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                                                                                         Bucure şti, 18 decembrie 2019  
                                                                                                                  Nr.4c-21/701 

 
 
 
 

AVIZ 
asupra Proiectului de Lege privind modificarea Legi i nr.208 din 20 iulie 2015 privind 

alegerea Senatului şi a Camerei Deputa ţilor, precum şi pentru organizarea şi func ţionarea 
Autorit ăţii Electorale Permanente 

 
 

 În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia 

pentru comunit ățile de români din afara grani țelor țării a fost sesizată, spre dezbatere în 

avizare cu Proiectului de Lege privind modificarea Legii nr.20 8 din 20 iulie 2015 privind 

alegerea Senatului şi a Camerei Deputa ţilor, precum şi pentru organizarea şi func ţionarea 

Autorit ăţii Electorale Permanente (PLx633/2019), trimis prin adresa PLx633/2019 din                   

02 decembrie 2019 și înregistrat cu nr.4c-21/701 din 03 decembrie 2019. 

 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, adopt ă inițiativa legislativă în şedinţa din 

26 noiembrie 2019,  în condițiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituția României.     

 
Potrivit prevederilor art.75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, republicată, 

Camera Deputa ţilor  este Cameră decizional ă. 

 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării a dezbătut Proiectul de lege mai sus  menționat, în şedinţa din 18 decembrie 

2019.  

 

 

 

 
 

Parlamentul României 
Camera Deputa ţilor 

 
Comisia pentru comunit ăţile de români 

 din afara grani ţelor ţării 
  

mona.alesandru
Comisii
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 Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.208/2015 privind 

alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul constituirii, 

în locul circumscripţiei pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, a două 

circumscripţii separate, respectiv circumscripţia pentru cetăţenii români cu domiciliul sau 

reşedinţa în diaspora şi circumscripţia pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în 

vecinătate. 

 

  Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive, 

avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, transmis prin adresa cu 

nr.725/22.08.2019, precum şi avizul nefavorabil al Consiliului Economic și Social. 

 

             În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații prezenți la 

lucrări au hotărât cu majoritate  de voturi, avizarea favorabil ă a proiectului de lege, cu 

amendamente admise  prezentate în anexă. 

 
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor organice. 

 

 

 

       PREȘEDINTE, 

                 Constantin CODREANU 

 

 

 

 

 SECRETAR, 

 Dumitru LUPESCU  

 
 
 

 
 Consilier parlamentar, 

    Mona-Valentina ALESANDRU
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ANEXĂ 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
la Proiectul  de Lege privind modificarea Legii nr.208  din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputa ţilor, 

precum şi pentru organizarea şi func ţionarea Autorit ăţii Electorale Permanente 
 
 
 

 
Nr 
crt 

 
Textul ini țial al Legii 

 
PROIECT DE LEGE  

(forma adoptat ă de  Senat)  
 

AMENDAMENTE COMISIE MOTIVAȚIE 

1 

…………………………… 
ART. 4 
 
 Pentru organizarea alegerilor 
se constituie circumscripţii 
electorale la nivelul celor 41 de 
judeţe, o circumscripţie în 
municipiul Bucureşti şi o 
circumscripţie pentru cetăţenii 
români cu domiciliul sau 
reşedinţa în afara ţării. Numărul 
total al circumscripţiilor 
electorale este de 43. 
Denumirea, numerotarea şi 
numărul de mandate aferent 
circumscripţiilor electorale sunt 
prevăzute în anexa nr. 1, care 
face parte integrantă din 
prezenta lege. 

Articolul 4 se modific ă și va 
avea urm ătorul cuprins: 
 
„Art.4.- Pentru organizarea 
alegerilor se constituie 
circumscripţii electorale la 
nivelul celor 41 de judeţe, o 
circumscripţie în municipiul 
Bucureşti, o circumscripţie 
pentru cetăţenii români cu 
domiciliul sau reşedinţa în 
diaspora şi o circumscripţie 
pentru cetăţenii români cu 
domiciliul sau reşedinţa în 
vecinătate. Numărul total al 
circumscripţiilor electorale este 
de 44. Denumirea, numerotarea 
şi numărul de mandate aferent 
circumscripţiilor electorale sunt 
prevăzute în Anexa nr.l, care 
face parte integrantă din 
prezenta lege. 
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Nr 
crt 

 
Textul ini țial al Legii 

 
PROIECT DE LEGE  

(forma adoptat ă de  Senat)  
 

AMENDAMENTE COMISIE MOTIVAȚIE 

 
 

Articolul 5  
....................................... 
(4)  Numărul locuitorilor care se 
iau în calcul este conform 
populației după domiciliu, 
raportat de Institutul Național de 
Statistică la data de 1 ianuarie a 
anului precedent anului în care 
au loc alegeri la termen. 

 După punctul 1 se introduc trei 
puncte noi, 1 1, 12 și 13, care vor 
avea urm ătorul cuprins: 
 
11 Alineatul (4) al articolului 5 va 
avea urm ătorul cuprins: 
 
 
“(4) Numărul locuitorilor care se iau 
în calcul pentru circumscrip țiile 
electorale 1-42  este conform 
datelor statistice privind 
popula ția după domiciliu, raportat 
de Institutul Național de Statistică la 
data de 1 ianuarie a anului 
precedent anului în care au loc 
alegeri la termen.” 
 
