PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENAT
Comisia juridică, de numiri, disciplină,
imunități și validări
Nr.XIX/271/09.09.2020
RAPORT
asupra Propunerii legislative privind modificarea şi completarea unor legi în
materie electorală
În conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu
modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și
validări, prin adresa nr.L590/2020 din 08.09.2020, a fost sesizată de către Biroul
permanent al Senatului, în vederea dezbaterii şi elaborării raportului asupra Propunerii
legislative privind modificarea şi completarea unor legi în materie electorală , iniţiatori:
Benedek Zacharie - deputat UDMR; Drulă Cătălin - deputat USR; Paşcan Emil-Marius - deputat
PMP; Roman Florin-Claudiu - deputat PNL; Simonis Alfred - Robert - deputat PSD; Vosganian
Varujan - deputat ALDE.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modalitatea în care se vor
desfășura alegerile parlamentare. Conform Expunerii de motive, propunerea vizează măsuri
organizatorice care să asigure buna funcționare a administrației electorale, facilitarea
colectării semnăturilor de susținere și a depunerii candidaturilor, precum și creșterea
accesului la vot pentru alegătorii din țară și străinătate.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observații și propuneri, iniţiativa
legislativă.
Guvernul nu a transmis un punct de vedere asupra propunerii legislative.
Comisia pentru administrație publică a transmis un aviz favorabil, fără
amendamente.
În şedinţa din data de 9 septembrie 2020, membrii Comisiei juridice, de numiri,
disciplină, imunități și validări au analizat propunerea legislativă și au hotărât, cu
majoritatea voturilor membrilor prezenţi, să adopte un raport de admitere, cu
amendamente admise și amendamente respinse. Amendamente admise și
amendamentele respinse se regăsesc în anexele la prezentul raport și fac parte
integrantă din acesta.
În consecinţă, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări supune spre
dezbatere şi adoptare, Plenului Senatului, raportul de admitere, cu amendamente admise
și amendamente respinse, al propunerii legislative și propunerea legislativă.

În raport cu obiectul de reglementare, iniţiativa legislativă face parte din categoria
legilor organice și urmează a fi supusă votului plenului Senatului, potrivit art.76 alin.(1) din
Constituţia României, republicată.
Potrivit dispozițiilor art.75 alin.(1) din Legea fundamentală şi ale art.92 alin.(7) pct.2
din Regulamentul Senatului, cu modificările şi completările ulterioare, Senatul este prima
Cameră sesizată

Președinte,
Senator Șerban NICOLAE

Secretar,
Senator Carmen Daniela DAN

Întocmit,
consilier Raluca Cremenescu
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Comisia juridică, de numiri, disciplină,
imunități și validări
Anexa nr.1 la Raportul nr.XIX/ 271/09.09.2020
Amendamente admise
la Propunerea legislative privind modificarea şi completarea unor legi în materie electorală

Nr.crt.
1.

2.

3.

Legea în vigoare

Text Propunere legislativă L590/2020
Amendamente admise
Titlu:
Lege pentru modificarea și
LEGE
completarea unor acte normative
privind modificarea şi completarea unor în materie electorală”
legi în materie electorală
Amendament de tehnică legislativă.
Se introduce formula introductivă:
„Parlamentul României adoptă
prezenta lege”.

Art. 1. – 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 după cum urmează:

Amendament de tehnică legislativă
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:
1

Nr.crt.
4.

