului pentru transmiterea eventualelor observaţii şi propuneri,
Autoritatea Electorală Permanentă adoptă, prin hotărâre, ghidul preşedinţilor
birourilor electorale ale secţiilor de votare, acesta urmând a fi utilizat în
cadrul instruirilor prevăzute la alin. (6) şi în cadrul operaţiunilor efectuate în
secţiile de votare.”
60. După articolul 66 se introduc cinci noi articole, articolele 661 – 665,
cu următorul cuprins:
„Art. 661. – (1) Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul
Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al Institutului Naţional de
Statistică, asigură implementarea Sistemului informatic de monitorizare a
prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal prevăzut de Legea
nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la alegerile pentru
Preşedintele României.
(2) Prevederile din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi
completările ulterioare, privind operatorii de calculator ai birourilor
electorale ale secţiilor de votare se aplică în mod corespunzător, numărul
operatorilor de calculator desemnaţi de Autoritatea Electorală Permanentă
trebuind să fie cu 20% mai mare decât numărul secţiilor de votare.
(3) Sumele necesare acoperirii cheltuielilor efectuate pentru
tipărirea buletinelor de vot şi a ghidului preşedinţilor birourilor electorale ale
secţiilor de votare, precum şi pentru confecţionarea ştampilei Biroului
Electoral Central şi a ştampilelor cu menţiunea «VOTAT» se asigură din
bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Electorale Permanente.
(4) Sumele necesare pentru dotarea şi funcţionarea Biroului
Electoral Central, precum şi pentru plata indemnizaţiilor membrilor Biroului
Electoral Central şi ale personalului tehnic auxiliar al acestuia se asigură din
bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Electorale Permanente.
(5) Sumele necesare pentru plata indemnizaţiilor membrilor
birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară şi ale operatorilor de
calculator se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor
Interne pentru Instituţiile Prefectului.
(6) Instituţiile prefectului asigură plata indemnizaţiilor prevăzute la
alin. (5) în baza listelor de prezenţă transmise electronic de preşedinţii
birourilor electorale ale secţiilor de votare.
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(7) Metodologia de aplicare a prevederilor alin. (5) şi (6) este
stabilită prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente.
Art. 662. – (1) Sumele necesare acoperirii cheltuielilor efectuate de
către instituţiile prefectului pentru dotarea şi funcţionarea birourilor
electorale, pentru confecţionarea ştampilelor birourilor electorale judeţene,
ale birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi ale
birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară, precum şi sumele
necesare pentru confecţionarea, ambalarea, transportul şi distribuirea
materialelor, documentelor şi a tipizatelor prevăzute de lege pentru
desfăşurarea procesului electoral se asigură din bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Afacerilor Interne, pentru instituţiile prefectului.
(2) Sumele necesare pentru plata indemnizaţiilor membrilor
birourilor electorale judeţene, ale birourilor electorale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti şi ale personalului tehnic auxiliar se asigură din
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne.
(3) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de
activităţile Ministerului Afacerilor Interne din domeniul ordinii şi siguranţei
publice efectuate pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor se asigură
din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne.
Art. 663. – Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru
tipărirea proceselor-verbale pentru consemnarea şi centralizarea rezultatelor
votării se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al
Guvernului, pentru Institutul Naţional de Statistică.
Art. 664. – (1) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor
pentru confecţionarea ştampilei biroului electoral pentru secţiile de votare din
străinătate şi a ştampilelor birourilor electorale ale secţiilor de votare din
străinătate, pentru plata indemnizaţiilor membrilor biroului electoral pentru
secţiile de votare din străinătate şi a indemnizaţiilor membrilor birourilor
electorale ale secţiilor de votare din străinătate, precum şi a indemnizaţiilor
operatorilor de calculator din străinătate se asigură din bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Afacerilor Externe.
(2) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru
ambalarea, transportul şi distribuirea materialelor, documentelor şi a
tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea procesului electoral în
străinătate, precum şi cele pentru serviciile de comunicaţii necesare
funcţionării în străinătate a Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei
la vot şi de prevenire a votului ilegal se asigură din bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Afacerilor Externe.
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(3) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de transport al
preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, al
operatorilor de calculator din străinătate, al membrilor birourilor electorale
pentru secţiile de votare din străinătate desemnaţi din cadrul Corpului
experţilor electorali, precum şi al magistraţilor însărcinaţi cu renumărarea
voturilor se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor
Externe.
Art. 665. – (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale
asigură informaticienii necesari pentru funcţionarea Sistemului informatic de
monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, în condiţiile
stabilite prin hotărâre a Guvernului.
(2) Prefecţii şi primarii iau măsuri tehnico-organizatorice pentru
asigurarea condiţiilor necesare instalării şi funcţionării echipamentelor
informatice care vor fi utilizate în procesul electoral, conform instrucţiunilor
Autorităţii Electorale Permanente.”
61. Articolul 67 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 67. – (1) Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul
Afacerilor Interne, Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Afacerilor
Externe, prefecţii, preşedinţii consiliilor judeţene şi primarii asigură
personalul tehnic auxiliar necesar pentru sprijinirea activităţii birourilor
electorale.
(2) Personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central este
asigurat de către Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul Afacerilor
Interne şi Institutul Naţional de Statistică.
(3) Personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale judeţene şi al
birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti este asigurat de
către Autoritatea Electorală Permanentă, prefecţi şi Institutul Naţional de
Statistică, acesta putând fi suplimentat acolo unde este necesar cu personal
asigurat de către preşedinţii consiliilor judeţene şi primari, în condiţiile
stabilite prin hotărâre a Guvernului.
(4) Personalul tehnic auxiliar al biroului electoral pentru secţiile de
votare din străinătate este asigurat de Ministerul Afacerilor Externe împreună
cu Institutul Naţional de Statistică şi Autoritatea Electorală Permanentă.
(5) Pe perioada cât funcţionează birourile electorale, preşedinţii,
locţiitorii şi ceilalţi membri ai acestora, precum şi operatorii de calculator se
consideră detaşaţi şi primesc suplimentar pentru fiecare zi de activitate o
indemnizaţie de 10% din salariul de bază minim brut pe ţară. Preşedinţii,
locţiitorii, membrii, precum şi operatorii de calculator ai birourilor electorale
ale secţiilor de votare din străinătate primesc suplimentar pentru fiecare zi de
activitate o indemnizaţie de 20% din salariul de bază minim brut pe ţară.
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(6) În perioada funcţionării birourilor electorale şi a desfăşurării
alegerilor, statisticienii, informaticienii şi personalul tehnic auxiliar se
consideră detaşaţi şi primesc suplimentar pentru fiecare zi de activitate o
indemnizaţie de 5% din salariul de bază minim brut pe ţară.
(7) Pentru indemnizaţiile prevăzute la alin. (5) şi (6) se aplică
regimul fiscal prevăzut de Codul Fiscal.
(8) Pe toată perioada exercitării atribuţiilor privind organizarea şi
desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României, autorităţile şi
instituţiile publice la care sunt angajate persoanele prevăzute la alin. (5) şi (6)
le asigură acestora plata drepturilor salariale, a indemnizaţiilor de detaşare, a
altor indemnizaţii decât cele prevăzute la alin. (5) şi (6), precum şi a oricăror
alte drepturi băneşti cuvenite, potrivit legii.
(9) Primirea indemnizaţiilor prevăzute la alin. (5) şi (6) nu afectează
dreptul de a primi alte diurne, indemnizaţii, pensii sau alte drepturi băneşti
cuvenite în baza unor legi speciale.
(10) Cheltuielile privind transportul, cazarea, masa şi orice alte
cheltuieli curente ale membrilor birourilor electorale propuşi de formaţiuni
politice sunt în sarcina exclusivă a acestora.
(11) Formaţiunile politice pot acoperi cheltuielile prevăzute la
alin. (10) ale membrilor birourilor electorale propuşi de acestea.
(12) Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare, locţiitorii
acestora şi operatorii de calculator care au calitatea de salariat au dreptul să
primească o zi liberă plătită de la locul de muncă, în ziua următoare datei votării.
(13) Metodologia de aplicare a prevederilor alin. (12) se stabileşte
prin hotărâre a Guvernului.”
62. Articolul 70 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 70. – (1) Buletinele de vot, listele electorale, ştampilele
electorale, celelalte materiale utilizate în procesul electoral, documentele
create de birourile electorale ale secţiilor de votare, precum şi listele de
susţinători sunt păstrate cel puţin 6 luni de la data publicării rezultatului
alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Documentele create şi/sau deţinute de Biroul Electoral Central,
birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului
Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate se
păstrează conform Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată.
(3) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), instituţiile
prefectului, Curtea Constituţională şi Autoritatea Electorală Permanentă pot
preda pentru topire materialele şi documentele prevăzute la alin. (1)
operatorilor economici specializaţi.”
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63. Articolul 71 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 71. – (1) Regia Autonomă «Monitorul Oficial» realizează
imprimarea buletinelor de vot, a formularelor listelor electorale suplimentare
şi a formularelor extraselor din listele electorale, până cel mai târziu cu 30 de
zile înainte de data alegerilor.
(2) Regia Autonomă «Monitorul Oficial» asigură editarea şi
tipărirea ghidului preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, a
broşurilor cuprinzând variante actualizate ale reglementărilor legale privind
alegerile prezidenţiale, inclusiv în limbi de circulaţie internaţională, precum
şi a altor materiale de informare a alegătorilor realizate de Autoritatea
Electorală Permanentă.”
64. În tot cuprinsul Legii nr. 370/2004, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi
completările aduse prin prezenta lege, sintagma „copiile de pe listele
electorale permanente” se înlocuieşte cu sintagma „listele electorale
permanente”, iar sintagma „tabele electorale” se înlocuieşte cu sintagma
„liste electorale suplimentare”.
65. În tot cuprinsul Legii nr. 370/2004, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi
completările aduse prin prezenta lege, sintagma „Ministerul
Administraţiei şi Internelor” se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul
Afacerilor Interne”.
66. În tot cuprinsul Legii nr. 370/2004, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi
completările aduse prin prezenta lege, sintagma „pază înarmată” se
înlocuieşte cu sintagma „paza personalului structurilor Ministerului
Afacerilor Interne”.
Art. II. – Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea
alegerilor pentru Parlamentul European, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 627 din 31 august 2012, cu modificările ulterioare, se
modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 3. – Numărul membrilor din România în Parlamentul
European este stabilit conform prevederilor art. 14 alin. (2) din Tratatul
privind Uniunea Europeană.
2. La articolul 4, alineatul (2) se abrogă.
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3. La articolul 5, alineatele (1), (3), (9) şi (10) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
„Art. 5. – (1) Prin alegător neresortisant se înţelege orice cetăţean
al unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, având
domiciliul sau reşedinţa în România, care are dreptul de a alege în România
pentru Parlamentul European, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.
…………………………………………………………………………………
(3) Prin candidat neresortisant se înţelege orice cetăţean al unui stat
membru al Uniunii Europene, altul decât România, având domiciliul sau
reşedinţa în România, care candidează la alegerile pentru membrii din
România în Parlamentul European, în conformitate cu dispoziţiile prezentei
legi.
…………………………………………………………………………………
(9) Cetăţenii celorlalte state membre ale Uniunii Europene care au
domiciliul sau reşedinţa în România, au drept de vot şi de a fi aleşi ca membri
din România în Parlamentul European, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii
români, sub rezerva îndeplinirii cerinţelor prezentei legi.
(10) Pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul
European fiecare alegător are dreptul la un singur vot.”
4. La articolul 5, după alineatul (10) se introduce un nou alineat,
alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11) Pentru a asigura respectarea prevederilor prezentului articol
în ziua de referinţă nu se pot organiza alte tipuri de alegeri şi nici
referendumuri la nivel naţional sau local.”
5. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 6. – (1) În sensul prezentei legi, prin document de identitate se
înţelege orice document valabil eliberat alegătorului neresortisant sau
candidatului neresortisant de statul membru de origine şi care este considerat
act de identitate în statul emitent, precum şi certificatul de înregistrare şi
cartea de rezidenţă permanentă emise de statul român.
(2) În sensul prezentei legi, prin formaţiune politică se înţelege
partidul politic, alianţa politică, alianţa electorală sau organizaţia cetăţenilor
aparţinând unei minorităţi naţionale reprezentate în Consiliul Minorităţilor
Naţionale, după caz.”
6. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Protocolul de constituire a alianţei electorale se depune la
Biroul Electoral Central în termen de 5 zile de la data constituirii acestuia.”
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7. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) În termen de 10 zile de la data publicării rezultatelor alegerilor
în Monitorul Oficial al României, Partea I, Autoritatea Electorală Permanentă
înmânează certificatul doveditor al alegerii fiecărui candidat declarat ales.
După înmânarea certificatelor doveditoare ale alegerii, Autoritatea Electorală
Permanentă transmite, de îndată, Parlamentului European lista membrilor
Parlamentului European aleşi în România. Candidaţii declaraţi aleşi pot
renunţa în scris la mandatul de parlamentar european înaintea primirii
certificatului doveditor al alegerii.”
8. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 11. – (1) Listele electorale permanente se întocmesc şi se
tipăresc conform prevederilor art. 49 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2) Începând cu data de 1 martie a anului electoral şi până la data
expirării a 48 de ore de la data începerii perioadei electorale, alegătorii cu
domiciliul în ţară şi cu reşedinţa în străinătate, precum şi cei cu domiciliul în
străinătate se pot înscrie în Registrul electoral cu adresa din străinătate pentru
scrutinul respectiv în baza unei cereri scrise, datate şi semnate, cuprinzând
numele, prenumele, codul numeric personal, însoţită de o copie a actului de
identitate şi o dovadă a reşedinţei, sau de o copie a paşaportului cu
menţionarea statului de domiciliu, transmise prin poştă, inclusiv prin poşta
electronică, ori depuse la misiunea diplomatică sau oficiul consular.”
9. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 12. – (1) Alegătorii neresortisanţi care vor să îşi exercite
dreptul de vot pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul
European trebuie să solicite înscrierea în Registrul electoral prin cerere
scrisă, datată şi semnată, însoţită de copia unui document valabil de
identitate, până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea zilei de referinţă.
(2) Cererea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă numele şi
prenumele, data şi locul naşterii, statul membru de origine, adresa de
domiciliu sau reşedinţă din România, precum şi datele de contact ale
solicitantului.
(3) Cererea prevăzută la alin. (1) şi copia documentului valabil de
identitate se depun sau se transmit, inclusiv prin poştă electronică, la primăria
comunei, oraşului, municipiului sau a sectorului municipiului Bucureşti în a
cărui rază teritorială îşi are domiciliul ori reşedinţa alegătorul neresortisant.
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(4) În termen de cel mult 5 zile de la data înregistrării cererii,
persoana autorizată să opereze în Registrul electoral asigură înregistrarea în
Registrul electoral a alegătorilor neresortisanţi care îndeplinesc condiţiile
prevăzute de lege.
(5) Alegătorii neresortisanţi rămân înscrişi în Registrul electoral
până când solicită radierea sau până când sunt radiaţi deoarece nu mai
îndeplinesc condiţiile de exercitare a dreptului de a alege.