 
 
 
 
12 După alineatul (4) al articolului 
5 se introduce un aliniat nou, 4 1, 
cu urm ătorul cuprins: 
 
“(41) Numărul locuitorilor care se iau 
în calcul pentru circumscripțiile 
electorale pentru cetățenii români 
cu domiciliul sau reședința în afara  
țării este conform datelor 
administrative raportate de  
Ministerul Afacerilor Interne (pentru 
 
 

Institutul Național de 
Statistică nu raportează 
datele statistice 
relevante decât pentru 
populația care locuiește 
în interiorul granițelor 
țării. 
 
“populaţia după 
domiciliu” este 
denumirea unui set de 
date statistice; a nu se 
confunda cu datele 
administrative existente 
la M.A.I. privind 
evidenţa populaţiei, 
respectiv domiciliul 
persoanelor. (se poate 
consulta baza de date 
statistice TEMPO online 
de pe site-ul I.N.S) 
 
M.A.I. deține date 
administrative exacte 
privitoare la cetățenii 
români cu domiciliul în 
străinătate, iar M.A.E. 
deține date 
administrative 
comunicate de statele 
care au țin o evidență a 
cetățenilor străini care 
sunt înregistrați cu 
reședința în acel stat, 
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Nr 
crt 

 
Textul ini țial al Legii 

 
PROIECT DE LEGE  

(forma adoptat ă de  Senat) 
 

AMENDAMENTE COMISIE MOTIVAȚIE 

 
 
 
 

  cetățenii români cu domiciliul în 
afara țării) și Ministerul Afacerilor 
Externe (pentru cetățenii români cu 
reședința în afara țării) în luna 
ianuarie a anului în care au loc 
alegeri la termen.” 
 
deputat: Constantin Codreanu 

referitoare la numărul 
cetățenilor români care 
sunt în mod oficial în 
această situație. 
 
 

 ................................................... 
(5) Numărul de mandate pentru 
Senat, respectiv pentru Camera 
Deputaților se determină prin 
raportarea numărului de 
locuitori al fiecărei circumscripții 
electorale la normele de 
reprezentare prevăzute la alin. 
(2)-(4), la care se adaugă un 
mandat de senator, respectiv de 
deputat, pentru ceea ce 
depășește jumătatea normei de 
reprezentare, fără ca numărul 
mandatelor de senator dintr-o 
circumscripție electorală să fie 
mai mic de 2, iar cel de deputat, 
mai mic de 4. 

 13 Alin eatul (5) al articolului 5 se 
modific ă şi va avea urm ătorul 
cuprins: 
 
(5) Numărul de mandate pentru 
Senat, respectiv pentru Camera 
Deputaților se determină prin 
raportarea numărului de locuitori al 
fiecărei circumscripții electorale la 
normele de reprezentare prevăzute 
la alin. (2)-(41), la care se adaugă 
un mandat de senator, respectiv de 
deputat, pentru ceea ce depășește 
jumătatea normei de reprezentare, 
fără ca numărul mandatelor de 
senator dintr-o circumscripție 
electorală să fie mai mic de 2, iar 
cel de deputat, mai mic de 4. 
 
deputat Constantin Codreanu 

Pentru a se corobora cu 
amendamentul prin care 
s-a introdus aliniatul nou 
41. 
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Nr 
crt 

 
Textul ini țial al Legii 

 
PROIECT DE LEGE  

(forma adoptat ă de  Senat)  
 

AMENDAMENTE COMISIE MOTIVAȚIE 

 …………………….. 
ART. 13 
 
 
(1) La nivelul fiecăreia dintre 
cele 43 de circumscripţii 
electorale se constituie un birou 
electoral de circumscripţie, 
format din 3 judecători, un 
reprezentant al Autorităţii 
Electorale 
Permanente şi din cel mult 9 
reprezentanţi ai partidelor 
politice, alianţelor politice, 
alianţelor electorale și ai 
organizaţiilor cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor 
naţionale care participă la 
alegeri, conform prezentei legi, 
în circumscripţia electorală 
respectivă. Biroul electoral de 
circumscripţie pentru cetăţenii 
români cu domiciliul sau 
reşedinţa în afara ţării are sediul 
în  municipiul Bucureşti. 
 
 
 
 

Articolul 13, alineatul (1) şi 
alineatul (2) se modific ă şi vor 
avea urm ătorul cuprins: 
 
„(1) La nivelul fiecăreia dintre 
cele 44 de circumscripţii 
electorale se constituie un birou 
electoral de circumscripţie, 
format din 3 judecători, un 
reprezentant al Autorităţii 
Electorale Permanente şi din 
cel mult 9 reprezentanţi ai 
partidelor politice, alianţelor 
politice, alianţelor electorale şi 
ai organizaţiilor cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor 
naţionale care participă la 
alegeri, conform prezentei legi, 
în circumscripţia electorală 
respectivă. Biroul electoral de 
circumscripţie pentru cetăţenii 
români cu domiciliul sau 
reşedinţa în diaspora şi Biroul 
electoral de circumscripţie 
pentru cetăţenii români cu 
domiciliul sau reşedinţa în 
vecinătate au sediul în 
municipiul Bucureşti. 
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Nr 
crt 

 
Textul ini țial al Legii 

 
PROIECT DE LEGE  

(forma adoptat ă de  Senat)  
 

