
	

 

 
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 
 

 
 
 

 

 
 

                                                                                                       Bucureşti, 19 mai 2020 
                                                                                                                     Nr.4c-21/135 

 
AV IZ 

asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea prevederilor Legii nr.208/2015 privind 
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Electorale Permanente 

 

 
 

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

comunitățile de români din afara granițelor țării a fost sesizată, spre dezbatere în avizare cu Proiectul de 

Lege pentru modificarea şi completarea prevederilor Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a 

Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente 

trimisă prin adresa PLx186/2020 din 29 aprilie 2020 . 

 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, adoptă inițiativa legislativă în şedinţa din 23 aprilie 

2020, în condițiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituția României, republicată.   

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

Deputaţilor este Cameră decizională. 

 

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 menţionat mai sus, în şedinţa din 19 mai 2020.  

 

 

mona.alesandru
Conf Original



Proiectul de Lege are ca obiect modificarea și completarea Legii  nr.208/2015 privind  alegerea 

Senatului și  a    Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale 

Permanente, cu modificările și completările ulterioare, în sensul reglementării unor măsuri pentru buna 

organizare în străinătate a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, așa cum reiese din Expunerea de 

motive. 

 

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

al Consiliului Legislativ transmis prin adresa cu nr.185/5.03.2020,  precum și avizul nevafavorabil al 

Consiliului Economic și Social. 

 

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

cu 5 voturi pentru, 5 împotrivă și 2 abțineri, avizarea negativă a proiectului de lege, cu amendamente 

respinse, prezentate în Anexă. 

 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria 

legilor organice. 

 

      PREȘEDINTE, 

                 Constantin CODREANU 

 

 

 

 

SECRETAR, SECRETAR, 

Sebastian Valentin RADU Dumitru LUPESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    Consilier parlamentar, 
          Mona-Valentina ALESANDRU



ANEXĂ 
Amendamente respinse 

 

Nr.crt LEGEA nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea 
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 
Permanente 

 

Text Senat 

 
Amendamente  

deputați 

 

Motivaţie 

1. LEGEA nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale
Permanente 

 nemodificat 

 

nemodificat  

2. Art.I.- Legea nr.208/2015 privind alegerea
Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru
organizarea și funcționarea Autorității Electorale
Permanente, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.553 din 24 iulie 2015, cu
modificările și completările ulterioare, se modifică și se
completează  după cum urmează: 

 

 nemodificat 

nemodificat  

3 ............................... 

Art. 17 

 
(1) Birourile electorale ale secţiilor de votare din
străinătate se constituie dintr-un preşedinte şi cel mult 8
membri. Birourile electorale ale secţiilor de votare din
străinătate nu pot funcţiona cu mai puţin de 3 membri,
dintre care unul este preşedinte. 
 

 

 nemodificat 

      Art.17 alin.(1) se modifică și va avea
următorul cuprins 

      Alin.(1) - Birourile electorale ale
secţiilor de votare din străinătate se
constituie dintr-un preşedinte, un locțiitor
şi cel puțin 7 membri desemnați de
competitorii electorali. Birourile electorale
ale secţiilor de votare din străinătate nu pot
funcţiona cu mai puţin de 3 membri, dintre
care unul este preşedinte. 
Autor:deputat PMP Constantin Codreanu 

 

 

 

 



Nr.crt LEGEA nr. 208 din 20 iulie 2015 privind 
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Electorale Permanente 

 

Text Senat 

 
Amendamente 

deputați 

 

Motivaţie 

 
.......................... 
 
(6)Atunci când numărul persoanelor propuse
potrivit alin. (5) este insuficient sau când acestea
nu au confirmat până cu 3 zile înaintea datei votării 
că se vor prezenta la activitatea biroului electoral
al secţiei de votare din străinătate, acesta poate fi
completat de către preşedintele biroului electoral
de circumscripţie până cel mai târziu cu două zile
înaintea datei votării, până la concurenţa numărului
maxim de membri, cu alţi reprezentanţi ai
partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor
electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale. 