(6) Metodologia de aplicare a prevederilor alin. (1) – (5) este
stabilită prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente.
(7) Prevederile art. 47 din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi
completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.”
10. După articolul 12 se introduc două noi articole, articolele 121
şi 122, cu următorul cuprins:
„Art. 121. – (1) Până cel mai târziu cu 3 zile înaintea datei
alegerilor, primarii asigură tipărirea a două exemplare ale listelor electorale
speciale care cuprind alegătorii neresortisanţi înregistraţi în Registrul
electoral în condiţiile prezentei legi.
(2) Listele electorale speciale prevăzute la alin. (1) cuprind în mod
obligatoriu următoarele categorii de date: numele şi prenumele alegătorului
neresortisant, data şi locul naşterii, statul membru de origine, adresa de
domiciliu sau reşedinţă din România, numărul secţiei de votare, unitatea
administrativ-teritorială unde este organizată secţia de votare, precum şi o
rubrică destinată semnăturii alegătorului.
(3) Listele electorale speciale se semnează de primar şi de
secretarul unităţii administrativ-teritoriale. Un exemplar se păstrează de către
secretarul unităţii administrativ-teritoriale timp de 3 luni de la data publicării
rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar un
exemplar se predă birourilor electorale ale secţiilor de votare.
Art. 122. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 49 alin. (4) din
Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la alegerile
pentru Parlamentul European, Autoritatea Electorală Permanentă pune la
dispoziţia formaţiunilor politice care participă la alegeri, extrase electronice
din Registrul electoral cuprinzând numele, datele de naştere şi domiciliile
alegătorilor, în termen de cel mult 5 zile de la data înregistrării cererilor
scrise ale acestora.
(2) Condiţiile de prelucrare a datelor cu caracter personal prevăzute
la alin. (1) sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului la propunerea Autorităţii
Electorale Permanente şi a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.”
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11. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 13. – (1) Listele electorale suplimentare se întocmesc pe
durata votării de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare
şi/sau de către membrii biroului electoral al secţiei de votare desemnaţi de
către acesta, pentru a consemna prezenţa la vot a următoarelor categorii de
alegători:
a) alegătorii care se prezintă la vot şi fac dovada că au domiciliul pe
raza secţiei de votare respective, însă au fost omişi din lista electorală
permanentă sau lista electorală specială a secţiei de votare respective;
b) membrii biroului electoral al secţiei de votare, persoanele
însărcinate cu menţinerea ordinii şi operatorii de calculator dacă aceştia nu
sunt înscrişi în lista electorală permanentă a secţiei de votare respective;
c) alegătorii care în ziua votării se află în altă localitate decât cea în
ale cărei liste electorale permanente sau speciale au fost înscrişi;
d) alegătorii resortisanţi care votează în străinătate, dacă aceştia nu
sunt înscrişi în lista electorală permanentă a secţiei de votare respective.
(2) Listele electorale suplimentare cuprind rubrici pentru numele,
codul numeric personal, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate,
numărul secţiei de votare şi semnătura alegătorului.
(3) Modelul listei electorale suplimentare este stabilit prin hotărâre
a Autorităţii Electorale Permanente.
(4) Întâmpinările formulate cu privire la listele electorale
suplimentare se soluţionează pe loc de către biroul electoral al secţiei de
votare, prin decizie.
(5) Alegătorii resortisanţi care îşi exercită dreptul de vot prin
intermediul urnei speciale sunt înscrişi într-un extras din listele electorale.
(6) Dispoziţiile alin. (1) – (5) se aplică în mod corespunzător în
cazul alegătorilor neresortisanţi.”
12. La articolul 14, alineatul (4) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(4) Modelul declaraţiei prevăzute la alin. (1) lit. a) este stabilit prin
hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente.”
13. La articolul 15 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
,,a) informaţiile cuprinse în cererile de înscriere în Registrul
electoral a alegătorilor neresortisanţi, până cel mai târziu cu 20 de zile
înaintea zilei de referinţă;”
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14. La articolul 15, alineatul (4) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(4) În cazul în care Autoritatea Electorală Permanentă este
informată de către o autoritate cu responsabilităţi similare din alt stat membru
al Uniunii Europene asupra faptului că un candidat neresortisant şi-a pierdut
dreptul de a fi ales sau că acesta candidează şi în statul membru de origine,
respectiv asupra faptului că un alegător resortisant este înscris în listele
electorale ale statului membru de reşedinţă, ia măsurile prevăzute de lege
pentru:
a) împiedicarea exercitării dreptului de a fi ales la aceleaşi alegeri
atât în statul membru de origine, cât şi în România;
b) împiedicarea exercitării dreptului de a fi ales de către persoanele
cărora li s-a interzis exercitarea acestui drept;
c) împiedicarea exercitării mandatului de către persoanele care au
candidat fără a avea dreptul de a fi alese;
d) neincluderea în lista electorală permanentă a alegătorilor
resortisanţi înscrişi în listele electorale ale altui stat membru al Uniunii
Europene cu privire la care au fost comunicate suficiente date care să permită
identificarea certă a acestora.”
15. La articolul 16, alineatul (5) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(5) Lista de candidaţi trebuie să fie însoţită de următoarele
documente:
a) un exemplar al listei susţinătorilor;
b) dovada înregistrării mandatarului financiar coordonator;
c) copia actului de identitate al fiecărui candidat;
d) declaraţiile de acceptare a candidaturii, întocmite în câte 4
exemplare; declaraţia de acceptare a candidaturii este semnată şi datată
personal de candidat şi cuprinde numele, prenumele, locul şi data naşterii,
starea civilă, domiciliul, studiile absolvite după finalizarea învăţământului
general obligatoriu, cu indicarea nivelului, a instituţiei şi a formei de
învăţământ, a profilelor şi specializărilor urmate, a titlurilor, a diplomelor şi a
certificatelor obţinute, activitatea profesională desfăşurată, cu indicarea
angajatorilor, a tipului sau a sectorului de activitate, apartenenţa politică,
precum şi precizarea că îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a
candida;
e) declaraţiile de avere şi de interese ale candidaţilor prevăzute în
anexa la Legea nr. 115/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi în
anexa la Hotărârea Guvernului nr. 506/2003, cu modificările ulterioare,
completate şi semnate de candidaţi, întocmite în câte două exemplare;
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f) declaraţiile pe propria răspundere ale candidaţilor în sensul că au
avut sau nu calitatea de lucrători ai Securităţii sau de colaboratori ai acesteia,
al căror model este prevăzut în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările
ulterioare, întocmite în câte două exemplare.”
16. La articolul 17, alineatul (2) se abrogă.
17. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 18. – (1) Un alegător poate susţine mai multe liste de candidaţi
şi candidaţi independenţi.
(2) Lista susţinătorilor trebuie să cuprindă ziua de referinţă,
denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau a
organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale ori numele şi
prenumele candidatului independent, după caz, numele şi prenumele
susţinătorului, data naşterii susţinătorului, adresa susţinătorului, denumirea,
seria şi numărul actului de identitate al susţinătorului, precum şi semnătura
acestuia. În listă se vor menţiona, de asemenea, numele, prenumele, data
naşterii, adresa, denumirea, seria şi numărul actului de identitate ale
persoanei care a întocmit-o. Persoana care a întocmit lista este obligată să
depună o declaraţie pe propria răspundere prin care să ateste veridicitatea
semnăturilor susţinătorilor.”
18. La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(2) Admiterea sau respingerea candidaturilor de către Biroul
Electoral Central se face prin decizie, în termen de 3 zile de la data
înregistrării acestora.”
19. La articolul 20, alineatele (1), (2) şi (5) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
„Art. 20. – (1) În termen de 24 de ore de la data înregistrării, Biroul
Electoral Central aduce la cunoştinţă publică listele de candidaţi şi
candidaturile independente pe care le-a primit, prin afişare la sediul său şi pe
site-ul propriu.
(2) În cel mult 3 zile de la data expirării termenului prevăzut la
art. 19 alin. (2), alegătorii, candidaţii şi formaţiunile politice pot contesta
deciziile Biroului Electoral Central privind admiterea sau respingerea
candidaturilor.
…………………………………………………………………………………
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(5) În termen de 24 de ore de la expirarea termenelor prevăzute la
alin. (2) – (4), Biroul Electoral Central constată, pe bază de proces-verbal,
rămânerea definitivă a candidaturilor pe care o aduce la cunoştinţă publică prin
afişare la sediul său şi pe site-ul propriu.”
20. La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(2) Birourile electorale sunt alcătuite numai din cetăţeni cu drept
de vot. Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare, locţiitorii
acestora, operatorii de calculator şi personalul tehnic auxiliar nu pot avea
apartenenţă politică. Candidaţii în alegeri, soţii, rudele şi afinii acestora până
la gradul al II-lea inclusiv nu pot fi membri, operatori de calculator sau
personal tehnic auxiliar al birourilor electorale. Soţii, rudele şi afinii până la
gradul al II-lea inclusiv nu pot fi membri şi/sau personal tehnic auxiliar şi
operatori de calculator ai aceluiaşi birou electoral.”
21. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 23. – (1) Membrii birourilor electorale propuşi de formaţiuni
politice nu pot primi şi nu pot exercita, în calitatea de membru al unui birou
electoral, alte însărcinări în afara celor prevăzute de prezenta lege.
(2) Au dreptul să propună în fiecare birou electoral constituit la
alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European următoarele
formaţiuni politice:
a) partidele politice parlamentare, organizaţiile cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale cu grup parlamentar propriu în fiecare
Cameră a Parlamentului;
b) partidele politice care nu sunt reprezentate în Parlament,
organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care nu au grup
parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului, alianţele politice şi
alianţele electorale care nu au în componenţă niciun partid politic
parlamentar sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale,
care au propus candidaturi definitive la alegerile pentru Parlamentul
European.
(3) Propunerile prevăzute la alin. (2) se fac în scris, sub semnătura
preşedinţilor formaţiunilor politice sau a persoanelor competente potrivit
statutelor acestora şi se transmit, după caz, preşedintelui Biroului Electoral
Central, preşedinţilor birourilor electorale judeţene, preşedinţilor birourilor
electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau preşedintelui biroului
electoral pentru secţiile de votare din străinătate.
(4) Stabilirea listei formaţiunilor politice prevăzute la alin. (2) lit. a)
şi a numărului de parlamentari ai acestora se fac pe baza comunicării
secretarilor generali ai celor două Camere ale Parlamentului către
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preşedintele Biroului Electoral Central făcută în cel mult 24 de ore de la data
învestirii acestuia.
(5) Membrii birourilor electorale propuşi în birourile electorale de
formaţiuni politice pot fi înlocuiţi, la cererea celor care i-au propus, cu
aprobarea biroului electoral ierarhic superior, până în preziua votării, iar în
caz de deces, îmbolnăviri sau accidente, chiar şi în ziua de referinţă, cu
respectarea, după caz, a condiţiilor prevăzute la art. 24, 26, 28 şi 29.
(6) Calitatea de membru al unui birou electoral încetează de drept în
cazul începerii urmăririi penale, a trimiterii în judecată penală, a condamnării
penale sau în cazul săvârşirii unei contravenţii prevăzute de prezenta lege.
Constatarea încetării de drept a calităţii de membru al unui birou electoral se
face, în termen de 48 de ore de la intervenirea cazului, de către preşedintele
biroului electoral ierarhic superior, iar în cazul Biroului Electoral Central, de
către preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, înlocuirea urmând a fi
făcută de îndată, în condiţiile prevăzute de lege pentru desemnare.”
22. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 24. – (1) La nivel naţional se constituie un Birou Electoral
Central, format din 5 judecători ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,
preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente, din cel mult
10 reprezentanţi ai formaţiunilor politice, precum şi un reprezentant comun al
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale reprezentate în
grupul parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor.
(2) Desemnarea celor 5 judecători se face de preşedintele Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie, în şedinţă publică, în cea de a treia zi de la
stabilirea datei alegerilor, prin tragere la sorţi, pe funcţii de preşedinte,
locţiitor şi membri, dintre judecătorii în exerciţiu ai Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie. Data, ora şi locul şedinţei publice de tragere la sorţi se anunţă în scris
partidelor politice parlamentare de către preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie
şi Justiţie, cu o zi înainte de ziua desfăşurării, şi se aduce la cunoştinţă
publică prin presa scrisă şi audiovizuală. La organizarea şi desfăşurarea
tragerii la sorţi poate participa câte un reprezentant, desemnat ca atare, al
partidelor politice parlamentare. Rezultatul tragerii la sorţi se consemnează
într-un proces-verbal, semnat de preşedintele şi de prim-magistratul-asistent
ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Procesul-verbal constituie actul de
învestire.
(3) În termen de 24 de ore de la data învestirii judecătorilor în
Biroul Electoral Central, preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorale
Permanente devin membri ai Biroului Electoral Central. În acelaşi termen,
sunt învestiţi ca membri ai Biroului Electoral Central membrii propuşi, în
scris, de partidele politice parlamentare şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale cu grup parlamentar propriu în fiecare Cameră a

46
Parlamentului, în ordinea numărului de parlamentari, precum şi cu membrul
propus de organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale
reprezentate în grupul parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera
Deputaţilor.
(4) Constituirea Biroului Electoral Central potrivit prevederilor
alin. (3) se consemnează într-un proces-verbal, care constituie actul de
învestire. În această organizare, Biroul Electoral Central îndeplineşte toate
atribuţiile ce îi revin potrivit prezentei legi.
(5) În termen de două zile de la data rămânerii definitive a
candidaturilor, formaţiunile politice prevăzute la art. 23 alin. (2) lit. b)
propun, în scris, preşedintelui Biroului Electoral Central câte un membru în
Biroul Electoral Central. Comunicările transmise după acest termen nu se
mai iau în considerare.
(6) Completarea Biroului Electoral Central cu membrii propuşi de
formaţiunile politice prevăzute la art. 23 alin. (2) lit. b) se face în ordinea
numărului candidaturilor rămase definitive, iar în caz de egalitate, în ordinea
stabilită prin tragere la sorţi.
(7) Completarea Biroului Electoral Central conform prevederilor
alin. (6) se face în termen de 24 de ore de la data expirării termenului
prevăzut la alin. (5), de preşedintele Biroului Electoral Central, în prezenţa
celorlalţi membri şi a persoanelor delegate de formaţiunile politice prevăzute
la art. 23 alin. (2) lit. b) care au comunicat propunerile. Completarea Biroului
Electoral Central conform alin. (6) se consemnează într-un proces-verbal care
constituie actul de învestire a membrilor desemnaţi în această etapă.
(8) În componenţa prevăzută la alin. (1) Biroul Electoral Central
adoptă, în termen de 48 de ore de la data constituirii, un regulament de
organizare şi funcţionare al birourilor electorale şi al aparatului tehnic
auxiliar al acestora, care se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea I, şi este obligatoriu pentru toate birourile electorale şi personalul
auxiliar al acestora.
(9) Aparatul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central este
asigurat de către Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul Afacerilor
Interne şi Institutul Naţional de Statistică.”
23. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
,,Art. 25. – (1) Biroul Electoral Central are următoarele atribuţii:
a) asigură aplicarea şi interpretarea unitară a dispoziţiilor prezentei
legi; asigură publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a listei
cuprinzând denumirea şi semnele electorale ale partidelor politice, alianţelor
politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale legal constituite, care au dreptul să participe la alegeri;
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b) constată îndeplinirea condiţiilor de fond şi de formă prevăzute de
prezenta lege pentru candidaturi;
c) face cunoscute, în condiţiile prezentei legi, candidaturile
înregistrate, precum şi candidaturile rămase definitive;
d) rezolvă întâmpinările referitoare la propria sa activitate şi
contestaţiile cu privire la activitatea birourilor electorale judeţene, a birourilor
electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi a biroului electoral pentru
secţiile de votare din străinătate; contestaţiile se soluţionează prin decizii care
sunt obligatorii pentru biroul electoral în cauză, precum şi pentru autorităţile
şi instituţiile publice la care se referă, sub sancţiunile prevăzute de prezenta
lege; în cazul în care pentru soluţionarea unei întâmpinări sau contestaţii sunt
necesare verificări de fapt, acestea se efectuează în prezenţa unui judecător
din cadrul Biroului Electoral Central; asemenea verificări nu se pot face în
ziua de referinţă;
e) constată, pe baza comunicărilor primite de la birourile electorale
ierarhic inferioare, dacă există partide politice, alianţe politice, alianţe
electorale şi organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care
au întrunit pragul electoral prevăzut la art. 51 alin. (1) şi candidaţi
independenţi care au întrunit coeficientul electoral prevăzut la art. 51 alin. (2)
şi dă publicităţii, în termen de 24 de ore de la constatare, lista partidelor
politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale care au întrunit pragul electoral şi a
candidaţilor independenţi care au întrunit coeficientul electoral;
f) primeşte de la birourile electorale judeţene, birourile electorale
ale sectoarelor şi de la biroul electoral pentru secţiile de votare din
străinătate, procesele-verbale prevăzute la art. 50; centralizează voturile
valabil exprimate pentru fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă
electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi
candidat independent care îndeplineşte condiţia prevăzută la lit. e) şi asigură
repartizarea şi atribuirea mandatelor;
g) anulează rezultatul alegerilor în cazul în care constată că votarea
sau stabilirea rezultatului alegerilor a avut loc prin fraude de natură să
modifice atribuirea mandatelor şi dispune repetarea scrutinului în secţiile de
votare unde s-a constatat frauda;
h) poate dispune renumărarea voturilor într-o secţie de votare sau
refacerea centralizării voturilor şi a rezultatului alegerilor dintr-un judeţ,
sector sau din secţiile de votare din străinătate, în situaţia în care constată, pe
baza probelor administrate, că au fost comise erori sau au fost înregistrate
neconcordanţe între datele înregistrate în procesele-verbale;
i) organizează şi implementează un sistem de colectare de date şi de
informare periodică a opiniei publice privind prezenţa populaţiei la vot;
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j) transmite Autorităţii Electorale Permanente, după publicarea
rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I, materialele
necesare redactării Cărţii albe a alegerilor.
(2) Biroul Electoral Central îndeplineşte orice alte atribuţii
prevăzute de prezenta lege.
(3) Cererea de anulare a alegerilor pentru fraudă electorală se poate
face numai de către formaţiunile politice care au participat la alegeri, precum
şi de candidaţii independenţi. Cererea se depune la Biroul Electoral Central în
termen de cel mult 5 zile de la încheierea votării, sub sancţiunea decăderii.
Cererea trebuie temeinic motivată şi însoţită de dovezile pe care se
întemeiază. Lipsa probelor atrage respingerea cererii. Cererea poate fi admisă
numai dacă aceasta a fost de natură să modifice atribuirea mandatelor.
Soluţionarea cererii de anulare a alegerilor de către Biroul Electoral Central
trebuie făcută în cel mult 48 de ore de la înregistrare.
(4) Deciziile Biroului Electoral Central privind soluţionarea
cererilor de anulare a alegerilor şi deciziile Biroului Electoral Central prin
care au fost soluţionate contestaţii privind renumărarea voturilor sau
centralizarea rezultatelor pot fi contestate în termen de 48 de ore de la data
aducerii la cunoştinţă publică, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie care
soluţionează contestaţiile în termen de cel mult 48 de ore de la data sesizării.
(5) În cazul anulării alegerilor, în termen de cel mult 10 zile de la
data rămânerii definitive a deciziei Biroului Electoral Central sau de la data
pronunţării hotărârii de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se organizează
un nou scrutin în secţiile de votare unde s-a constatat frauda electorală.
Biroul electoral judeţean, biroul electoral de sector al municipiului Bucureşti
sau biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi autorităţile
publice locale sau, după caz, Ministerul Afacerilor Externe vor asigura buna
desfăşurare a noului scrutin. Acesta va avea loc numai în secţiile de votare
unde s-a constatat frauda, în baza listelor electorale utilizate şi cu aplicarea
corespunzătoare a dispoziţiilor prezentei legi. Operaţiunile electorale privind
numărarea voturilor şi constatarea rezultatelor se suspendă până la obţinerea
noilor rezultate.
(6) După soluţionarea cererilor de anulare a alegerilor pentru fraudă
electorală şi centralizarea rezultatului alegerilor, Biroul Electoral Central
validează alegerile şi asigură publicarea rezultatului acestora în Monitorul
Oficial al României, Partea I. În termen de 48 de ore de la publicarea
rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I, Biroul
Electoral Central îşi încetează activitatea.
(7) Deciziile Biroului Electoral Central sunt obligatorii pentru toate
autorităţile, instituţiile publice, birourile electorale, organismele cu atribuţii
în materie electorală, precum şi pentru toţi participanţii la alegeri. Deciziile
Biroului Electoral Central care au caracter normativ se publică pe site-ul
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propriu şi în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar deciziile care au
caracter individual se comunică părţilor interesate şi se publică pe site-ul
propriu.”
24. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 26. – (1) Biroul electoral judeţean sau al sectorului
municipiului Bucureşti este constituit din 3 judecători, un reprezentant al
Autorităţii Electorale Permanente, din cel mult 10 reprezentanţi ai
formaţiunilor politice care participă la alegeri.
(2) Desemnarea judecătorilor se face în şedinţă publică, cu 30 de
zile înainte de ziua votării, de către preşedintele tribunalului, prin tragere la
sorţi, dintre judecătorii în exerciţiu ai acestuia, sau în cazul biroului electoral
al sectorului municipiului Bucureşti, dintre judecătorii în exerciţiu ai
judecătoriei sectorului. Data şedinţei se aduce la cunoştinţă publică, prin
presă, de preşedintele tribunalului, cu cel puţin 24 de ore înainte. Tragerea la
sorţi se face pe funcţii, preşedinte, locţiitor şi membru, şi se consemnează
într-un proces-verbal semnat de preşedintele tribunalului, care constituie
actul de învestire în aceste funcţii.
(3) În 24 de ore de la data desemnării judecătorilor prevăzută la
alin. (2), sunt învestiţi ca membri, în ordinea stabilită la constituirea şi
completarea Biroului Electoral Central, reprezentantul Autorităţii Electorale
Permanente, persoanele propuse de formaţiunile politice prevăzute la art. 23
alin. (2). Constituirea birourilor electorale judeţene şi a birourilor electorale
ale sectoarelor municipiului Bucureşti se consemnează într-un proces-verbal
care constituie actul de învestire, în această componenţă, îndeplinind toate
atribuţiile prevăzute de lege.
(4) Propunerile pentru calitatea de membru în birourile electorale
judeţene şi birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti se
transmit de formaţiunile politice până cel mai târziu cu 24 de ore înaintea
datei învestirii prevăzute la alin. (3).”
25. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 27. – (1) Birourile electorale judeţene şi birourile electorale
ale sectoarelor municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii:
a) urmăresc şi asigură aplicarea şi respectarea dispoziţiilor prezentei
legi, precum şi a hotărârilor şi deciziilor Biroului Electoral Central de către
toate autorităţile, instituţiile şi organismele cu responsabilităţi în materie
electorală din cadrul judeţului sau sectorului municipiului Bucureşti;
b) rezolvă întâmpinările referitoare la propria activitate şi
contestaţiile cu privire la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de
votare şi la procesul de votare; deciziile date sunt definitive;
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c) primesc de la prefecţi, pe bază de proces-verbal, materialele
prevăzute la art. 31 alin. (1), pe care le păstrează până la predare în încăperi
speciale, încuiate şi sigilate, puse la dispoziţie de prefecţi;
d) predau pe bază de proces-verbal primarilor, cu sprijinul
prefecţilor, materialele prevăzute la art. 31 alin. (1), defalcate pe fiecare
secţie de votare; primarii păstrează materialele primite în încăperi speciale,
încuiate şi sigilate;
e) centralizează rezultatele numărării voturilor pentru judeţul sau
sectorul municipiului Bucureşti în care funcţionează şi înaintează Biroului
Electoral Central procesul-verbal prevăzut de art. 50, procesele-verbale
primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare, precum şi toate
întâmpinările şi contestaţiile primite;
f) predau, pe bază de proces-verbal, instituţiilor prefectului,
buletinele de vot nule şi cele contestate, dosarele cuprinzând listele electorale
utilizate în cadrul secţiilor de votare, îndosariate pe secţii de votare şi pe
tipuri de liste, precum şi celelalte documente şi materiale deţinute, care nu
sunt predate Biroului Electoral Central.
(2) Birourile electorale judeţene şi birourile electorale ale
sectoarelor municipiului Bucureşti îndeplinesc orice alte atribuţii ce le revin
potrivit prezentei legi.
(3) În exercitarea atribuţiilor ce le revin potrivit prevederilor
prezentei legi, birourile electorale judeţene şi birourile electorale ale
sectoarelor municipiului Bucureşti adoptă decizii. Deciziile sunt obligatorii
pentru toate autorităţile, instituţiile publice, birourile electorale, organismele
cu atribuţii în materie electorală, precum şi pentru toţi participanţii la alegeri
la care se referă, din raza teritorială de competenţă a biroului, se aduc la
cunoştinţă publică prin afişare sau prin orice alt mijloc de publicitate şi se
comunică părţilor interesate.”
26. La articolul 28, alineatele (1) – (3) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„Art. 28. – (1) Biroul electoral pentru secţiile de votare din
străinătate se constituie cu 60 de zile înaintea zilei de referinţă, din 3
judecători în exerciţiu ai Tribunalului Bucureşti, un reprezentant al Autorităţii
Electorale Permanente, din cel mult 10 reprezentanţi ai formaţiunilor politice.
(2) Biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate
îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) urmăreşte şi asigură aplicarea şi respectarea dispoziţiilor legale
privitoare la alegeri de către toate autorităţile, instituţiile şi organismele cu
responsabilităţi în materie electorală pentru organizarea scrutinului în
străinătate;
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b) rezolvă întâmpinările referitoare la propria activitate şi
contestaţiile cu privire la activitatea birourilor electorale ale secţiilor de
votare din străinătate;
c) primeşte, pe bază de proces-verbal, materialele prevăzute la
art. 31 alin. (1);
d) predă pe bază de proces-verbal Ministerului Afacerilor Externe,
materialele prevăzute la art. 31 alin. (1), defalcate pe fiecare secţie de votare;
e) centralizează rezultatele numărării voturilor din secţiile de votare
din străinătate şi înaintează Biroului Electoral Central procesul-verbal privind
centralizarea rezultatelor votării la secţiile de votare din străinătate,
procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare din
străinătate, precum şi toate contestaţiile şi întâmpinările primite;
f) la încheierea activităţii, predă, pe bază de proces-verbal,
Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, toate documentele şi
materialele deţinute, care nu sunt predate Biroului Electoral Central.
(3) Prevederile art. 27 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.”
27. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 29. – (1) Birourile electorale ale secţiilor de votare din ţară
sunt alcătuite din cel mult 9 membri, din care un preşedinte, un locţiitor al
acestuia şi cel mult 7 membri propuşi de formaţiunile politice care participă
la alegeri. Birourile electorale ale secţiilor de votare din ţară nu pot funcţiona
cu mai puţin de 5 membri.
(2) Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară şi
locţiitorii acestora sunt desemnaţi cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor
art. 15 din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
până cel mai târziu cu 20 de zile înaintea zilei de referinţă.
(3) Autoritatea Electorală Permanentă pune la dispoziţia
preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor
acestora extrase certificate din procesul-verbal privind rezultatul tragerii la
sorţi.
(4) În cel mult 48 de ore de la data expirării termenului prevăzut la
alin. (2), formaţiunile politice care participă la alegeri sunt obligate să
comunice biroului electoral judeţean, respectiv biroului electoral de sector, în
cazul municipiului Bucureşti, lista propunerilor lor în birourile electorale ale
secţiilor de votare, sub forma unui tabel care cuprinde următoarele: numărul
secţiei de votare, numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau
reşedinţa şi modalitatea de contact, respectiv numărul de telefon, de fax sau
adresa de e-mail.
(5) Completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare cu
membrii propuşi de formaţiunile politice care participă la alegeri se face de
preşedintele biroului electoral judeţean, respectiv de preşedintele biroului
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electoral al sectorului municipiului Bucureşti, în prezenţa celorlalţi membri,
în 48 de ore de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4), potrivit ordinii
utilizate în operaţiunile de constituire şi completare a Biroului Electoral
Central. Operaţiunile de completare a birourilor electorale ale secţiilor de
votare pot avea loc în ambele zile şi se consemnează în procese-verbale care
constituie actele de învestitură. Birourile electorale ale secţiilor de votare se
consideră constituite la data completării acestora cu membrii propuşi de
formaţiunile politice care participă la alegeri.
(6) În cazul în care, în urma efectuării operaţiunilor prevăzute la
alin. (2) mai există birouri electorale ale secţiilor de votare care nu au
numărul maxim de membri prevăzut la alin. (1), acestea vor fi completate cu
membrii propuşi de formaţiunile politice care nu au membri în biroul
electoral judeţean sau biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti,
după caz, selectaţi prin tragere la sorţi.
(7) În cazul în care, în urma efectuării operaţiunilor prevăzute la
alin. (5) şi (6), mai există birouri electorale ale secţiilor de votare care nu au
cel puţin 5 membri, respectiv preşedinte, locţiitor şi 3 membri, acestea
urmează a fi completate de preşedintele biroului electoral judeţean, respectiv
de preşedintele biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, cu
membri ai Corpului experţilor electorali.
(8) La solicitarea scrisă a reprezentanţilor formaţiunilor politice în
biroul electoral, preşedintele biroului electoral judeţean ori, după caz, al
biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti pune la dispoziţia
acestora copii certificate ale proceselor-verbale de completare a birourilor
electorale ale secţiilor de votare.
(9) Câte o copie certificată a proceselor-verbale de completare se
predă, prin intermediul primarilor, preşedinţilor birourilor electorale ale
secţiilor de votare.”
28. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 30. – (1) Fiecare birou electoral al secţiei de votare din
străinătate este constituit din un preşedinte, un locţiitor al acestuia desemnaţi
din rândul experţilor electorali propuşi de către Ministerul Afacerilor
Externe, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 17 din Legea
nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din 3 până
la 7 reprezentanţi ai formaţiunilor politice care au propus candidaţi. Birourile
electorale pentru secţiile de votare din străinătate nu pot funcţiona cu mai
puţin de 3 membri.
(2) Completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare din
străinătate cu reprezentanţii formaţiunilor politice care participă la alegeri se
face de către preşedintele biroului electoral pentru secţiile de votare din
străinătate, în prezenţa celorlalţi membri, în 48 de ore de la expirarea
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termenului prevăzut la alin. (1), potrivit ordinii utilizate în operaţiunile de
constituire şi completare a Biroului Electoral Central şi se consemnează
într-un proces-verbal care reprezintă actul de învestire. În această
componenţă, birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate
îndeplinesc toate atribuţiile prevăzute de prezenta lege.
(3) În cazul în care numărul persoanelor propuse de formaţiunile
politice este insuficient pentru completarea birourilor electorale ale secţiilor
de votare din străinătate, acestea sunt completate cu experţi electorali propuşi
de către Ministerul Afacerilor Externe.”
29. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 31. – (1) În ziua premergătoare zilei de referinţă, birourile
electorale ale secţiilor de votare primesc de la primari, pe bază de
proces-verbal, următoarele:
a) un exemplar al listei electorale permanente;
b) un exemplar al listei electorale speciale;
c) buletinele de vot;
d) ştampila de control;
e) ştampilele cu menţiunea «VOTAT»;
f) formularele pentru încheierea proceselor-verbale pentru
consemnarea rezultatelor votării;
g) formularele listei electorale suplimentare şi ale extrasului din
listele electorale;
h) două exemplare ale ghidului preşedinţilor birourilor electorale ale
secţiilor de votare;
i) alte materiale stabilite prin hotărâre a Guvernului;
j) un buletin de vot anulat, după caz, de către preşedintele biroului
electoral judeţean, al sectorului municipiului Bucureşti sau al biroului
electoral pentru secţiile de votare din străinătate, pe care îl vor afişa la sediul
secţiei de votare.
(2) Birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate primesc
materialele prevăzute la alin. (1) prin intermediul Ministerului Afacerilor
Externe.
(3) Birourile electorale ale secţiilor de votare îndeplinesc
următoarele atribuţii:
a) asigură buna organizare a votării;
b) verifică, prin mijloace electronice, îndeplinirea condiţiilor
prevăzute de lege pentru exercitarea dreptului de vot conform metodologiei
stabilite prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente;
c) furnizează, în ziua votării, date privind prezenţa populaţiei la vot,
conform unui program stabilit de Biroul Electoral Central;
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d) numără voturile şi consemnează rezultatele votării în
procesele-verbale prevăzute la art. 49; poate decide renumărarea voturilor, la
solicitarea oricărui membru, înainte de consemnarea rezultatului numărătorii
în procesul-verbal prevăzut la art. 49;
e) verifică, prin mijloace electronice corelaţiile din
procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, conform metodologiei
stabilite prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente;
f) rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate;
g) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite potrivit prezentei legi.
(4) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare ia toate
măsurile de ordine în localul de vot şi în jurul acestuia.
(5) Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare efectuează
sub coordonarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare
operaţiunile necesare pentru exercitarea dreptului de vot de către alegătorii
care se prezintă la urne, precum şi pentru consemnarea şi centralizarea
rezultatelor votării.
(6) Birourile electorale ale secţiilor de votare predau, pe bază de
proces-verbal, birourilor electorale judeţene sau, după caz, birourilor
electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, procesele-verbale
cuprinzând rezultatele votării, buletinele de vot nule şi cele contestate,
împreună cu întâmpinările, contestaţiile şi materialele la care acestea se
referă, precum şi dosarele cuprinzând listele electorale utilizate în cadrul
secţiei de votare, îndosariate pe tipuri de liste. Birourile electorale ale
secţiilor de votare din străinătate predau procesele-verbale cuprinzând
rezultatele votării, buletinele de vot nule şi cele contestate, împreună cu
întâmpinările, contestaţiile şi materialele la care acestea se referă, prin
intermediul Ministerului Afacerilor Externe, biroului electoral pentru secţiile
de votare din străinătate sau, în cazul în care acesta şi-a încetat activitatea,
Tribunalului Bucureşti. Dosarele cuprinzând listele electorale utilizate în
cadrul secţiilor de votare din străinătate, îndosariate pe secţii de votare şi pe
tipuri de liste, sunt predate Autorităţii Electorale Permanente de către
Ministerul Afacerilor Externe.
(7) Birourile electorale ale secţiilor de votare predau separat, pe
bază de proces-verbal, birourilor electorale judeţene sau, după caz, birourilor
electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, buletinele de vot
întrebuinţate şi necontestate, precum şi cele anulate, ştampilele şi celelalte
materiale utilizate în desfăşurarea votării. Birourile electorale ale secţiilor de
votare din străinătate predau aceste materiale reprezentanţelor diplomatice,
care, în termen de 3 luni de la publicarea rezultatului alegerilor în Monitorul
Oficial al României, Partea I, le predau în vederea topirii de către operatorii
economici specializaţi.
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(8) Birourile electorale ale secţiilor de votare îndeplinesc orice alte
atribuţii care le revin potrivit legii.
(9) În cazul secţiilor de votare din străinătate, după primire,
materialele prevăzute la alin. (1) se sigilează de către preşedinţii birourilor
electorale ale secţiilor de votare şi se păstrează, până la transportul lor în
localurile de vot, într-un singur spaţiu pus la dispoziţie de şeful reprezentanţei
diplomatice din statul respectiv.
(10) Prefecţii iau măsurile necesare pentru a asigura transportul
materialelor prevăzute la alin. (1) până în interiorul localului de vot, precum
şi transportul materialelor prevăzute la alin. (6) şi (7) din interiorul localului
de vot până în sediul biroului electoral judeţean sau al biroului electoral al
sectorului municipiului Bucureşti, după caz.
(11) Birourile electorale judeţene şi birourile electorale ale
sectoarelor municipiului Bucureşti au obligaţia de a stabili, cu consultarea
prefecţilor, calendarul operaţiunilor prevăzute la alin. (1), (6) şi (7), astfel
încât să asigure realizarea optimă a acestora.”
30. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 34. – (1) Secţiile de votare sunt organizate conform art. 20 – 23
din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare. În străinătate,
cu acordul autorităţilor din ţara respectivă, pot fi organizate secţii de votare şi în
alte localităţi decât cele în care îşi au sediile misiunile diplomatice, oficiile
consulare, secţiile consulare şi institutele culturale.
(2) În termen de cel mult 5 zile de la data începerii perioadei
electorale, Autoritatea Electorală Permanentă comunică Ministerului
Afacerilor Externe localităţile din străinătate în care trebuie să fie înfiinţate
secţii de votare ca urmare a cererilor alegătorilor, precum şi numărul
acestora.
(3) În termen de cel mult 30 de zile de la data expirării termenului
prevăzut la alin. (2), Ministerul Afacerilor Externe transmite Autorităţii
Electorale Permanente proiectul listei sediilor secţiilor de votare din
străinătate.
(4) Lista prevăzută la alin. (3) va fi însoţită de următoarele
documente:
a) sinteza consultărilor cu misiunile diplomatice şi oficiile
consulare;
b) sinteza consultărilor cu persoane care reprezintă cetăţeni români
aflaţi în străinătate şi criteriile utilizate pentru selecţia acestora;
c) notă justificativă privind cazurile în care nu vor mai fi organizate
secţii de votare organizate la alegeri anterioare, dacă este cazul;
d) notă logistică privind dimensiunea suprafeţelor localurilor de vot.
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(5) În termen de cel mult 10 zile de la data comunicării prevăzute la
alin. (3), Autoritatea Electorală Permanentă stabileşte, prin hotărâre, sediile
secţiilor de votare din străinătate.
(6) Activităţile de coordonare a pregătirii şi organizării procesului
de votare în străinătate sunt asigurate de către biroul electoral pentru secţiile
de votare din străinătate, cu sprijinul logistic al Ministerului Afacerilor
Externe.”
31. La articolul 35, alineatele (2) – (5) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(2) În campania electorală candidaţii, formaţiunile politice care
participă la alegeri, precum şi cetăţenii au dreptul să îşi exprime opiniile în
mod liber şi fără nicio discriminare, prin mitinguri, adunări, marşuri şi orice
alte întruniri, precum şi prin utilizarea televiziunii, a radioului, a presei scrise,
a internetului, precum şi a oricăror alte mijloace de informare în masă şi de
comunicare, potrivit legii. Mitingurile, adunările, marşurile şi orice alte
întruniri pot fi organizate numai în condiţiile Legii nr. 60/1991, republicată.
(3) Mijloacele folosite în campania electorală nu pot contraveni
legii.
(4) În unităţile militare, în unităţile de învăţământ, în timpul
programului de învăţământ, în sediile misiunilor diplomatice şi oficiilor
consulare, secţiilor consulare, institutelor culturale din străinătate, precum şi
în penitenciare, acţiunile de campanie electorală de orice tip sunt interzise.
(5) În timpul campaniei electorale primarii asigură, în mod
nediscriminatoriu, candidaţilor şi formaţiunilor politice care participă la
alegeri, spaţii corespunzătoare pentru a se întâlni cu alegătorii.
32. La articolul 35, după alineatul (5) se introduc două noi
alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:
„(6) În campania electorală se interzice folosirea mesajelor sau
sloganurilor cu caracter discriminatoriu ori a mesajelor de incitare la ură şi
intoleranţă.
(7) În campania electorală sunt interzise orice forme, mijloace, acte
sau acţiuni de defăimare, învrăjbire religioasă ori etnică, precum şi ofensa
publică adusă simbolurilor religioase şi naţionale.”
33. La articolul 36, după alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi
campaniei electorale desfăşurate prin intermediul altor mijloace de informare
în masă.”
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34. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 40. – (1) Primarii sunt obligaţi să stabilească, prin dispoziţie
până la data începerii campaniei electorale, locuri speciale pentru afişajul
electoral, în care să amplaseze panouri electorale care să asigure respectarea
prevederilor alin. (6). Proiectul de dispoziţie este supus procedurii prevăzute
de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată.
(2) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1), precum şi dimensiunile
fiecărui panou electoral se aduc la cunoştinţă publică prin afişare la sediul
primăriei şi se comunică biroului electoral judeţean sau birourilor electorale
ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în termen de 48 de ore de la
data emiterii acestora.
(3) Locurile speciale pentru afişaj trebuie să fie stabilite în locuri
publice frecventate de cetăţeni, astfel încât participanţii la alegeri să le poată
folosi fără stânjenirea circulaţiei pe drumurile publice şi a celorlalte activităţi
din localităţile respective. În prealabil, primarii sunt obligaţi să asigure
înlăturarea din spaţiul public a oricăror materiale de propagandă electorală
rămase de la campaniile electorale precedente.
(4) Utilizarea locurilor speciale pentru afişaj electoral este permisă
numai pentru formaţiunile politice care participă la alegeri, precum şi pentru
candidaţii independenţi.
(5) Este interzisă utilizarea de către formaţiunile politice ori
candidaţii independenţi a locurilor speciale pentru afişaj electoral astfel încât
să împiedice folosirea acestora de către o altă formaţiune politică care
participă la alegeri ori de către un alt candidat independent.
(6) În alte locuri decât cele stabilite conform prevederilor alin. (1),
afişajul electoral este interzis.
(7) Pe un panou electoral fiecare formaţiune politică care participă
la alegeri în condiţiile prezentei legi ori candidat independent poate aplica cel
mult două afişe electorale. Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la
alin. (1) nu poate avea înălţimea mai mare de 500 mm, iar lăţimea mai mare
de 350 mm.
(8) Sunt interzise afişele electorale care utilizează simbolurile
naţionale şi alte simboluri grafice care contravin prezentei legi.
(9) Activităţile de propagandă electorală nu pot afecta în niciun fel
spaţiile verzi, rezervaţiile naturale şi zonele protejate ecologic.
(10) Folosirea minorilor cu vârsta sub 16 ani pentru distribuirea sau
amplasarea de materiale de propagandă electorală este interzisă.
(11) Primarul, cu sprijinul poliţiei locale sau cu sprijinul efectivelor
Ministerului Afacerilor Interne, în localităţile unde poliţia locală nu este
constituită, este obligat să asigure integritatea panourilor şi a afişelor
electorale amplasate în locuri autorizate.
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(12) Campania electorală se poate desfăşura în alt stat decât
România numai cu respectarea legislaţiei în vigoare a statului respectiv.”
35. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 41. – (1) Biroul Electoral Central veghează la corecta
desfăşurare a campaniei electorale, soluţionând, prin decizii, plângerile cu
privire la campania electorală.
(2) Dacă Biroul Electoral Central consideră, cu ocazia soluţionării
plângerii, că este necesară luarea unor măsuri administrative sau aplicarea
unor sancţiuni contravenţionale ori penale, dispune măsurile necesare sau
sesizează autorităţile competente, după caz.
(3) Soluţionarea plângerilor cu privire la campania electorală se
face în termen de 3 zile de la data înregistrării lor.
(4) Deciziile prin care sunt soluţionate plângeri privind campania
electorală devin executorii de la data emiterii acestora.
(5) Măsurile administrative dispuse de Biroul Electoral Central sunt
aduse la îndeplinire de primari.”
36. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 42. – (1) Modelul, dimensiunile şi condiţiile de tipărire ale
buletinelor de vot se stabilesc prin hotărâre a Autorităţii Electorale
Permanente, în termen de 10 zile de la data începerii perioadei electorale.
(2) Buletinele de vot se vor imprima cu litere de aceeaşi mărime şi
aceleaşi caractere şi cu aceeaşi cerneală în atâtea exemplare câţi alegători
sunt înscrişi în Registrul electoral, cu un supliment de 10%, pentru fiecare
secţie de votare, la care se adaugă numărul estimat al buletinelor de vot
necesare pentru secţiile de votare din străinătate. Imprimarea buletinelor de
vot se asigură de către Regia Autonomă «Monitorul Oficial», care răspunde
ca toate buletinele de vot necesare să fie imprimate cu cel puţin 30 de zile
înainte de ziua de referinţă.
(3) Cu cel puţin 40 de zile înaintea zilei de referinţă, macheta
buletinului de vot se prezintă membrilor Biroului Electoral Central de Regia
Autonomă «Monitorul Oficial». La prezentarea machetei buletinului de vot
sunt invitaţi şi delegaţi ai partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor
electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care
participă la alegeri şi nu au reprezentanţi în Biroul Electoral Central, precum
şi candidaţii independenţi. Operaţiunea de prezentare a buletinului de vot se
consemnează într-un proces-verbal care se semnează de toate persoanele
prezente. Eventualele obiecţii se formulează pe loc, obiecţiile ulterioare
nefiind luate în considerare. Membrii Biroului Electoral Central şi delegaţii
împuterniciţi au dreptul să solicite Regiei Autonome «Monitorul Oficial»
modificarea machetei şi tipărirea corectă a buletinelor de vot, dacă numele
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candidaţilor, semnul electoral sau denumirea formaţiunii politice sunt
incorect imprimate ori nu sunt vizibile.