AMENDAMENTE COMISIE MOTIVAȚIE 

 (2) Desemnarea celor 3 
judecători se face în şedinţă 
publică, în termen de 21 de zile 
de la data începerii perioadei 
electorale, de către preşedintele 
tribunalului, prin tragere la sorţi 
dintre judecătorii în exerciţiu ai 
tribunalului judeţean, respectiv 
ai Tribunalului Bucureşti, pentru 
Circumscripţia Electorală 
Bucureşti şi pentru 
circumscripţia electorală pentru 
cetăţenii români cu 
domiciliul sau reşedinţa în afara 
ţării. 
Data şedinţei se aduce la 
cunoştinţă publică, prin presă, 
de preşedintele tribunalului, cu 
cel puţin 48 de ore înainte. 
Rezultatul tragerii la sorţi se 
consemnează într-un proces-
verbal, semnat de preşedinte, 
ce constituie actul de învestire. 
În termen de 24 de ore de la 
desemnare, judecătorii, prin vot 
secret, aleg preşedintele 
biroului electoral de  
 

2) Desemnarea celor 3 
judecători se face în şedinţă 
publică, în termen de 21 de zile 
de la data începerii perioadei 
electorale, de către preşedintele 
tribunalului, prin tragere la sorţi 
dintre judecătorii în exerciţiu ai 
tribunalului judeţean, respectiv 
ai Tribunalului Bucureşti, pentru 
Circumscripţia Electorală 
Bucureşti, pentru circumscripţia 
electorală pentru cetăţenii 
români cu domiciliul sau 
reşedinţa în diaspora şi pentru 
circumscripţia electorală pentru 
cetăţenii români cu domiciliul 
sau reşedinţa în vecinătate. 
Data şedinţei se aduce la 
cunoştinţă publică, prin presă, 
de preşedintele tribunalului, cu 
cel puţin 48 de ore înainte. 
Rezultatul tragerii la sorţi se 
consemnează într-un proces-
verbal, semnat de preşedinte, 
ce constituie actul de învestire 
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Nr 
crt 

 
Textul ini țial al Legii 

 
PROIECT DE LEGE  

(forma adoptat ă de  Senat)  
 

AMENDAMENTE COMISIE MOTIVAȚIE 

 
 

circumscripţie şi locţiitorul 
acestuia. Din acel moment, 
biroul astfel constituit 
îndeplineşte toate atribuţiile ce îi 
revin potrivit prezentei legi, 
urmând a fi completat cu 
reprezentantul Autorităţii 
Electorale Permanente, 
reprezentanţii partidelor politice, 
alianţelor politice, alianţelor 
electorale şi ai organizaţiilor 
cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale, conform 
prezentei legi. 

 

În termen de 24 de ore de la 
desemnare, judecătorii, prin vot 
secret, aleg preşedintele 
biroului electoral de 
circumscripţie şi locţiitorul 
acestuia. Din acel moment, 
biroul astfel constituit 
îndeplineşte toate atribuţiile ce îi 
revin potrivit prezentei legi, 
urmând a fi completat cu 
reprezentantul Autorităţii 
Electorale Permanente, 
reprezentanţii partidelor politice, 
alianţelor politice, alianţelor 
electorale şi ai organizaţiilor 
cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale, conform 
prezentei legi.” 

 

  

 Art. 14  
 
 
 
g) distribuie birourilor electorale 
ale secţiilor de votare, prin 
intermediul primarilor, pe bază 
de proces-verbal de predare-
primire, buletinele de vot, 
ştampila de control şi ştampilele 
cu menţiunea "VOTAT", 

Articolul 14 alineatul (1), litera 
g) se modific ă şi va avea 
urm ătorul cuprins: 
 
g) distribuie birourilor electorale 
ale secţiilor de votare, prin 
intermediul primarilor, pe bază 
de proces-verbal de predare-
primire, buletinele de vot, 
ştampila de control şi ştampilele 
cu menţiunea "VOTAT", 
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Nr 
crt 

 
Textul ini țial al Legii 

 
PROIECT DE LEGE  

(forma adoptat ă de  Senat)  
 

AMENDAMENTE COMISIE MOTIVAȚIE 

  
formularele pentru încheierea 
proceselor-verbale, precum şi 
celelalte materiale necesare 
procesului electoral. Biroul 
Electoral de Circumscripţie al 
Municipiului Bucureşti distribuie 
aceste materiale oficiilor 
electorale; Biroul electoral de 
circumscripţie pentru cetăţenii 
români cu domiciliul sau 
reşedinţa în afara ţării distribuie 
aceste materiale birourilor 
electorale ale secţiilor de votare 
din străinătate, cu sprijinul 
logistic al Ministerului Afacerilor 
Externe. 

 
formularele pentru încheierea 
proceselor-verbale, precum şi 
celelalte materiale necesare 
procesului electoral. Biroul 
Electoral de Circumscripţie al 
Municipiului Bucureşti distribuie 
aceste materiale oficiilor 
electorale; Biroul electoral de 
circumscripţie pentru cetăţenii 
români cu domiciliul sau 
reşedinţa în diaspora şi Biroul 
electoral de circumscripţie 
pentru cetăţenii români cu 
domiciliul sau reşedinţa în 
vecinătate distribuie aceste 
materiale birourilor electorale 
ale secţiilor de votare din 
străinătate, cu sprijinul logistic 
al Ministerului Afacerilor 
Externe.” 