 

 nemodificat 

 

Art.17 alin.(6) se modifică și va 
avea următorul cuprins 

       Alin.(6)  Atunci când numărul 
persoanelor propuse potrivit alin. 
(5) este insuficient sau când 
acestea nu au confirmat până cu 3 
zile înaintea datei votării că se vor 
prezenta la activitatea biroului 
electoral al secţiei de votare din 
străinătate, acesta poate fi 
completat de către preşedintele 
biroului electoral de circumscripţie 
până cel mai târziu cu două zile 
înaintea datei votării, până la 
concurenţa numărului maxim de 
membri, prin tragere la sorți din 
rândul propunerilor partidelor 
politice, alianţelor politice, 
alianţelor electorale şi 
organizaţiile cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale care 
participă la alegeri si potrivit 
ordinii utilizate în operațiunile de 
constituire și completare a 
Biroului Electoral Central. 
Numirile se consemnează într-un 
proces-verbal care reprezintă actul 
de investire.   

 

 



 
 
 

Nr.crt LEGEA nr. 208 din 20 iulie 2015 privind 
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Electorale Permanente 

 

Text Senat 

 
Amendamente 

deputați 

 

Motivaţie 

 
 

  Autori: 
 
deputat PMP Constantin Codreanu 
deputat USR Nicolae Daniel 
Popescu 

 

 (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. 

 

 nemodificat 

 
 
nemodificat 

 

   După alin.(7) al art. 17 se 
introduce un nou alineat, alin.(8) 
care va avea următorul cuprins:
 
       Alin.(8) - Competitorii 
electorali vor nominaliza un titular 
și câte doi supleanți, cu rol de 
locțiitori, pentru fiecare secție de 
votare din străinătate cât și în afara 
acestora . 
  
Autor:deputat PMP Constantin 
Codreanu 

 



 

 

Nr.crt LEGEA nr. 208 din 20 iulie 2015 privind 
alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor, precum şi pentru organizarea 
şi funcţionarea Autorităţii Electorale 

Permanente 

 
Text Senat 

 
Amendamente 

deputați 
 

Motivaţie 

 
 

..................... 

Art. 51 

5) În cadrul secțiilor de votare organizate pe lângă
misiunile diplomatice, oficiile consulare, secțiile 
consulare sau institutele culturale din străinătate se
utilizează numai liste electorale suplimentare. 

 

 

 

 nemodificat 

   Art.51 alin. (5) se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
 
     „Alin.(5) - În cadrul secţiilor de 
votare organizate atât pe lângă 
misiunile diplomatice, oficiile 
consulare, secţiile consulare sau 
institutele culturale din străinătate 
cât și în afara acestora se utilizează 
liste electorale suplimentare, cu 
excepţia situaţiilor în care la aceste 
secţii de votare sunt arondaţi 
alegători conform art. 23 alin. (3).
   
Autor:deputat PMP Constantin 
Codreanu 
 

 

 (6) În cadrul secţiilor de votare din străinătate
organizate în afara misiunilor diplomatice şi a
oficiilor consulare, secţiilor consulare şi
institutelor culturale din străinătate ale României
îşi pot exercita dreptul de vot numai alegătorii
înscrişi în listele electorale permanente şi membrii 
biroului electoral al secţiei de votare, precum şi
operatorii de calculator, prevăzuţi de prezenta lege.

 

 

 nemodificat 

 

Alineatul 6 se elimină. 

Autor:deputat PMP Constantin 
Codreanu 

 



Nr.crt LEGEA nr. 208 din 20 iulie 2015 privind 
alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor, precum şi pentru organizarea 
şi funcţionarea Autorităţii Electorale 

Permanente 

 
Text Senat 

 
Amendamente 

deputați 
 

Motivaţie 

 
 

 
................ 
CAPITOLUL VIII: Votarea 
 
Art. 81 
.................................... 
 
 

 

 
 
nemodificat 

La art.81 după alin.(7) se 
introduce un nou alineat 
alin.(8) care va avea 
următorul cuprins. 