(4) Un exemplar al buletinului de vot, vizat şi anulat de preşedintele
Biroului Electoral Central, va fi afişat, la loc vizibil, pe toate paginile de
internet ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.”
37. La articolul 43, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„Art. 43. – (1) Semnele electorale se stabilesc şi se comunică
Biroului Electoral Central de fiecare formaţiune politică care propune
candidaţi, precum şi de candidaţii independenţi, cu cel puţin 60 de zile înainte
de ziua de referinţă. Semnele electorale nu pot fi contrare legii.
(2) Semnele electorale comunicate Biroului Electoral Central
trebuie să se deosebească clar între ele, fiind interzisă utilizarea aceloraşi
simboluri grafice, oricare ar fi figura geometrică în care sunt încadrate.
Partidele politice şi alianţele politice pot întrebuinţa ca semn electoral semnul
permanent cu care s-au înscris la Tribunalul Bucureşti, dacă acesta nu
contravine prezentei legi.”
38. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 44. – (1) Confecţionarea ştampilelor birourilor electorale
judeţene, ale birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi ale
birourilor electorale ale secţiilor de votare se realizează prin grija prefecţilor.
Confecţionarea ştampilei biroului electoral pentru secţiile de votare din
străinătate şi a ştampilelor birourilor electorale ale secţiilor de votare din
străinătate se realizează prin grija Ministerului Afacerilor Externe.
(2) Ştampila Biroului Electoral Central se confecţionează prin grija
Autorităţii Electorale Permanente, iar ştampilele cu menţiunea «VOTAT» se
confecţionează de Regia Autonomă «Monetăria Statului». Ştampila cu
menţiunea «VOTAT» trebuie astfel dimensionată încât să fie mai mică decât
patrulaterele de pe buletinul de vot, respectiv decât distanţa dintre acestea.
Numărul necesar de ştampile cu menţiunea «VOTAT» este stabilit pe baza
normativelor emise de Autoritatea Electorală Permanentă.
(3) Predarea şi distribuirea buletinelor de vot se fac în pachete
sigilate de câte 100 de bucăţi sau multiplu de 100 de bucăţi, pe bază de
proces-verbal.
(4) În preziua alegerilor, la sediul fiecărei secţii de votare se
afişează un buletin de vot, vizat şi anulat, după caz, de preşedintele biroului
electoral judeţean, al sectorului municipiului Bucureşti sau al biroului
electoral pentru secţiile de votare din străinătate.
(5) Birourile electorale judeţene şi birourile electorale ale
sectoarelor municipiului Bucureşti păstrează 10% din buletinele de vot
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primite conform art. 27 alin. (1) lit. c), în vederea redistribuirii acestora către
secţiile de votare care rămân fără buletine de vot în ziua de referinţă.”
39. La articolul 45, alineatele (1) – (3), (5), (6), (10) şi (11) se
modifică şi vor avea următorul cuprins:
„Art. 45. – (1) Fiecare local de vot trebuie să fie dotat cu urne de
vot şi cabine de vot, conform normativelor adoptate de Autoritatea Electorală
Permanentă.
(2) Cabinele şi urnele de vot trebuie aşezate în aceeaşi încăpere în
care se află biroul electoral al secţiei de votare şi în raza mijloacelor de
înregistrare audio-video. Cabinele şi urnele de vot se asigură de către primarii
comunelor, oraşelor, municipiilor şi ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale
ale municipiilor.
(3) Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare, locţiitorii
acestora, membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi operatorii de
calculator trebuie să fie prezenţi la sediul secţiei de votare, în ajunul zilei
votării, între orele 16,00-18,00, preşedintele fiind obligat să dispună măsurile
necesare pentru asigurarea ordinii şi corectitudinii operaţiunilor de votare.
Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare asigură, cu sprijinul
primarilor, îndepărtarea materialelor de propagandă electorală de orice tip din
şi de pe sediile secţiilor de votare.
…………………………………………………………………………………
(5) În ziua de referinţă activitatea birourilor electorale ale secţiilor
de votare începe la ora 6,00. Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de
votare, în prezenţa celorlalţi membri, a operatorilor de calculator şi, după caz,
a persoanelor acreditate, verifică urnele, listele electorale permanente,
buletinele de vot şi ştampilele electorale, consemnând în procesul-verbal
prevăzut la art. 49, numărul ştampilelor cu menţiunea «VOTAT» primite. Pe
măsură ce deschid pachetele sigilate, preşedinţii birourilor electorale ale
secţiilor de votare asigură aplicarea ştampilei de control pe ultima pagină a
fiecărui buletin de vot. După încheierea acestor operaţiuni, preşedinţii
birourilor electorale ale secţiilor de votare se asigură că urnele de vot sunt
goale şi apoi asigură sigilarea lor, conform metodologiei adoptate de
Autoritatea Electorală Permanentă. Lipsa unor buletine de vot se
consemnează la pct. i al procesului-verbal prevăzut la art. 49.
(6) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare este obligat să
ia măsurile necesare pentru ca votarea să decurgă în bune condiţii, iar accesul
alegătorilor în localul de vot să se efectueze în mod ordonat. Atribuţiile
acestuia, în această privinţă, se întind şi în afara localului de votare, în curtea
acestuia, în intrările în curte, în jurul localului de vot, precum şi pe străzi şi în
pieţe publice până la o distanţă de 100 de metri. Pe durata votării, accesul
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alegătorilor la urnele de vot este monitorizat audio-video în condiţiile
stabilite prin hotărâre a Guvernului.
…………………………………………………………………………………
(10) În afară de membrii biroului electoral al secţiei de votare, de
operatorii de calculator, de persoanele însărcinate cu menţinerea ordinii, de
persoanele prevăzute la art. 73 alin. (1) şi de personalul tehnic desemnat să
asigure remedierea deranjamentelor sistemelor informatice şi de comunicaţii
utilizate în procesul electoral, nicio altă persoană nu poate staţiona în locurile
publice din zona de votare sau în localul de vot mai mult decât timpul necesar
pentru votare.
(11) În preziua şi în ziua votării, în sediile secţiilor de votare şi pe o
rază de cel puţin 100 de metri în jurul acestora, acţiunile de campanie
electorală de orice tip sunt interzise.”
40. După articolul 45 se introduce un nou articol, articolul 451,
cu următorul cuprins:
„Art. 451. – (1) Alegătorii cu domiciliul în România, care în ziua
votării se află în ţară, îşi pot exercita dreptul de vot la secţiile de votare
organizate în România, în baza unuia dintre următoarele acte de identitate,
aflate în termenul de valabilitate în ziua votării:
a) cartea de identitate;
b) cartea electronică de identitate;
c) cartea de identitate provizorie;
d) buletinul de identitate;
e) paşaportul diplomatic;
f) paşaportul diplomatic electronic;
g) paşaportul de serviciu;
h) paşaportul de serviciu electronic;
i) paşaportul simplu;
j) paşaportul simplu electronic;
k) paşaportul simplu temporar.
(2) Alegătorii cu domiciliul în România, care în ziua votării se află
în străinătate, îşi pot exercita dreptul de vot la secţiile de votare organizate în
străinătate, în baza unuia dintre următoarele acte de identitate, aflate în
termenul de valabilitate în ziua votării:
a) cartea de identitate;
b) cartea electronică de identitate;
c) cartea de identitate provizorie;
d) buletinul de identitate;
e) paşaportul diplomatic;
f) paşaportul diplomatic electronic;
g) paşaportul de serviciu;
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h) paşaportul de serviciu electronic;
i) paşaportul simplu;
j) paşaportul simplu electronic;
k) paşaportul simplu temporar.
(3) Alegătorii cu domiciliul în străinătate îşi pot exercita dreptul de
vot în baza unuia dintre următoarele acte de identitate, valabile în ziua
votării:
a) cartea de identitate provizorie;
b) paşaportul simplu, cu menţionarea ţării de domiciliu;
c) paşaportul simplu temporar, cu menţionarea ţării de domiciliu;
d) paşaportul simplu electronic, cu menţionarea ţării de domiciliu.”
41. La articolul 46, alineatele (2) – (6) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(2) Alegătorul votează la una dintre următoarele secţii de votare:
a) în cazul în care se află în unitatea administrativ-teritorială unde
îşi are domiciliul sau reşedinţa, poate vota numai la secţia de votare la care
este arondată strada sau localitatea unde îşi are domiciliul ori reşedinţa,
conform legii;
b) în cazul în care se află în altă unitate administrativ-teritorială
decât cea unde îşi are domiciliul sau reşedinţa, poate vota la orice secţie de
votare din cadrul acesteia;
c) în cazul în care se află în străinătate, poate vota la orice secţie de
votare organizată în străinătate;
d) în cazul în care îndeplineşte funcţia de membru al biroului
electoral al secţiei de votare sau de operator de calculator al biroului electoral
al secţiei de votare ori asigură menţinerea ordinii, votează la secţia de votare
unde îşi desfăşoară activitatea.
(3) Accesul alegătorilor în sala de votare are loc în serii
corespunzătoare numărului cabinelor. Fiecare alegător prezintă actul de
identitate, respectiv documentul de identitate, operatorului de calculator al
biroului electoral al secţiei de votare, care înscrie datele personale ale
alegătorului în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de
prevenire a votului ilegal.
(4) În cazul în care alegătorul nu figurează în lista electorală
permanentă sau specială, după caz, din secţia de votare respectivă, Sistemul
informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal
semnalează dacă:
a) persoana care s-a prezentat la vot a împlinit vârsta de 18 ani până
în ziua votării inclusiv;
b) persoanei care s-a prezentat la vot i s-a interzis exercitarea
dreptului de vot;
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c) alegătorul care s-a prezentat la vot este arondat la altă secţie de
votare;
d) alegătorul care s-a prezentat la vot este omis din lista electorală
permanentă;
e) alegătorul care s-a prezentat la vot figurează că şi-a mai exercitat
dreptul de vot la acelaşi scrutin;
f) alegătorul resortisant se regăseşte în tabelul întocmit de
Autoritatea Electorală Permanentă, care cuprinde cetăţenii români care îşi
exercită dreptul de vot la alegerile pentru Parlamentul European din alt stat
membru al Uniunii Europene;
g) alegătorul neresortisant nu este înscris în Registrul electoral.
(5) În baza rezultatelor generate de Sistemul informatic de
monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, a
comunicărilor efectuate prin intermediul acestuia şi a verificării actului de
identitate, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare:
a) opreşte de la votare persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani
până în ziua votării, persoana căreia i s-a interzis exercitarea dreptului de vot
şi alegătorul neresortisant care nu este înscris în Registrul electoral;
b) permite exercitarea dreptului de vot de către alegătorul care s-a
prezentat la vot şi care figurează că şi-a mai exercitat dreptul de vot la
acelaşi scrutin, numai după ce acesta dă o declaraţie potrivit căreia nu şi-a
mai exercitat dreptul de vot la acelaşi scrutin; în acest caz întocmeşte un
proces-verbal prin care sesizează persoanele care asigură ordinea în secţia de
votare în vederea luării măsurilor prevăzute de lege;
c) permite exercitarea dreptului de vot de către alegătorul resortisant
înscris în listele electorale ale altui stat membru al Uniunii Europene numai
după ce acesta dă o declaraţie potrivit căreia nu îşi exercită dreptul de vot la
acelaşi scrutin în alt stat membru al Uniunii Europene;
d) îndrumă alegătorul să voteze la secţia de votare la care este
arondat, în cazul în care acesta este arondat la altă secţie de votare din aceeaşi
unitate administrativ-teritorială;
e) permite alegătorului înscris în lista electorală permanentă sau în
lista electorală specială, după caz, să voteze; în acest sens, după ce alegătorul
semnează în lista electorală permanentă, îi încredinţează buletinul de vot şi
ştampila cu menţiunea «VOTAT»;
f) permite alegătorilor prevăzuţi la art.13 să îşi exercite dreptul de
vot; după ce alegătorul semnează în lista electorală suplimentară îi
încredinţează buletinul de vot şi ştampila cu menţiunea «VOTAT».
(6) În situaţia în care alegătorul, din motive bine întemeiate,
constatate de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu
poate semna în lista electorală, preşedintele face o menţiune în listă,
confirmată prin semnătura sa şi a încă unui membru al biroului electoral.”
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42. La articolul 46, după alineatul (6) se introduce un nou
alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:
„(61) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau
locţiitorul acestuia notifică de îndată structurilor Ministerului Afacerilor
Interne cazurile în care Sistemul Informatic de monitorizare a prezenţei la vot
şi de prevenire a votului ilegal semnalează că persoana care s-a prezentat la
vot nu a împlinit vârsta de 18 ani, persoanei care s-a prezentat la vot i s-a
interzis exercitarea dreptului de vot sau că alegătorul care s-a prezentat la vot
figurează că şi-a mai exercitat dreptul de vot la acelaşi scrutin.”
43. La articolul 46, alineatul (11) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(11) Ştampila încredinţată pentru votare se restituie preşedintelui
sau acelor membri ai biroului electoral al secţiei de votare desemnaţi de
acesta.”
44. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 47. – (1) Pentru alegătorii netransportabili din motive de boală
sau invaliditate, din ţară, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare
poate aproba, la cererea scrisă a acestora, depusă inclusiv în ziua votării la
cea mai apropiată secţie de votare de locul în care se află în ziua votării,
însoţită de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să
rezulte că persoanele respective sunt netransportabile, ca o echipă formată din
cel puţin 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze la adresa indicată în
cerere cu o urnă specială şi cu materialul necesar votării – ştampilă cu
menţiunea «VOTAT» şi buletine de vot necesare pentru a se efectua votarea.
În raza unei secţii de votare se utilizează o singură urnă specială. Urna
specială poate fi transportată numai de membrii biroului electoral al secţiei de
votare, sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne.
Urna specială se poate deplasa numai în raza teritorială arondată la respectiva
secţie de votare.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), votarea se face pe baza unui
extras din listele electorale întocmit de preşedintele biroului electoral al
secţiei de votare şi/sau de membrii biroului electoral al secţiei de votare
desemnaţi de acesta.
(3) Persoanele reţinute, cele deţinute în baza unui mandat de
arestare preventivă sau aflate în arest la domiciliu şi persoanele care execută
o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu şi-au pierdut drepturile
electorale pot să îşi exercite dreptul de vot prin intermediul urnei speciale cu
aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (1) şi (2) şi ale art. 471.
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care într-un
penitenciar se solicită exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei
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speciale de mai mult de 400 de persoane aflate în detenţie, cererile de votare
prin intermediul urnei speciale pot fi depuse, cel mai târziu în preziua votării,
la mai multe secţii de votare din localitatea în care se află penitenciarul,
stabilite prin decizie a biroului electoral judeţean sau a biroului electoral al
sectorului municipiului Bucureşti, după caz.