  

 
 
 
 

……………… 
 
Art.17 
 
 
 
(5) Membrii birourilor electorale 
ale secţiilor de votare din 
străinătate sunt stabiliţi, prin 
tragere la sorţi, la propunerea 
partidelor politice, alianţelor 

……………………… 
 
Articolul 17, alineatul (5) şi 
alineatul (7) se modific ă şi vor 
avea urm ătorul cuprins: 
 
„(5) Membrii birourilor electorale 
ale secţiilor de votare din 
străinătate sunt stabiliţi, prin 
tragere la sorţi, la propunerea 
partidelor politice, alianţelor 
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Nr 
crt 

 
Textul ini țial al Legii 

 
PROIECT DE LEGE  

(forma adoptat ă de  Senat)  
 

AMENDAMENTE COMISIE MOTIVAȚIE 

 politice, alianţelor electorale şi 
organizaţiile cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor 
naţionale care participă la 
alegeri, de către preşedintele 
biroului electoral de 
circumscripţie pentru cetăţenii 
români cu domiciliul sau 
reşedinţa în afara ţării. 
 
 
 
 
………………………… 
(7) Dacă după efectuarea 
operaţiunilor prevăzute la alin. 
(6) numărul membrilor biroului 
electoral al secţiei de votare 
este mai mic decât numărul 
maxim prevăzut de lege, acesta 
poate fi completat de către  
preşedintele biroului electoral 
de circumscripţie pentru 
cetăţenii români cu domiciliul  
sau reşedinţa în afara ţării cu 
alte persoane din corpul 
experţilor electorali din 
străinătate, inclusiv în ziua 
votării. 
 

politice, alianţelor electorale și 
organizaţiile cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor 
naţionale care participă la 
alegeri, de către preşedintele 
biroului electoral de 
circumscripţie pentru cetăţenii 
români cu domiciliul sau 
reşedinţa în diaspora şi de către 
preşedintele biroului electoral 
de circumscripţie pentru 
cetăţenii români cu domiciliul 
sau reşedinţa în vecinătate. 
……………………….. 
(7) Dacă după efectuarea 
operaţiunilor prevăzute la 
alin.(6) numărul membrilor 
biroului electoral al secţiei de 
votare este mai mic decât 
numărul maxim prevăzut de 
lege, acesta poate fi completat 
de către preşedintele biroului 
electoral de circumscripţie 
pentru cetăţenii români cu 
domiciliul sau reşedinţa în 
diaspora şi de către 
preşedintele biroului electoral 
de circumscripţie pentru 
cetăţenii români cu domiciliul 
sau reşedinţa în vecinătate cu 
alte persoane din corpul  
experţilor electorali din 
străinătate, inclusiv în ziua 
votării.” 
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Nr 
crt 

 
Textul ini țial al Legii 

 
PROIECT DE LEGE  

(forma adoptat ă de  Senat)  
 

AMENDAMENTE COMISIE MOTIVAȚIE 

 Art.18  
 
 
 
b) primesc de la primari 
buletinele de vot, ştampila de 
control şi ştampilele cu 
menţiunea "VOTAT", 
formularele pentru încheierea 
proceselor-verbale şi alte 
materiale necesare desfăşurării 
procesului electoral, precum şi 
două buletine de vot, câte unul 
pentru alegerea Senatului şi a 
Camerei Deputaţilor, anulate de 
către preşedintele biroului 
electoral de circumscripţie, pe 
care le vor afişa într-un loc 
vizibil, în ziua premergătoare 
alegerilor; birourile electorale 
ale secţiilor de votare din 
străinătate primesc aceste 
materiale din partea biroului 
electoral de circumscripţie 
pentru cetăţenii românii cu 
domiciliul sau reşedinţa în afara 
ţării, pe bază de proces-verbal, 
cu sprijin logistic din partea 
Ministerului Afacerilor Externe. 

Articolul 18, litera b) şi litera 
f) se modific ă şi vor avea 
urm ătorul  cuprins:  
 
,,b)  primesc de la primari 
buletinele de vot, ştampila de 
control şi ştampilele cu 
menţiunea "VOTAT", 
formularele pentru încheierea 
proceselor-verbale şi alte 
materiale necesare desfăşurării 
procesului electoral, precum şi 
două buletine de vot, câte unul 
pentru alegerea Senatului şi a 
Camerei Deputaţilor, anulate de 
către preşedintele biroului 
electoral de circumscripţie, pe 
care le vor afişa într-un loc 
vizibil, în ziua premergătoare 
alegerilor; birourile electorale 
ale secţiilor de votare din 
străinătate primesc aceste 
materiale din partea biroului 
electoral de circumscripţie  
pentru cetăţenii românii cu 
domiciliul sau reşedinţa în 
diaspora, respectiv din partea 
biroului electoral de 
circumscripţie pentru cetăţenii 
românii cu domiciliul sau 
reşedinţa în vecinătate, pe bază 
de proces-verbal, cu sprijin 
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Nr 
crt 

 
Textul ini țial al Legii 

 
PROIECT DE LEGE  

(forma adoptat ă de  Senat)  
 

AMENDAMENTE COMISIE MOTIVAȚIE 

  
 