      Alin.(8) - Numărul 
ștampilelor cu mențiunea 
VOTAT repartizate unei secții 
de votare din străinătate pe 
parcursul celor 3 zile de votare 
să fie cel puțin egal cu numărul 
cabinelor de vot. 

Autor:deputat PMP Constantin 
Codreanu 

 

 ................ 
Art. 82 

(1)În ziua alegerilor, activitatea biroului electoral
al secţiei de votare începe la ora 6,00. Preşedintele
biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa 
celorlalţi membri şi, după caz, a persoanelor
acreditate, verifică urnele, listele electorale,
buletinele de vot şi ştampilele, consemnând, în
procesul-verbal prevăzut la art. 93, numărul
persoanelor înscrise în listele electorale
permanente, numărul pachetelor de buletine de vot,
separat pentru Senat şi Camera Deputaţilor,
precum şi numărul ştampilelor cu menţiunea
"VOTAT". După încheierea acestei operaţii  

 

 

 

 

nemodificat 

 
 
 
 
 
nemodificat 

 



 
 

 
 

Nr.crt LEGEA nr. 208 din 20 iulie 2015 privind 
alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor, precum şi pentru organizarea 
şi funcţionarea Autorităţii Electorale 

Permanente 

 
Text Senat 

 
Amendamente 

deputați 
 

Motivaţie 

 închide şi sigilează urnele, aplicând ştampila de
control a secţiei de votare. 
 
(2)Pe măsură ce deschide pachetele sigilate,
preşedintele este obligat să asigure aplicarea
ştampilei de control pe ultima pagină a fiecărui
buletin de vot din acestea. 
 

(3)Votarea începe la ora 7,00 şi are loc până la ora 
21,00 

 
 
 nemodificat 

 

 

 nemodificat 

 
 
 
nemodificat 
 
 
 
nemodificat 
 
 

 

  1. La articolul 82, după alineatul (3) se 
introduc cinci noi alineate, alin.(4)-(8), cu următorul 
cuprins: 

 
„(4) Prin excepție de la prevederile alin.(3),

votarea la secțiile din străinătate se desfășoară și pe 
parcursul zilelor de vineri și sâmbătă imediat anterioare 
zilei votării. în ziua de vineri, votarea  începe la ora locală
12.00 și se închide  ora locală. 21.00, iar în ziua de sâmbătă, 
votarea se deschide la ora locală 7.00 și se încheie la ora 
locală 21.00. 

 

   
nemodificat 
 
 
 
 
nemodificat 

 



 
 

Nr.crt LEGEA nr. 208 din 20 iulie 2015 privind 
alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor, precum şi pentru organizarea 
şi funcţionarea Autorităţii Electorale 

Permanente 

 
Text Senat 

 
Amendamente 

deputați 
 

Motivaţie 

  (5) În zilele de vineri și sâmbătă, la încheierea 
programului de votare prevăzut la alin.(4), președinții
birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, 
în prezenta celorlalți membri, iau următoarele măsuri: 

a)  sigilează urnele de vot;  
b)  încheie un proces-verbal, în care consemnează 

numărul buletinelor de vot nefolosite și numărul 
alegătorilor prezenți la vot; 

c) se asigură că toate materialele electorale se află în
localul de vot; 

d) sigilează căile de acces în localul de vot. 
 

6)     În fiecare zi, la începerea programului de votare 
prevăzut la alin.(4), ridicarea sigiliilor se va face de 
către preşedintele biroului electoral al secției de 
votare din străinătate, în prezența celorlalți membri ai 
biroului electoral al secției de votare. 

 
7)   La sediile secțiilor de votare se afișează la loc 
vizibil ora la care începe, respectiv se încheie 
votarea. 
 