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), cererile de votare prin
intermediul urnei speciale formulate de persoanele cu drept de vot internate
în spitale pot fi depuse, cel mai târziu în preziua votării, la mai multe secţii de
votare din localitatea în care se află spitalul, stabilite prin decizie a biroului
electoral judeţean sau a biroului electoral al sectorului municipiului
Bucureşti, după caz.”
45. După articolul 47 se introduce un nou articol, articolul 471,
cu următorul cuprins:
„Art. 471. – (1) În modalitatea prevăzută la art. 47 se poate vota
numai la secţiile de votare din ţară.
(2) Codurile numerice personale ale alegătorilor care au formulat
cereri potrivit prevederilor art. 47 sunt preînregistrate în Sistemul informatic
de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, urmând a fi
înregistrate definitiv la întoarcerea în localul de vot a echipei prevăzute la
art. 47 alin. (1), pe baza semnăturilor în extrasul din lista electorală.
(3) Înainte ca echipa de membri ai biroului electoral al secţiei de
votare să se deplaseze cu o urnă de vot specială la persoanele care nu pot vota
la secţia de votare potrivit legii, preşedintele biroului electoral al secţiei de
votare solicită operatorului să verifice dacă persoanele respective şi-au mai
exercitat dreptul de vot în aceeaşi zi.
(4) Metodologia de exercitare a dreptului de vot prin intermediul
urnei speciale este stabilită prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente,
în cel mult 10 zile de la data începerii perioadei electorale.”
46. La articolul 49 alineatul (1), litera c) se abrogă.
47. La articolul 49, alineatul (3) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(3) După deschiderea urnelor şi numărarea voturilor, preşedintele
biroului electoral al secţiei de votare va încheia un proces-verbal, în 3
exemplare, care cuprinde:
a) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale, care s-au
prezentat la urne (pct. a = pct. al + pct. a2 + pct. a3), din care:
a1) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale
permanente, care s-au prezentat la urne;
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a2) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale
speciale, care s-au prezentat la urne;
a3) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale
suplimentare, care s-au prezentat la urne;
a4) numărul total al alegătorilor înscrişi în extrasele din listele
electorale, care au votat prin intermediul urnei speciale;
b) numărul buletinelor de vot primite (pct. b >/= pct. b + pct. d +
pct. e);
c) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate;
d) numărul voturilor valabil exprimate (pct. d </= pct. a - pct. e;
pct. d = suma voturilor valabil exprimate la pct. f);
e) numărul voturilor nule;
f) numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare listă de
candidaţi sau de fiecare candidat independent;
g) expunerea, pe scurt, a întâmpinărilor formulate, precum şi a
contestaţiilor înaintate biroului electoral judeţean, al sectorului municipiului
Bucureşti sau biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate;
h) numărul ştampilelor cu menţiunea «VOTAT» la începerea
votării; se menţionează dispariţia uneia sau mai multor ştampile, dacă este
cazul, precum şi starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării;
i) alte menţiuni.”
48. La articolul 49, după alineatul (4) se introduce un nou
alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:
„(41) La încheierea procesului-verbal prevăzut la alin. (3),
preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, cu sprijinul operatorului de
calculator, efectuează următoarele operaţiuni:
a) asigură verificarea electronică a corectitudinii corelaţiilor dintre
datele care urmează a fi consemnate în procesul-verbal prevăzut la alin. (3);
verificarea electronică se realizează prin înscrierea datelor în aplicaţia
informatică destinată acestui scop, realizată şi instalată de către Serviciul de
Telecomunicaţii Speciale pe terminalul informatic pus la dispoziţia
operatorului de calculator;
b) după efectuarea operaţiunii prevăzute la lit. a), biroul electoral al
secţiei de votare încheie procesul-verbal prevăzut la alin. (3);
c) după încheierea procesului-verbal prevăzut la alin. (3),
preşedintele biroului electoral al secţiei de votare se asigură că datele înscrise
în acesta sunt aceleaşi cu cele înscrise în aplicaţia informatică prevăzută la
lit. a); confirmarea corectitudinii datelor înscrise în aplicaţia informatică
prevăzută la lit. a) se realizează prin semnarea electronică a documentului
electronic rezultat, prin intermediul certificatului pentru semnătura
electronică pus la dispoziţie de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale;
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d) după semnarea electronică, documentul electronic prevăzut la
lit. c) este transmis prin mijloace electronice, în mod automat, Biroului
Electoral Central, în condiţiile stabilite prin decizie a acestuia;
e) datele din documentele electronice prevăzute la lit. c) sunt
afişate, în mod automat, pe pagina de internet a Biroului Electoral Central,
sub titulatura de rezultate provizorii.”
49. După articolul 49 se introduce un nou articol, articolul 491,
cu următorul cuprins:
„Art. 491. – (1) Operatorii de calculator ai birourilor electorale ale
secţiilor de votare asigură, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Autorităţii
Electorale Permanente, înregistrarea video-audio neîntreruptă a operaţiunilor
efectuate de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare în
intervalul de timp dintre încheierea votării şi încheierea procesului-verbal
prevăzut la art. 49, precum şi a operaţiunilor prevăzute la art. 50 alin. (3) şi (4).
(2) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare asigură
transmiterea prin mijloace electronice către Biroul Electoral Central a
fotografiei procesului-verbal prevăzut la art. 49.
(3) Înregistrările prevăzute la alin. (1) şi fotografiile
proceselor-verbale prevăzute la alin. (2) se realizează în localul de vot prin
intermediul terminalelor informatice puse la dispoziţie de Serviciul de
Telecomunicaţii Speciale.
(4) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură stocarea
înregistrărilor prevăzute la alin. (1) pentru o perioadă de 3 luni de la data
alegerilor, în condiţiile legii.
(5) Pentru soluţionarea întâmpinărilor, contestaţiilor, cererilor sau a
sesizărilor privind consemnarea rezultatelor votării, Serviciul de
Telecomunicaţii Speciale pune la dispoziţia birourilor electorale competente,
la cererea acestora, copii ale înregistrărilor video-audio prevăzute la alin. (1).
(6) După soluţionarea întâmpinărilor, contestaţiilor, cererilor sau a
sesizărilor prevăzute la alin. (5), copiile înregistrărilor video-audio prevăzute
la alin. (1) sunt restituite Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.
(7) După expirarea termenului prevăzut la alin. (4) Serviciul de
Telecomunicaţii Speciale distruge, prin proceduri ireversibile, înregistrările
prevăzute la alin. (1) şi eventualele copii realizate conform prevederilor alin. (5).”
50. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 50. – (1) În vederea centralizării rezultatelor votării, birourile
electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti
şi biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate efectuează
următoarele operaţiuni:

68
a) coordonează activitatea staţiilor de prelucrare şi centralizare a
rezultatelor votării, în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea statisticieni din
cadrul aparatului tehnic auxiliar al acestora; urmăreşte centralizarea corectă a
rezultatelor votării de către staţiile de prelucrare şi centralizare a rezultatelor
votării;
b) dispun renumărarea voturilor de către birourile electorale ale
secţiilor de votare în situaţia în care sunt identificate erori sau neconcordanţe
în datele înscrise în procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor
votării; deciziile adoptate pot fi contestate la Biroul Electoral Central în cel
mult 48 de ore de la data afişării, Biroul Electoral Central fiind obligat să
soluţioneze astfel de contestaţii în cel mult 48 de ore de la data înregistrării;
c) verifică şi soluţionează neconcordanţele între datele înregistrate
în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a
votului ilegal şi datele înscrise în procesele-verbale privind consemnarea
rezultatelor votării; confirmă corectitudinea datelor înscrise în aplicaţia
informatică prevăzută la art. 49 alin. (41) lit. a);
d) soluţionează contestaţiile privind valabilitatea sau nulitatea
voturilor exprimate;
e) dispun, unde este cazul, completarea de către biroul electoral al
secţiei de votare a rubricilor din procesul-verbal privind consemnarea
rezultatelor votării prevăzute la art. 49 alin. (3) lit. g) – i);
f) după efectuarea eventualelor corecturi de către birourile
electorale ale secţiilor de votare, atestate prin aplicarea ştampilei de control şi
semnarea de către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare,
validează procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării
întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare.
(2) Formaţiunile politice care participă la alegeri şi candidaţii pot
desemna, în condiţiile stabilite prin decizie a Biroului Electoral Central,
experţi care să verifice inclusiv în ziua votării, până la încheierea votării,
aplicaţiile informatice care vor fi utilizate de Biroul Electoral Central şi
birourile electorale ierarhic inferioare pentru centralizarea rezultatelor votării
şi atribuirea mandatelor.
(3) Renumărarea voturilor exprimate la secţiile de votare din ţară se
realizează în 48 de ore de la data încheierii votării la sediul biroului electoral
judeţean sau al biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti,
rezultatele fiind consemnate într-un proces-verbal semnat de membrii
biroului electoral al secţiei de votare care a efectuat renumărarea voturilor.
(4) Renumărarea voturilor exprimate la secţiile de votare din
străinătate se realizează în cel mult 5 zile de la data încheierii votării la
sediile reprezentanţelor diplomatice, într-un spaţiu special destinat acestui
scop, rezultatele fiind consemnate într-un proces-verbal semnat de membrii
biroului electoral al secţiei de votare care a efectuat renumărarea voturilor.
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(5) După primirea proceselor-verbale privind consemnarea
rezultatului votării de la toate birourile electorale ale secţiilor de votare,
conform prevederilor art. 49 alin. (8) şi (9) şi după efectuarea operaţiunilor
prevăzute la alin. (1), birourile electorale judeţene, birourile electorale ale
sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare
din străinătate încheie câte un proces-verbal centralizator al indicatorilor
cuprinşi în procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării
validate conform prevederilor alin. (1) lit. f), după cum urmează:
a) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale, care s-au
prezentat la urne (pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3), din care:
a1) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale
permanente, care s-au prezentat la urne;
a2) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale
speciale, care s-au prezentat la urne;
a3) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale
suplimentare, care s-au prezentat la urne;
a4) numărul total al alegătorilor înscrişi în extrasele din listele
electorale, care au votat prin intermediul urnei speciale;
b) numărul buletinelor de vot primite (pct. b >/= pct. b + pct. d +
pct. e);
c) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate;
d) numărul voturilor valabil exprimate (pct. d </= pct. a - pct. e;
pct. d = suma voturilor valabil exprimate la pct. f);
e) numărul voturilor nule;
f) numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare listă de
candidaţi sau de fiecare candidat independent;
g) modul de soluţionare a contestaţiilor şi întâmpinărilor primite.
(6) Prevederile art. 49 alin. (5) – (7) se aplică corespunzător.
(7) Procesul-verbal prevăzut la alin. (5) împreună cu
procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare,
precum şi cu toate întâmpinările şi contestaţiile, formând un dosar sigilat,
ştampilat şi semnat de membrii biroului electoral judeţean, ai biroului
electoral al sectorului municipiului Bucureşti sau ai biroului electoral pentru
secţiile de votare din străinătate, precum şi toate dosarele cuprinzând listele
electorale utilizate în cadrul secţiilor de votare, cu excepţia celor organizate
în străinătate, îndosariate pe secţii de votare şi pe tipuri de liste, se înaintează
sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne la Biroul
Electoral Central, în cel mult 48 de ore de la primirea ultimului proces-verbal
de la birourile electorale ale secţiilor de votare.”
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51. La articolul 52, după alineatul (1) se introduc şase noi
alineate, alineatele (11) – (16), cu următorul cuprins:
„(11) Prin numărul total de voturi valabil exprimate la nivel naţional
se înţelege numărul de voturi valabil exprimate în ţară şi străinătate pentru
partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale,
alianţele politice, alianţele electorale şi candidaţii independenţi.
(12) Pentru partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale, alianţele politice şi alianţele electorale, pragul
electoral de atribuire a mandatelor reprezintă partea întreagă, netrunchiată,
din procentul de 5% din totalul voturilor valabil exprimate în ţară şi
străinătate pentru partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele electorale şi candidaţii
independenţi.
(13) Partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale, alianţelor politice şi alianţelor electorale li se pot
atribui mandate dacă au obţinut, fiecare în parte, un număr de voturi valabil
exprimate cel puţin egal cu pragul electoral.
(14) Pentru stabilirea câturilor calculate conform procedurii
prevăzute la alin. (1) lit. b) se utilizează valoarea calculată cu 8 zecimale,
trunchiată şi nerotunjită.
(15) În condiţiile în care la ierarhizarea câturilor, calculate conform
alin. (1) lit. b), două sau mai multe câturi sunt egale, ierarhizarea se va face
după numărul de voturi valabil exprimate; dacă şi în aceste condiţii există
egalitate, ordinea de ierarhizare va fi stabilită prin tragere la sorţi.
(16) Atribuirea mandatelor se face de către Biroul Electoral Central,
în ordinea înscrierii candidaţilor pe listă. Dacă nu sunt candidaţi suficienţi în
listă, mandatele se vor atribui următorului partid politic, organizaţii a
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţe politice sau alianţe
electorale care a întrunit pragul electoral sau următorului candidat
independent care a întrunit coeficientul electoral din şirul ordonat al câturilor
calculate prin metoda d’Hondt.”
52. La articolul 52 alineatul (4), literele a), a1) şi a2) se modifică
şi vor avea următorul cuprins:
„a) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale
permanente şi în listele electorale speciale, comunicat de Autoritatea
Electorală Permanentă în ziua premergătoare zilei votării (pct. a = pct. al +
pct. a2), din care:
a1) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale
permanente (pct. al >/= pct. bl);
a2) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale
speciale (pct. a2 >/= pct. b2);”
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53. La articolul 52, după alineatul (4) se introduc două noi
alineate, alineatele (41) şi (42), cu următorul cuprins:
„(41) Lista membrilor supleanţi include candidaţii cărora nu le-au
fost atribuite mandate propuşi de partidele politice, organizaţiile cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice şi alianţele electorale care
au întrunit pragul electoral.
(42) Lista membrilor supleanţi este ordonată după numărul total de
voturi valabil exprimate pentru fiecare listă de candidaţi. Dacă şi în aceste
condiţii există egalitate, ordinea va fi stabilită de ordinea înscrierii listelor de
candidaţi pe buletinele de vot. Ierarhizarea supleanţilor se face în ordinea
înscrierii acestora în lista de candidaţi.”
54. La articolul 52, alineatele (5) şi (6) se abrogă.
55. Articolul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 53. – (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) neluarea de către organizatori a măsurilor necesare desfăşurării
normale a adunărilor electorale, precum şi distribuirea şi consumarea de
băuturi alcoolice în timpul acestor adunări;
b) încălcarea dispoziţiilor art. 40 alin. (4) – (11);
c) tipărirea fără drept de buletine de vot;
d) refuzul de a permite accesul în secţia de votare al candidaţilor, al
persoanelor acreditate, al membrilor birourilor electorale şi al reprezentanţilor
Autorităţii Electorale Permanente să asiste la desfăşurarea operaţiunilor
electorale;
e) refuzul de a se conforma dispoziţiilor emise în condiţiile legii de
preşedintele biroului electoral al secţiei de votare cu privire la asigurarea
ordinii în localul de vot şi în împrejurimi;
f) distribuirea materialelor de propagandă electorală în sediile
secţiilor de votare;
g) purtarea, pe durata votării, de către membrii birourilor electorale
ale secţiilor de votare sau de către persoanele acreditate de ecusoane, insigne
sau alte însemne de propagandă electorală;
h) încălcarea de către persoanele acreditate a condiţiilor de
acreditare prevăzute de lege;
i) încălcarea dispoziţiilor art. 45 alin. (10) şi (12).