……………….. 
f) înaintează birourilor electorale 
de circumscripţie sau oficiului 
electoral de sector procesele-
verbale cuprinzând rezultatele 
votării, prin mijloace electronice 
şi pe suport hârtie, buletinele de 
vot întrebuinţate şi 
necontestate, buletinele de vot 
nule şi pe cele contestate, 
împreună cu contestaţiile 
depuse şi materialele la care 
acestea se referă, precum şi 
listele electorale utilizate în 
cadrul secţiei de votare, 
îndosariate pe tipuri de liste; 
birourile electorale ale secţiilor 
de votare din străinătate predau 
aceste materiale, cu excepţia 
buletinelor de vot întrebuinţate 
şi necontestate, biroului 
electoral de circumscripţie 
pentru cetăţenii români cu 
domiciliul sau reşedinţa în afara 
ţării, pe bază de proces-verbal, 
cu sprijin logistic din partea 
Ministerului Afacerilor Externe, 
iar în cazul în care acesta şi-a 
încetat activitatea, Tribunalului  

logistic din partea Ministerului 
Afacerilor Externe. 
……………. 
f) înaintează birourilor electorale 
de circumscripţie sau oficiului 
electoral de sector procesele 
verbale cuprinzând rezultatele 
votării, prin mijloace electronice 
şi pe suport hârtie, buletinele de 
vot întrebuinţate şi 
necontestate, buletinele de vot 
nule şi pe cele contestate, 
împreună cu contestaţiile 
depuse şi materialele la care 
acestea se referă, precum şi 
listele electorale utilizate în 
cadrul secţiei de votare, 
îndosariate pe tipuri de liste; 
birourile electorale ale secţiilor 
de votare din străinătate predau 
aceste materiale, cu excepţia 
buletinelor de vot întrebuinţate 
şi necontestate, biroului 
electoral de circumscripţie 
pentru cetăţenii români cu 
domiciliul sau reşedinţa în 
diaspora, respectiv biroului 
electoral de circumscripţie 
pentru cetăţenii români cu 
domiciliul sau reşedinţa în 
vecinătate, pe bază de  
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 Bucureşti proces-verbal, cu sprijin logistic 
din partea Ministerului Afacerilor 
Externe, iar în cazul în care 
acesta şi-a încetat activitatea, 
Tribunalului Bucureşti;” 

  

 …………….. 
Art.23 
 
 
(5) Activităţile de pregătire şi 
organizare a procesului de 
votare în străinătate sunt 
asigurate de către biroul 
electoral de circumscripţie 
pentru cetăţenii români cu 
domiciliul sau reşedinţa în afara 
ţării, cu sprijinul logistic al 
Ministerului Afacerilor Externe. 

Articolul 23, alineatul (5) se 
modific ă şi va avea urm ătorul 
cuprins: 
 
„(5) Activităţile de pregătire şi 
organizare a procesului de 
votare în străinătate sunt 
asigurate de către biroul 
electoral de circumscripţie 
pentru cetăţenii români cu 
domiciliul sau reşedinţa în 
diaspora şi de către biroul 
electoral de circumscripţie 
pentru cetăţenii români cu 
domiciliul sau reşedinţa în 
vecinătate, cu sprijinul logistic al 
Ministerului Afacerilor Externe.” 
 

  

 ………………… 
Art.49. 
 
 
 
(3) Listele electorale 
permanente din străinătate se 
întocmesc şi se tipăresc de 
către Autoritatea Electorală  

Articolul 49, alineatul (3) se 
modific ă şi va avea urm ătorul 
cuprins: 
 
„(3) Listele electorale 
permanente din străinătate se 
întocmesc şi se tipăresc de 
către Autoritatea Electorală 
Permanentă și se transmit 
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 Permanentă și se transmit 
biroului electoral pentru 
cetăţenii români cu domiciliul 
sau reşedinţa în afara ţării, în 
termen de 5 zile de la data 
expirării termenului prevăzut la 
art. 23 alin. (6). 

biroului electoral pentru 
cetăţenii români cu domiciliul 
sau reşedinţa în diaspora şi 
biroului electoral pentru 
cetăţenii români cu domiciliul 
sau reşedinţa în vecinătate, în 
termen de 5 zile de la data 
expirării termenului prevăzut la 
art. 23 alin. (6).” 

  

 ……………….. 
Art.52 
 
 
(11) Listele de candidaţi şi 
candidaturile independente 
pentru Senat şi Camera 
Deputaţilor în circumscripţia 
electorală pentru cetăţenii 
români cu domiciliul sau 
reşedinţa în afara ţării se depun 
la biroul electoral pentru 
cetăţenii români cu domiciliul 
sau reşedinţa în afara ţării, 
până cel mai târziu cu 60 de zile 
înaintea datei alegerilor.   

Articolul 52, alineatul ( 11) se 
modific ă şi va avea urm ătorul 
cuprins: 
 
„(11) Listele de candidaţi şi 
candidaturile independente 
pentru Senat şi Camera 
Deputaţilor în circumscripţia 
electorală pentru cetăţenii 
români cu domiciliul sau 
reşedinţa în diaspora  se depun 
la biroul electoral pentru 
cetăţenii români cu domiciliul 
sau reşedinţa în diaspora, până 
cel mai târziu cu 60 de zile 
înaintea datei alegerilor. 
Listele de candidaţi şi 
candidaturile independente 
pentru Senat şi Camera 
Deputaţilor în circumscripţia 
electorală pentru cetăţenii 
români cu domiciliul sau 
reşedinţa în vecinătate se  
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  depun la biroul electoral pentru 
cetăţenii români cu domiciliul 
sau reşedinţa în vecinătate, 
până cel mai târziu cu 60 de zile 
înaintea datei alegerilor. 