   8)  Localurile secțiilor de votare din străinătate sunt

monitorizate video.” 
 

 
nemodificat 
 
 
 
nemodificat 
 
 
 
nemodificat 
 
nemodificat 
 
 
nemodificat 
 
 
 
 
 
nemodificat 
 
 
 
 
nemodificat 

 



 

Nr.crt LEGEA nr. 208 din 20 iulie 2015 privind 
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Electorale Permanente 

 

Text Senat 

 
Amendamente 

deputați 

 

Motivaţie 

 ............................ 
Art. 84 

..........................  

(3) În cazul în care alegătorul nu figurează în 
lista electorală permanentă existentă în secţia 
de votare respectivă, Sistemul informatic de 
monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a 
votului ilegal semnalează dacă: 

 

La articolul 84, litera e) a alineatului (3) se modifică și 
va avea următorul cuprins: 

	

 
 
nemodificat 
 
 
 
 
nemodificat 

 

 ........................	
Art.	84  

„e) persoana care s-a prezentat la vot şi-a mai 
exercitat dreptul de vot la acelaşi scrutin. 

	
        „e) înscrie în lista electorală suplimentară persoana 
care s-a prezentat la vot, are domiciliul sau reședința în alta 
unitate administrativ-teritorială din cadrul aceleiași 
circumscripții electorale; în cazul în care persoana este 
înscrisă în lista electorală permanentă existentă la altă 
secție de votare, preşedintele biroului electoral al acelei 
secții de votare va fi notificat de către sistemul informatic 
în acest sens și va radia persoana respectivă din lista 
electorală permanentă;  după ce alegătorul semnează în lista 
electorală suplimentară îi încredințează buletinele de vot și 
ștampila cu mențiunea „VOTAT”. Alegătorul care votează 
în străinătate semnează pe un dispozitiv electronic.” 

 

 
 
 
 
nemodificat 

 



 

Nr.crt LEGEA nr. 208 din 20 iulie 2015 privind 
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Electorale Permanente 

 

Text Senat 

 
Amendamente 

deputați 

 

Motivaţie 

 .............................. 
Art. 88 
 
 
(1) La ora 21,00, preşedintele biroului electoral al
secţiei de votare declară votarea încheiată şi
dispune închiderea localului secţiei de vot. 
 
 
(2) Persoanelor care la ora 21,00 se află în sala
unde se votează li se permite să îşi exercite dreptul
de vot. 
	
 
(3) La ora 21,00, urna specială trebuie să se afle în
localul secţiei de vot. 

 

Articolul 88 se modifică și va avea următorul cuprins: 
 

„Art.88.- (1)  La ora 21,00 preşedintele biroului 
electoral  al  secției de votare declară votarea încheiată și 
dispune închiderea localului de vot. 

 

(2) Alegătorii care la ora 21,00 se 
află la sediul secției de votare, precum și cei care se află la 
rând în afara sediului secției de votare pentru a intra în 
localul de vot pot să își exercite dreptul de vot. 

 

(3) Doi membri desemnați de biroul 
electoral a1 secției de votare, din cadrul acestuia, verifică 
la ora 21,00 dacă  în afara sediului secției de votare se află 
alegători care aşteaptă să  își exercite dreptul de vot și 
constată  și  monitorizează ordinea în care aceştia au acces 
în localul de vot. 

(4) Alegătorii aflați în situațiile 
prevăzute la alin.(2) și (3) pot vota până cel mult la ora 
24,00.   

 

 
 

 
 
 
nemodificat 
 
 
 
 
nemodificat 
 
 
 
 
 
nemodificat 
 
 
 
 

      (4) Alegătorii aflați în 
situațiile prevăzute la alin.(2) și 
(3) pot vota până cel mult la ora 
23:59.   

  Autor:deputat PMP Constantin 
Codreanu 

 

 



 
 

 

Nr.crt LEGEA nr. 208 din 20 iulie 2015 privind 
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Electorale Permanente 

 

Text Senat 

 
Amendamente 

deputați 

 

Motivaţie 

  Art.II.  - Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului 
și a Camerei Deputaților, precum și organizarea și 
funcționarea Autorității Electorale Permanente, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.533 din 24 iulie 2015, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și cu modificările și completările 
aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 
 
 

 
 

 nemodificat 
 

 