(2) Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) folosirea de către o formaţiune politică sau un candidat
independent a semnului electoral al altei formaţiuni politice sau al altui
candidat independent;

72
b) refuzul nejustificat al membrilor birourilor electorale ale secţiilor
de votare de a îndeplini sarcinile dispuse de preşedintele biroului electoral al
secţiei de votare;
c) încălcarea dispoziţiilor art. 40 alin. (1) – (3);
d) refuzul preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare sau al
locţiitorului acestuia de a elibera o copie certificată de pe procesul-verbal
persoanelor îndreptăţite potrivit prevederilor prezentei legi;
e) încălcarea dispoziţiilor art. 45 alin. (3);
f) înmânarea buletinului de vot unui alegător care nu prezintă actul
de identitate ori care refuză să semneze în lista electorală în care este înscris
pentru primirea buletinului de vot şi a ştampilei de votare;
g) încălcarea dispoziţiilor art. 49 alin. (1), (2) şi (41).
(3) Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) refuzul preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare
de a primi şi înregistra o sesizare, întâmpinare, contestaţie sau plângere scrisă
privind procesul electoral;
b) încălcarea de către membrii birourilor electorale a obligaţiei de a
participa la activitatea acestor birouri.
(4) Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) încălcarea dispoziţiilor art. 12 alin. (4);
b) refuzul nejustificat al operatorilor de calculator de a-şi îndeplini
atribuţiile care le revin potrivit prezentei legi.
(5) Constituie contravenţii încălcarea deciziilor şi hotărârilor
birourilor electorale, precum şi încălcarea hotărârilor, deciziilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale Permanente.
(6) Constituie contravenţii încălcarea dispoziţiilor art. 36 alin. (2),
ale art. 37 alin. (1), (3) şi (5) şi ale art. 38 alin. (2) şi (3).
56. La articolul 54, alineatele (1) şi (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Art. 54. – (1) Contravenţiile prevăzute la art. 53 se sancţionează cu
amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei.
(2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 53 şi aplicarea
sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către:
a) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române şi ofiţerii
şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române, pentru faptele prevăzute la
art. 53 alin. (1);
b) biroul electoral judeţean, biroul electoral al sectorului
municipiului Bucureşti sau biroul electoral pentru secţiile de votare din
străinătate, după caz, pentru faptele prevăzute la art. 53 alin. (2);
c) preşedintele biroului electoral, în cazul săvârşirii contravenţiilor
de către membrii acestuia sau de personalul tehnic auxiliar, ori preşedintele
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biroului electoral ierarhic superior, în cazul săvârşirii contravenţiilor de către
preşedinţii birourilor electorale ierarhic inferioare sau de către locţiitorii
acestora, pentru faptele prevăzute la art. 53 alin. (3);
d) împuterniciţii preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente,
pentru faptele prevăzute la art. 53 alin. (4);
e) împuterniciţii preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, în
cazul în care fapta prevăzută la art. 53 alin. (5) este săvârşită de autorităţi ale
administraţiei publice centrale sau locale; preşedintele biroului electoral, în
cazul în care fapta prevăzută la art. 53 alin. (5) este săvârşită de către
membrii biroului electoral, ori preşedintele biroului electoral ierarhic
superior, în cazul săvârşirii faptei prevăzute la art. 53 alin. (5) de către
preşedinţii birourilor electorale ierarhic inferioare; poliţişti, în cazul în care
fapta prevăzută la art. 53 alin. (5) este săvârşită de alte persoane fizice sau
juridice;
f) Consiliul Naţional al Audiovizualului, care se autosesizează sau
poate fi sesizat de către cei interesaţi, pentru faptele prevăzute la art. 53
alin. (6), în cazul în care acestea sunt comise de radiodifuzori; preşedintele
biroului electoral judeţean, al biroului electoral al sectorului municipiului
Bucureşti sau al biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate,
după caz, pentru faptele prevăzute la art. 53 alin. (6) comise de alte persoane
decât radiodifuzori.”
57. Articolul 65 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 65. – (1) Autoritatea Electorală Permanentă exercită atribuţiile
prevăzute la art. 103 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2) Dispoziţiile Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii
partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.
(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) situaţiile în care normele
europene în materie sunt direct aplicabile.
(4) În vederea aplicării prevederilor prezentei legi, Autoritatea
Electorală Permanentă sau, după caz, Biroul Electoral Central adoptă hotărâri
şi instrucţiuni, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(5) Autoritatea Electorală Permanentă informează alegătorii şi
candidaţii neresortisanţi asupra condiţiilor şi modalităţilor de exercitare a
drepturilor electorale prevăzute de prezenta lege.
(6) Autoritatea Electorală Permanentă efectuează, cu suportul
logistic asigurat de prefecţi, instruirea preşedinţilor birourilor electorale ale
secţiilor de votare din ţară şi a locţiitorilor acestora. La sesiunile de instruire
pot asista şi membrii birourilor electorale judeţene şi ai birourilor electorale
ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
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(7) Instruirea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de
votare din străinătate este asigurată de Ministerul Afacerilor Externe.
(8) În termen de cel mult 15 zile de la data începerii perioadei
electorale, Autoritatea Electorală Permanentă transmite Biroului Electoral
Central, spre consultare, proiectul ghidului preşedinţilor birourilor electorale
ale secţiilor de votare. Biroul Electoral Central are obligaţia de a transmite
eventualele propuneri şi observaţii Autorităţii Electorale Permanente, în cel
mult 10 zile de la data primirii proiectului ghidului preşedinţilor birourilor
electorale ale secţiilor de votare. În cel mult 5 zile de la data expirării
termenului pentru transmiterea eventualelor observaţii şi propuneri,
Autoritatea Electorală Permanentă adoptă, prin hotărâre, ghidul preşedinţilor
birourilor electorale ale secţiilor de votare, acesta urmând a fi utilizat în
cadrul instruirilor prevăzute la alin. (6) şi (7) şi în cadrul operaţiunilor
efectuate în secţiile de votare.
(9) Autoritatea Electorală Permanentă îndeplineşte formalităţile
necesare acceptării membrilor din România în Parlamentul European.”
58. Articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 66. – (1) În cel mult 5 zile de la data stabilirii perioadei de
referinţă, Guvernul stabileşte prin hotărâre, la propunerea Autorităţii
Electorale Permanente şi a Ministerului Afacerilor Interne, calendarul
acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul
European, bugetul şi cheltuielile necesare în vederea pregătirii, organizării şi
desfăşurării scrutinului, precum şi măsurile care trebuie luate de autorităţile
publice centrale şi locale pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor.
(2) Până cel mai târziu la data de 31 ianuarie a anului în care au loc
alegerile, Autoritatea Electorală Permanentă stabileşte prin hotărâre, care se
publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, următoarele:
a) modelul listei de susţinători, al listei de candidaţi, al cererii de
înregistrare a candidaturii, al cererii de renunţare la candidatură şi al
declaraţiei de acceptare a candidaturii;
b) modelul listei electorale permanente, modelul listei electorale
speciale, modelul listei electorale suplimentare, modelul extrasului din listele
electorale;
c) modelul ştampilei Biroului Electoral Central, a biroului electoral
judeţean, a biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, a biroului
electoral pentru secţiile de votare din străinătate, modelul ştampilei de control
a secţiei de votare, modelul ştampilei cu menţiunea «VOTAT», precum şi
condiţiile de confecţionare, gestionare şi utilizare a acestora;
d) modelele proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a
rezultatelor votării;
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e) modelul certificatului doveditor al alegerii şi condiţiile de emitere
a acestuia.”
59. Articolul 68 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 68. – (1) Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul
Afacerilor Interne, Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Afacerilor
Externe, prefecţii, preşedinţii consiliilor judeţene şi primarii asigură
personalul tehnic auxiliar necesar pentru sprijinirea activităţii birourilor
electorale.
(2) Personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central este
asigurat de către Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul Afacerilor
Interne şi Institutul Naţional de Statistică.
(3) Personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale judeţene şi al
birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti este asigurat de
către Autoritatea Electorală Permanentă, prefecţi şi Institutul Naţional de
Statistică, acesta putând fi suplimentat acolo unde este necesar cu personal
asigurat de către preşedinţii consiliilor judeţene şi primari, în condiţiile
stabilite prin hotărâre a Guvernului.
(4) Personalul tehnic auxiliar al biroului electoral pentru secţiile de
votare din străinătate este asigurat de Ministerul Afacerilor Externe împreună
cu Autoritatea Electorală Permanentă şi Institutul Naţional de Statistică.
(5) Pe perioada cât funcţionează birourile electorale, preşedinţii,
locţiitorii şi ceilalţi membri ai acestora, precum şi operatorii de calculator se
consideră detaşaţi şi primesc suplimentar pentru fiecare zi de activitate o
indemnizaţie de 10% din salariul de bază minim brut pe ţară. Preşedinţii,
locţiitorii, membrii, precum şi operatorii de calculator ai birourilor electorale
ale secţiilor de votare din străinătate primesc suplimentar pentru fiecare zi de
activitate o indemnizaţie de 20% din salariul de bază minim brut pe ţară.
(6) În perioada funcţionării birourilor electorale şi a desfăşurării
alegerilor, statisticienii, informaticienii şi personalul tehnic auxiliar se
consideră detaşaţi şi primesc suplimentar pentru fiecare zi de activitate o
indemnizaţie de 5% din salariul de bază minim brut pe ţară.
(7) Pentru indemnizaţiile prevăzute la alin. (5) şi (6) se aplică
regimul fiscal prevăzut de Codul Fiscal.
(8) Pe toată perioada exercitării atribuţiilor privind organizarea şi
desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, autorităţile şi instituţiile
publice la care sunt angajate persoanele prevăzute la alin. (5) şi (6) le asigură
acestora plata drepturilor salariale, a indemnizaţiilor de detaşare, a altor
indemnizaţii decât cele prevăzute la alin. (5) şi (6), precum şi a oricăror alte
drepturi băneşti cuvenite, potrivit legii.
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(9) Primirea indemnizaţiilor prevăzute la alin. (5) şi (6) nu afectează
dreptul de a primi alte diurne, indemnizaţii, pensii sau alte drepturi băneşti
cuvenite în baza unor legi speciale.
(10) Cheltuielile privind transportul, cazarea, masa şi orice alte
cheltuieli curente ale membrilor birourilor electorale propuşi de formaţiuni
politice sunt în sarcina exclusivă a acestora.
(11) Formaţiunile politice pot acoperi cheltuielile prevăzute la
alin. (10) ale membrilor birourilor electorale propuşi de acestea.
(12) Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare,
locţiitorii acestora şi operatorii de calculator care au calitatea de salariat au
dreptul să primească o zi liberă plătită de la locul de muncă, în ziua
următoare datei votării.
(13) Metodologia de aplicare a prevederilor alin. (12) se stabileşte
prin hotărâre a Guvernului.”
60. După articolul 68 se introduc cinci noi articole, articolele 681 – 685,
cu următorul cuprins:
„Art. 681. – (1) Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul
Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al Institutului Naţional de
Statistică, asigură implementarea Sistemului informatic de monitorizare a
prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal prevăzut de Legea
nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la alegerile pentru
membrii din România în Parlamentul European.
(2) Prevederile din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi
completările ulterioare, privind operatorii de calculator ai birourilor
electorale ale secţiilor de votare se aplică în mod corespunzător, numărul
operatorilor de calculator desemnaţi de Autoritatea Electorală Permanentă
trebuind să fie cu 20% mai mare decât numărul secţiilor de votare.
(3) Sumele necesare acoperirii cheltuielilor efectuate pentru
tipărirea buletinelor de vot şi a ghidului preşedinţilor birourilor electorale ale
secţiilor de votare, precum şi pentru confecţionarea ştampilei Biroului
Electoral Central şi a ştampilelor cu menţiunea «VOTAT» se asigură din
bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Electorale Permanente.
(4) Sumele necesare pentru dotarea şi funcţionarea Biroului
Electoral Central, precum şi pentru plata indemnizaţiilor membrilor Biroului
Electoral Central şi a personalului tehnic auxiliar al acestuia se asigură din
bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Electorale Permanente.
(5) Sumele necesare pentru plata indemnizaţiilor membrilor
birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară şi ale operatorilor de
calculator se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor
Interne pentru instituţiile prefectului.

77
(6) Instituţiile prefectului asigură plata indemnizaţiilor prevăzute la
alin. (5) în baza listelor de prezenţă transmise electronic de preşedinţii
birourilor electorale ale secţiilor de votare.
(7) Metodologia de aplicare a prevederilor alin. (5) şi (6) este
stabilită prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente.
Art. 682. – (1) Sumele necesare acoperirii cheltuielilor efectuate de
către instituţiile prefectului pentru dotarea şi funcţionarea birourilor
electorale, pentru confecţionarea ştampilelor birourilor electorale judeţene,
ale birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi ale
birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară, precum şi sumele
necesare pentru ambalarea, transportul şi distribuirea materialelor,
documentelor şi a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea procesului
electoral se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor
Interne, pentru instituţiile prefectului.
(2) Sumele necesare pentru plata indemnizaţiilor membrilor
birourilor electorale judeţene, ale birourilor electorale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti, ale personalului tehnic auxiliar se asigură din bugetul
de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne.
(3) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de
activităţile Ministerului Afacerilor Interne din domeniul ordinii şi siguranţei
publice, efectuate pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor se
asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne.
Art. 683. – (1) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură
serviciile de telefonie specială şi de comunicaţii de voce şi date, necesare
birourilor electorale, sumele necesare fiind asigurate din bugetul de stat, prin
bugetul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.
(2) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru tipărirea
proceselor-verbale pentru consemnarea şi centralizarea rezultatelor votării se
asigură din bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al
Guvernului, pentru Institutul Naţional de Statistică.
Art. 684. – (1) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor
pentru confecţionarea ştampilei biroului electoral pentru secţiile de votare din
străinătate şi a ştampilelor birourilor electorale ale secţiilor de votare din
străinătate, pentru plata indemnizaţiilor membrilor biroului electoral pentru
secţiile de votare din străinătate şi a indemnizaţiilor membrilor birourilor
electorale ale secţiilor de votare din străinătate, precum şi a indemnizaţiilor
operatorilor de calculator din străinătate se asigură din bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Afacerilor Externe.
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(2) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru
ambalarea, transportul şi distribuirea materialelor, documentelor şi a
tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea procesului electoral în
străinătate, precum şi cele pentru serviciile de comunicaţii necesare
funcţionării în străinătate a Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei
la vot şi de prevenire a votului ilegal se asigură din bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Afacerilor Externe.