  

 Art.58  
 
(2) Exemplarele originale ale 
propunerilor de candidatură se 
păstrează la biroul electoral de 
circumscripţie, iar celelalte 
două, certificate de biroul 
electoral de circumscripţie prin 
semnătura preşedintelui 
acestuia, cu menţionarea datei 
şi orei, a numărului de 
înregistrare şi prin aplicarea 
ştampilei, se restituie 
depunătorului. Unul dintre 
exemplarele restituite 
depunătorului se înregistrează 
de către acesta, în termen de 
48 de ore de la restituire, la 
tribunalul în a cărui rază 
teritorială se află circumscripţia 
electorală. Pentru circumscripţia 
electorală pentru românii cu 
domiciliul sau reşedinţa în afara 
ţării înregistrarea se face la 
Tribunalul Bucureşti. 

Articolul 58, alineatul (2) 
se modific ă şi va avea 
urm ătorul cuprins: 
 
„(2) Exemplarele originale ale 
propunerilor de candidatură se 
păstrează la biroul electoral de 
circumscripţie, iar celelalte 
două, certificate de biroul 
electoral de circumscripţie prin 
semnătura preşedintelui 
acestuia, cu menţionarea datei 
şi orei,  a numărului de 
înregistrare şi prin aplicarea 
ştampilei, se restituie 
depunătorului. Unul dintre 
exemplarele restituite 
depunătorului se înregistrează 
de către acesta, în termen de 
48 de ore de la restituire, la 
tribunalul în a cărui rază 
teritorială se află circumscripţia 
electorală. 
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  Pentru circumscripţia electorală 
pentru românii cu domiciliul sau 
reşedinţa în diaspora şi pentru 
circumscripţia electorală pentru 
românii cu domiciliul sau 
reşedinţa în vecinătate, 
înregistrarea se face la 
Tribunalul Bucureşti.” 

  

 Art.93  
 
……………. 
 
(11)Procesele-verbale întocmite 
de birourile electorale ale 
secţiilor de votare organizate în 
străinătate, semnate de către 
preşedinte şi de către membrii 
prezenţi, însoţite de contestaţii, 
vor fi transmise prin mijloace 
electronice la biroul electoral  al 
circumscripţiei electorale pentru 
cetăţenii români cu domiciliul 
sau reşedinţa în afara ţării, de 
către preşedintele biroului 
electoral.  Exactitatea datelor 
din aceste procese-verbale va fi 
confirmată telefonic 
preşedintelui sau locţiitorului 
biroului electoral de 
circumscripţie, și care va 

Articolul 93, alineatul (11) şi 
alineatul (12), se modific ă şi 
vor avea urm ătorul cuprins: 
 
„(11)Procesele-verbale 
întocmite de birourile electorale 
ale secţiilor de votare 
organizate în străinătate, 
semnate de către preşedinte şi 
de către membrii prezenţi, 
însoţite de contestaţii, vor fi 
transmise prin mijloace 
electronice la biroul electoral al 
circumscripţiei electorale pentru 
cetăţenii români cu domiciliul 
sau reşedinţa în diaspora, 
respectiv biroul electoral al 
circumscripţiei electorale pentru 
cetăţenii români cu domiciliul 
sau reşedinţa în vecinătate, de 
către preşedintele biroului 
electoral. Exactitatea datelor din  
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 contrasemna şi va ştampila 
documentele primite, de către 
preşedintele biroului electoral al 
secţiei de votare din străinătate. 
Procesele verbale 
contrasemnate vor intra în 
centralizarea rezultatelor votării. 
 
 
 
 
 
 
(12) Birourile electorale ale 
secţiilor de votare organizate în 
străinătate întocmesc, separat 
pentru Senat şi Camera 
Deputaţilor, câte un dosar care 
cuprinde: procesul-verbal, în 
două exemplare originale, 
contestaţiile privitoare la 
operaţiunile electorale ale 
biroului electoral al secției de 
votare ,  buletinele de vot nule 
şi cele contestate, formularele 
tipizate care au fost folosite la 
calculul rezultatelor, precum şi 
listele electorale utilizate în  

aceste procese-verbale va fi 
confirmată telefonic 
preşedintelui sau locţiitorului 
biroului electoral de 
circumscripţie aferent, care va 
contrasemna şi va ştampila 
documentele primite, de către 
preşedintele biroului electoral al 
secţiei de votare din străinătate. 
Procesele verbale 
contrasemnate vor intra în 
centralizarea rezultatelor votării 
 
(12) Birourile electorale ale 
secţiilor de votare organizate în 
străinătate întocmesc, separat 
pentru Senat şi Camera 
Deputaţilor, câte un dosar care 
cuprinde: procesul-verbal, în 
două exemplare originale, 
contestaţiile privitoare la 
operaţiunile electorale ale  
biroului electoral al secţiei de 
votare, buletinele de vot nule şi 
cele contestate, formularele 
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 cadrul secţiei de votare, 
îndosariate pe tipuri de liste. 
Dosarele, sigilate şi ştampilate, 
însoţite de listele electorale  
utilizate la secţia de votare 
respectivă, se înaintează, cu 
sprijin logistic din partea 
Ministerului Afacerilor Externe, 
pe bază de proces-verbal,  
biroului electoral de 
circumscripţie pentru cetăţenii 
români cu domiciliul sau 
reşedinţa în afara ţării, iar în 
cazul în care acesta şi-a încetat 
activitatea, Tribunalului 
Bucureşti. Buletinele de vot 
întrebuinţate şi cele 
necontestate, buletinele de vot  
anulate şi neutilizate, ştampilele 
şi celelalte materiale  necesare 
votării sunt predate, pe bază de 
proces-verbal, misiunii 
diplomatice sau oficiului 
consular. 