(3) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de transport al
preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, al
operatorilor de calculator din străinătate, al membrilor birourilor electorale
pentru secţiile de votare din străinătate desemnaţi din cadrul Corpului
experţilor electorali, precum şi al magistraţilor însărcinaţi cu renumărarea
voturilor se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor
Externe.
Art. 685. – (1) Regia Autonomă «Monitorul Oficial» realizează
imprimarea buletinelor de vot, a formularelor listelor electorale suplimentare
şi a formularelor extraselor din listele electorale, până cel mai târziu cu 30 de
zile înainte de ziua de referinţă.
(2) Regia Autonomă «Monitorul Oficial» asigură editarea şi
tipărirea ghidului preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, a
broşurilor cuprinzând variante actualizate ale reglementărilor legale privind
alegerile prezidenţiale, inclusiv în limbi de circulaţie internaţională, precum
şi a altor materiale de informare a alegătorilor realizate de Autoritatea
Electorală Permanentă.”
61. Articolul 71 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 71. – (1) Buletinele de vot, listele electorale, ştampilele
electorale, celelalte materiale utilizate în procesul electoral, documentele
create şi/sau deţinute de birourile electorale ale secţiilor de votare, precum şi
listele de susţinători sunt păstrate cel puţin 6 luni de la data publicării
rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Documentele create şi/sau deţinute de Biroul Electoral Central,
birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului
Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate se
păstrează conform Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată.
(3) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), instituţiile
prefectului şi Autoritatea Electorală Permanentă pot preda pentru topire
materialele şi documentele prevăzute la alin. (1) operatorilor economici
specializaţi.”
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62. Articolul 73 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 73. – (1) La toate operaţiunile efectuate de birourile electorale
ale secţiilor de votare pot asista, în afara membrilor acestora, a operatorilor
de calculator şi a persoanelor însărcinate cu menţinerea ordinii, candidaţii,
persoanele acreditate, reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente şi
membrii birourilor electorale ierarhic superioare.
(2) Dispoziţiile art. 89 din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi
completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.”
63. Articolele 74 şi 75 se abrogă.
64. În tot cuprinsul Legii nr. 33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse
prin prezenta lege, sintagma „copiile de pe listele electorale permanente”
şi sintagma „copia de pe lista electorală permanentă” se înlocuiesc cu
sintagma „listele electorale permanente”, respectiv cu sintagma „lista
electorală permanentă”.
65. În tot cuprinsul Legii nr. 33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse
prin prezenta lege, sintagma „copiile de pe listele electorale speciale” şi
sintagma „copia de pe lista electorală specială” se înlocuiesc cu sintagma
„listele electorale speciale”, respectiv cu sintagma „lista electorală
specială”.
66. În tot cuprinsul Legii nr. 33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse
prin prezenta lege, sintagma „Ministerul Administraţiei şi Internelor” se
înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Afacerilor Interne”.
67. În tot cuprinsul Legii nr. 33/2007, republicată, cu modificările
ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta
lege sintagma „alegător comunitar” se înlocuieşte cu sintagma „alegător
neresortisant”, iar sintagma „persoană eligibilă comunitar” se înlocuieşte
cu sintagma „candidat neresortisant”.
68. În tot cuprinsul Legii nr. 33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse
prin prezenta lege, sintagma „pază înarmată” se înlocuieşte cu sintagma
„paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne”.
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Art. III. – Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a
Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii
Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 553 din 24 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică şi se completează, după cum urmează:
1. La articolul 16, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(6) La examenul pentru admiterea în Corpul experţilor electorali
poate participa orice persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute la
alin. (1) lit. a) – g), sub condiţia să nu fi fost exclusă în ultimii 3 ani din
Corpul experţilor electorali.”
2. La articolul 16, după alineatul (12) se introduce un nou
alineat, alineatul (121), cu următorul cuprins:
„(121) Calitatea de expert electoral încetează de drept în situaţia în
care nu mai este îndeplinită vreuna din condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)
şi c) – g). Încetarea de drept a calităţii de expert electoral se constată prin
decizie a Autorităţii Electorale Permanente.”
3. La articolul 101, alineatele (9) şi (11) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(9) Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente este ordonator
principal de credite. Preşedintele îndeplineşte, în mod corespunzător
atribuţiile prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi
funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi alte atribuţii specifice stabilite prin acte
normative. În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, preşedintele emite ordine.
…………………………………………………………………………………
(11) Autoritatea Electorală Permanentă are un secretar general.
Secretarul general este numit de prim-ministru pe bază de concurs, în
condiţiile legii. Secretarul general îndeplineşte în mod corespunzător
atribuţiile prevăzute la art. 49 din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi alte atribuţii specifice stabilite prin acte
normative ori stabilite de preşedinte prin ordin. În îndeplinirea atribuţiilor
care îi revin, secretarul general emite dispoziţii, note şi rezoluţii scrise.”
4. La articolul 103 alineatul (1), litera r) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„r) asigură, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,
aplicaţiile şi/sau serviciile informatice utilizate de Biroul Electoral Central
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pentru centralizarea rezultatelor votării; asigură echipamentele informatice
necesare centralizării rezultatelor votării de către Biroul Electoral Central;”
5. La articolul 103 alineatul (1), după litera t) se introduce o
nouă literă, litera t1), cu următorul cuprins:
„t1) elaborează şi avizează orice alte proiecte de legi, ordonanţe şi
hotărâri ale Guvernului, în legătură cu domeniul său de activitate; pentru
elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul său de activitate
Autoritatea Electorală Permanentă poate folosi colaboratori externi în
condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 85/1998 privind plata
colaboratorilor externi folosiţi de ministere pentru elaborarea proiectelor de
coduri şi a altor acte normative, aprobată prin Legea nr. 218/2001;”
6. Articolul 120 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 120. – (1) Prevederile prezentei legi privind Corpul experţilor
electorali, desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de
votare şi a locţiitorilor acestora, Registrul electoral şi listele electorale
permanente se aplică în mod corespunzător alegerilor pentru Preşedintele
României, alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale,
alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi referendumurilor
naţionale şi locale.
(2) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele
măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei,
cu modificările şi completările ulterioare, persoanele care ocupă funcţii
publice sau au calitatea de funcţionar public pot avea şi calitatea de expert
electoral, de membru al birourilor electorale, de operator de calculator al
biroului electoral al secţiei de votare sau de personal tehnic auxiliar al
birourilor electorale.”
7. În tot cuprinsul Legii nr. 208/2015, cu modificările şi
completările ulterioare, sintagma „Centrul «Expert electoral»” se
înlocuieşte cu sintagma „Institutul român pentru democraţie prin
alegeri”.
Art. IV. – Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii
partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 23 iunie 2015, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
1. La capitolul IV, titlul secţiunii 1 se abrogă.
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2. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 28. – (1) Cheltuielile aferente campaniilor electorale trebuie să
respecte următoarele condiţii:
a) să provină numai din contribuţii ale candidaţilor sau ale
formaţiunilor politice;
b) să fie angajate numai cu viza prealabilă a mandatarului financiar
competent;
c) să se încadreze în limitele prevăzute de prezenta lege;
d) să fie efectuate de competitori electorali numai pentru
promovarea candidaţilor şi a programelor electorale proprii.
(2) Contribuţiile electorale şi cheltuielile electorale pot fi încasate,
respectiv efectuate numai prin conturi bancare notificate în prealabil
Autorităţii Electorale Permanente.
(3) De la data notificării acestora, prin conturile bancare prevăzute
la alin. (2) pot fi efectuate numai operaţiuni destinate finanţării campaniei
electorale.
(4) În cel mult 3 zile lucrătoare de la data angajării cheltuielii de
către formaţiunea politică sau de către candidat, după caz, mandatarul
financiar competent aduce la cunoştinţa Autorităţii Electorale Permanente
valoarea şi destinaţia acesteia.
(5) Contribuţiile pentru campania electorală au statut de afectaţiune
specială şi nu sunt supuse executării.
(6) Contribuţiile candidaţilor pentru campania electorală proprie sau
a formaţiunii politice care i-a propus se depun sau se virează în conturile
prevăzute la alin. (2) numai de către candidaţi sau de către mandatarii
financiari, acestea putând proveni numai din donaţii primite de candidaţi de
la persoane fizice, din venituri proprii ale acestora sau din împrumuturi
contractate de aceştia de la persoane fizice sau instituţii de credit.
(7) Limitele maxime ale contribuţiilor candidaţilor pentru campania
electorală sunt următoarele:
a) 60 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat
la funcţia de deputat sau de senator;
b) un salariu de bază minim brut pe ţară pentru fiecare listă de
candidaţi la consiliul local al comunei;
c) 3 salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare listă de
candidaţi la consiliul local al oraşului;
d) 5 salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare listă de
candidaţi la consiliul local al municipiului;
e) 30 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare listă de
candidaţi la consiliul local al municipiului reşedinţă de judeţ;
f) 50 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare listă de
candidaţi la consiliul de sector al municipiului Bucureşti;
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g) 500 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare listă de
candidaţi la Consiliul General al Municipiului Bucureşti;
h) 100 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare listă de
candidaţi la consiliul judeţean;
i) 5 salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la
funcţia de primar al comunei;
j) 7 salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la
funcţia de primar al oraşului;
k) 10 salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la
funcţia de primar al municipiului;
l) 50 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat
la funcţia de primar al municipiului reşedinţă de judeţ;
m) 100 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare
candidat la funcţia de primar de sector al municipiului Bucureşti;
n) 150 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare
candidat la funcţia de primar al municipiului Bucureşti;
o) 750 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare
candidat la funcţia de parlamentar european;
p) 20.000 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru candidatul
la funcţia de Preşedinte al României.
(8) În cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii sau virării unei
sume de bani într-un cont bancar notificat pentru campania electorală,
candidatul sau partidul politic, după caz, are obligaţia de a preda
mandatarului financiar competent o declaraţie cu indicarea sursei
contribuţiei.”
3. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 30. – (1) Partidul politic, alianţa politică sau organizaţia
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale poate contribui cu sume de bani
la campania electorală proprie până la concurenţa limitelor totale prevăzute la
art. 28 alin. (7), după caz.
(2) Suplimentar faţă de contribuţiile electorale prevăzute la alin. (1),
partidul politic, alianţa politică sau organizaţia cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale poate contribui la campania electorală proprie cu până
la 10 salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de
deputat sau de senator, respectiv cu până la 50 de salarii de bază minime
brute pe ţară pentru fiecare listă de candidaţi la consiliul judeţean şi Consiliul
General al Municipiului Bucureşti.
(3) Contribuţiile formaţiunilor politice pentru campania electorală
pot proveni numai din fondurile obţinute în condiţiile art. 3.”
4. La articolului 31, alineatele (1) şi (2) se abrogă.
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5. La articolul 31, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(4) Prevederile art. 28 alin. (1) – (4) şi (8) se aplică în mod
corespunzător contribuţiilor destinate campaniei pentru referendum.”
6. La capitolul IV, titlul secţiunii a 2-a se abrogă.
7. La articolul 34, alineatele (4) – (6), (12) şi (13) se modifică şi
vor avea următorul cuprins:
„(4) Un partid politic, o alianţă politică, o organizaţie a cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale sau un candidat independent va numi un
mandatar financiar coordonator. În cazul numirii mai multor mandatari
financiari, se va numi un singur mandatar financiar coordonator.
(5) Mandatarul financiar coordonator are următoarele atribuţii:
a) asigură evidenţa operaţiunilor financiare;
b) supervizează activitatea celorlalţi mandatari financiari ai
partidului politic şi centralizează evidenţele acestora;
c) întocmeşte raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor
electorale;
d) transmite Autorităţii Electorale Permanente documentele şi
rapoartele prevăzute de prezenta lege, în scris şi în format electronic.
(6) Mandatarul financiar numit pe lângă mandatarul financiar
coordonator organizează evidenţa operaţiunilor financiare efectuate în
campania electorală şi verifică legalitatea acestora, la nivelul la care a fost
desemnat.
…………………………………………………………………………………
(12) Calitatea de mandatar financiar se dobândeşte numai după
înregistrarea oficială la Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza
împuternicirii partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale şi a acceptului acestuia. Înregistrarea mandatarului
financiar se realizează în intervalul dintre momentul aducerii la cunoştinţă
publică a datei alegerilor şi începerea campaniei electorale, făcându-se
publică pe pagina de internet a Autorităţii Electorale Permanente.
(13) La data înregistrării oficiale, mandatarul financiar coordonator
primeşte de la Autoritatea Electorală Permanentă un cod unic de identificare
al partidului politic sau al candidatului independent care va fi imprimat pe
toate materialele de propagandă electorală aparţinând partidului politic sau
candidatului independent pe care îl reprezintă.”
8. La capitolul IV, titlul secţiunii a 3-a se abrogă.
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9. La articolul 53, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 53. – (1) În situaţiile prevăzute la art. 52 alin. (1) – (3),
contravenientul varsă la bugetul de stat sumele de bani şi/sau contravaloarea
în bani a bunurilor şi serviciilor care au constituit obiectul contravenţiei, pe
baza deciziei Autorităţii Electorale Permanente.”
10. La articolul 54, alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(2) Procesul-verbal de constatare a contravenţiei împreună cu
decizia de sancţionare poate fi atacat la instanţa competentă, în condiţiile
Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările
şi completările ulterioare.”
11. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 55. – Prevederile art. 52 – 54 se completează cu dispoziţiile
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.”
12. La articolul 56, alineatul (1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Art. 56. – (1) În termen de 90 de zile de la data rămânerii definitive
a hotărârii judecătoreşti pronunţate asupra procesului-verbal de constatare a
contravenţiei sau, după caz, de la expirarea termenului de contestare a
procesului-verbal de constatare a contravenţiei, sumele echivalente amenzilor
neachitate şi/sau confiscărilor dispuse se pot reţine din tranşele lunare ce
urmează a fi achitate cu titlu de finanţare publică, cu aplicarea în mod
corespunzător a procedurii privind executarea silită prin poprire, prevăzută de
Codul de procedură fiscală.”
Art. V. – Funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul
familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul propriu al consiliilor
judeţene, primăriilor şi consiliilor locale, din instituţiile şi serviciile publice
de interes local şi judeţean din subordinea acestora, care efectuează
operaţiuni în Registrul electoral pot primi un spor de complexitate de până la
12,5% din salariul de bază, cu respectarea limitelor stabilite la art. 25 din
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare. Prevederile anexei
nr. VIII cap. I lit. A pct. I ultima notă pct. 3 şi 4, precum şi ale cap. II lit. A
pct. I ultima notă pct. 3 şi 4 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi
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completările ulterioare, se aplică şi personalului Autorităţii Electorale
Permanente.
Art. VI. – Listele de susţinători de la alegerile organizate înainte de
intrarea în vigoare a prezentei legi, se predau pentru topire operatorilor
economici specializaţi.
Art. VII. – (1) Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui
României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din
12 septembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu
cele aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă
numerotare.
(2) Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor
pentru Parlamentul European, republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 627 din 31 august 2012, cu modificările ulterioare, precum şi cu
modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica,
dându-se textelor o nouă numerotare.
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,
cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia
României, republicată.
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