tipizate care au fost folosite la 
calculul rezultatelor, precum şi 
listele electorale utilizate în 
cadrul secţiei de votare, 
îndosariate pe tipuri de liste. 
Dosarele, sigilate şi ştampilate, 
însoţite de listele electorale 
utilizate la secţia de votare 
respectivă, se înaintează, cu 
sprijin logistic din partea 
Ministerului Afacerilor Externe, 
pe bază de proces-verbal, 
biroului electoral de 
circumscripţie pentru cetăţenii 
români cu domiciliul sau 
reşedinţa în diaspora, respectiv 
biroului electoral de 
circumscripţie pentru cetăţenii 
români cu domiciliul sau 
reşedinţa în vecinătate, iar în 
cazul în care acestea şi-au 
încetat activitatea, Tribunalului 
București. Buletinele de vot 
neîntrebuințate și cele 
necontestate, buletinele de  
vot anulate și neutilizate, 
ștampilele și celelalte materiale 
necesare votării sunt 
predate, pe bază de proces- 
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  verbal, misiunii diplomatice sau 
oficiului consular.”   

 …………… 
Art.95 
 
 
(2^1)Procesele-verbale întocmite 
de biroul electoral de 
circumscripţie pentru cetăţenii 
români cu domiciliul sau 
reşedinţa în afara ţării cuprind, 
pe lângă elementele prevăzute 
la alin. (2), următoarele date: 
 
a) numărul total al alegătorilor, 
potrivit listelor electorale pentru 
votul prin corespondenţă; 
 
 
b) numărul total al alegătorilor 
care au votat prin 
corespondenţă, înscrişi în listele 
electorale pentru votul prin 
corespondenţă; 

Articolul 95, alineatul (2 1) se 
modific ă şi se completeaz ă 
cu alineatul 2 2 
 
 „(21)Procesele-verbale 
întocmite de biroul electoral de 
circumscripţie pentru cetăţenii 
români cu domiciliul sau 
reşedinţa în diaspora cuprind, 
pe lângă elementele prevăzute 
la alin. (2), următoarele date: 
 
a) numărul total al alegătorilor, 

potrivit listelor electorale 
pentru votul prin 
corespondenţă; 

 
  b) numărul total al alegătorilor 
care au votat prin 
corespondență, înscriși în listele 
electorale pentru votul prin 
corespondență 
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c) numărul plicurilor exterioare 
expediate; 
 
 
 d) numărul plicurilor exterioare 
sau interioare anulate 
 
 
 
 
 
 

 
c) numărul plicurilor exterioare 
expediate; 
 
 
d) numărul plicurilor 
exterioare sau interioare 
anulate. 
 
(22) Procesele-verbale întocmite 
de biroul electoral de 
circumscripţie pentru cetăţenii 
români cu domiciliul sau 
reşedinţa în vecinătate cuprind, 
pe lângă elementele prevăzute 
la alin.(2), elementele prevăzute 
la alin. (21).” 
 

  

 ……………. 
Art.108         
 
 
 
(2) Sediul şi dotarea Biroului 
Electoral Central şi ale biroului 
electoral al circumscripţiei 
electorale pentru românii cu 
domiciliul sau reşedinţa în afara 
ţării se asigură de către Guvern,  
 
 

 
Articolul 108, alineatul (2) se 
modific ă şi va avea urm ătorul 
cuprins: 
 
„(2) Sediul şi dotarea Biroului 
Electoral Central, ale biroului 
electoral al circumscripţiei 
electorale pentru românii 

  



21 

 

 

 

Nr 
crt  
 

 
Textul ini țial al Legii 

 
PROIECT DE LEGE  

(forma adoptat ă de  Senat)  
 

AMENDAMENTE COMISIE MOTIVAȚIE 

  ale birourilor electorale de 
circumscripţie, de către prefecţi 
şi de preşedinţii consiliilor 
judeţene, respectiv de către 
primarul general al municipiului 
Bucureşti, iar ale oficiilor 
electorale, precum şi ale 
birourilor electorale ale secţiilor 
de votare, de către primar, 
împreună cu prefecţii. 

cu domiciliul sau reşedinţa în 
diaspora şi ale biroului electoral 
al circumscripţiei electorale 
pentru românii cu domiciliul sau 
reşedinţa în vecinătate, se 
asigură de către Guvern, ale 
birourilor electorale de 
circumscripţie, de către prefecţi 
şi de preşedinţii consiliilor 
judeţene, respectiv  de către 
primarul general al municipiului 
Bucureşti, iar ale oficiilor 
electorale, precum şi ale 
birourilor electorale ale secţiilor 
de votare, de către primar, 
împreună cu prefecţii.” 

  

 Art.109  
 
 
 
(1) Guvernul asigură, pentru 
sprijinirea activităţii birourilor 
electorale, statisticienii 
necesari, Autoritatea Electorală 
Permanentă, împreună cu 
Ministerul Afacerilor Interne, 
personalul tehnic auxiliar 
necesar, iar Autoritatea 
Electorală Permanentă, 
împreună cu Ministerul 
Afacerilor Externe, asigură 
personalul auxiliar la biroul 
 

Articolul 109, alineatul (1) se 
modific ă şi va avea urm ătorul 
cuprins: 
 
„(1) Guvernul asigură, pentru 
sprijinirea activităţii birourilor 
electorale,statisticienii necesari, 
Autoritatea Electorală 
Permanentă, împreună cu 
Ministerul Afacerilor Interne, 
personalul tehnic auxiliar 
necesar, iar Autoritatea 
Electorală Permanentă, 
împreună cu Ministerul 
Afacerilor Externe. 
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 electoral al circumscripţiei 
pentru românii cu domiciliul sau 
reşedinţa în afara ţării. 

asigură personalul auxiliar la 
biroul electoral al circumscripţiei 
pentru românii cu domiciliul sau 
reşedinţa în diaspora şi la biroul 
electoral al circumscripţiei 
pentru românii cu domiciliul sau 
reşedinţa în vecinătate. 

  

 
 
 
 
 
 

ANEXA 1 
 
Delimitarea teritorială a 
circumscripției electorale 
 
 
 
 
 
Circumscripţia electorală pentru 
cetăţenii români cu domiciliul în 
afara ţării 

Anexa 1. ”  Denumirea, 
numerotarea și num ărul de 
mandate aferent  
circumscrip țiilor electorale”, 
se modic ă și va avea 
urm ătorul cuprins: 
 
Rubrica “Delimitarea teritorială a 
circumscripţiei electorale” 
corespunzătoare circumscripţiei 
electorale              nr. 43  
 
 
 
 
 
Circumscripţia electorală pentru 
cetăţenii români cu domiciliul în 
diaspora 

Anexa 1. ”  Denumirea, 
numerotarea și num ărul de 
mandate aferent  
circumscrip țiilor electorale”, se 
modic ă și va avea urm ătorul 
cuprins: 
 
Rubrica “Delimitarea teritorială a 
circumscripţiei electorale” 
corespunzătoare circumscripţiei 
electorale nr. 43, care se regăsește 
la punctul 14 al proiectului de lege 
va avea următorul cuprins: 
 
 
 
“în afara țării cu excepția teritoriului 
aferent circumscripției electorale           
nr. 44”. 
 
 
deputat Constantin Codreanu 
 
 

Această rubrică se 
referă la delimitarea 
teritorială a 
circumscripţiei 
electorale, nu la 
denumirea acesteia; 
identificarea 
circumscripţiei 
electorale se face prin 
numerotare, nu prin 
denumire. 
Circumscripţiile 
electorale din afara 
ţării, conform 
prevederilor legale în 
vigoare, cât şi a 
modificărilor propuse, 
sunt destinate 
cetăţenilor români 
care au domiciliul sau 
reşedinţa în 
străinătate, nu doar 
domiciliul. 
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Delimitarea teritorială a 
circumscripției electorale 
 

Rubrica  “Delimitarea teritorială 
a circumscripţiei electorale” 
corespunzătoare circumscripţiei 
electorale nr.44              
 
 
 
 
Circumscripția electorală pentru 
cetățenii români cu domiciliul în 
vecinătate 

Rubrica “Delimitarea teritorială a 
circumscripţiei electorale” 
corespunzătoare circumscripţiei 
electorale nr. 44, care se regăsește 
la punctul 14 al proiectului de lege 
va avea următorul cuprins: 
 
 
“Republica Moldova, Ucraina, 
Ungaria, Serbia, Bulgaria, 
Macedonia de Nord, Albania și 
Grecia.  
 
deputat Constantin Codreanu 

Această rubrică se 
referă la delimitarea 
teritorială a 
circumscripţiei 
electorale, nu la 
denumirea acesteia; 
identificarea 
circumscripţiei 
electorale se face prin 
numerotare, nu prin 
denumire. 
Circumscripţiile 
electorale din afara 
ţării, conform 
prevederilor legale în 
vigoare, cât şi a  
modificărilor propuse, 
sunt destinate 
cetăţenilor români 
care au domiciliul sau 
reşedinţa în 
străinătate, nu doar 
domiciliul. 
Circumscripţia 
electorală trebuie 
delimitată teritorial. 
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 …………………….. Rubrica “ Numărul de mandate 
de senatori pentru fiecare      
circumscripție electorală “ 
corespunzătoare circumscripţiei 
electorale nr. 44, care se 
regăsește la punctul 14 al 
proiectului de lege 
 
 
 
   “1” 
 

Rubrica“Numărul de mandate de 
senatori pentru fiecare 
circumscripție electorală” 
corespunzătoare circumscripţiei 
electorale nr. 44, care se regăsește 
la punctul 14 al proiectului de lege 
va avea următorul cuprins: 
 
 
 
   “2” 
 
deputat Constantin Codreanu 
 

În cuprinsul alineatului 
5 al articolului 5 se 
prevede că numărul 
mandatelor de senator 
dintr-o circumscripție 
electorală nu poate să 
fie mai mic de 2, iar 
cel de deputat, mai 
mic de 4. 

 
 

 Numărul de mandate de 
deputaţi pentru fiecare      
circumscripție electorală” 
corespunzătoare circumscripţiei 
electorale nr. 44 care se 
regăsește la punctul 14 al 
proiectului de lege 
 
 
 
   “2” 

“ Numărul de mandate de deputaţi 
pentru fiecare circumscripție 
electorală” corespunzătoare 
circumscripţiei electorale nr. 44, 
care se regăsește la punctul 14 al 
proiectului de lege va avea 
următorul cuprins: 
 
    
 
“4” 
 
deputat Constantin Codreanu 
 

În cuprinsul 
aliniatului(5) al 
articolului 5 
(nemodificat) se 
prevede că numărul 
mandatelor de senator  
dintr-o circumscripție 
electorală nu poate să 
fie mai mic de 2, iar 
cel de deputat, mai 
mic de 4. 