Legea în vigoare

Text Propunere legislativă L590/2020

(3) În termen de 24 de ore de la
învestire, judecătorii desemnați aleg din
rândul lor, prin vot secret, președintele
Biroului Electoral Central și locțiitorul
acestuia. În termen de 24 de ore de la
alegerea
președintelui
Biroului
Electoral Central, biroul se completează
cu președintele și vicepreședinții
Autorității Electorale Permanente, cu
câte un reprezentant al partidelor
politice și organizațiilor cetățenilor
aparținând minorităților naționale care
au ca membri cel puțin 7 senatori sau
10 deputați sau care au obținut
reprezentare parlamentară la scrutinul
anterior, precum și cu reprezentantul
desemnat de grupul parlamentar al
minorităților naționale din Camera
Deputaților, comunicați în scris de către
acestea. Completarea Biroului Electoral
Central cu reprezentanții partidelor
politice și ai organizațiilor cetățenilor
aparținând minorităților naționale care
au ca membri cel puțin 7 senatori sau
10 deputați sau care au obținut
reprezentare parlamentară la scrutinul
anterior se face în ordinea numărului

1. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 11 se
modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(3) În termen de 24 de ore de la învestire,
judecătorii desemnaţi aleg din rândul lor, prin
vot secret, preşedintele Biroului Electoral
Central şi locţiitorul acestuia. în termen de 24
de ore de la alegerea preşedintelui Biroului
Electoral Central, biroul se completează cu
preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii
Electorale
Permanente,
cu
câte
un
reprezentant
al
partidelor
politice
parlamentare, precum şi cu reprezentantul
desemnat de grupul parlamentar al
minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor
în
numele
organizaţiilor
cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale membre ale
acestuia, comunicaţi în scris de către acestea.
Completarea Biroului Electoral Central cu
reprezentanţii
partidelor
politice
parlamentare
se
face
în
ordinea
descrescătoare a numărului cumulat de
mandate obţinute la ultimele alegeri pentru
Senat şi Camera Deputaţilor, în limita
numărului maxim de 12 reprezentanţi
prevăzut de alin. (1). Stabilirea listei partidelor
politice parlamentare şi a numărului cumulat
de mandate obţinute la ultimele alegeri pentru
Senat şi Camera Deputaţilor se fac pe baza
comunicării Autorităţii Electorale Permanente
către preşedintele Biroului Electoral Central.

Art.11

Amendamente admise
Amendament de tehnică legislativă
1. Alineatele (3) şi (4) ale
articolului 11 se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
„(3) În termen de 24 de ore de la
învestire, judecătorii desemnaţi
aleg din rândul lor, prin vot secret,
preşedintele Biroului Electoral
Central şi locţiitorul acestuia. În
termen de 24 de ore de la alegerea
preşedintelui Biroului Electoral
Central, biroul se completează cu
preşedintele şi vicepreşedinţii
Autorităţii Electorale Permanente,
cu câte un reprezentant al
partidelor politice parlamentare,
precum şi cu reprezentantul
desemnat de grupul parlamentar al
minorităţilor naţionale din Camera
Deputaţilor
în
numele
organizaţiilor
cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale
membre ale acestuia, comunicaţi în
scris de către acestea. Completarea
Biroului Electoral Central cu
reprezentanţii partidelor politice
parlamentare se face în ordinea
descrescătoare
a
numărului
cumulat de mandate obţinute la
ultimele alegeri pentru Senat şi
Camera Deputaţilor, în limita
2

Nr.crt.

5.

Legea în vigoare
cumulat al deputaților și senatorilor, în
limita numărului maxim de 12
reprezentanți prevăzut la alin. (1).
Stabilirea listei partidelor politice și a
organizațiilor cetățenilor aparținând
minorităților naționale care au ca
membri cel puțin 7 senatori sau 10
deputați
sau
care
au
obținut
reprezentare parlamentară la scrutinul
anterior și a numărului de parlamentari
ai acestora se face pe baza comunicării
secretarilor generali ai celor două
Camere ale Parlamentului către
președintele Biroului Electoral Central.
Completarea Biroului Electoral Central
se consemnează într-un proces-verbal,
care constituie actul de învestire. În
această organizare, Biroul Electoral
Central îndeplinește toate atribuțiile ce
îi revin potrivit prezentei legi.

Text Propunere legislativă L590/2020
Completarea Biroului Electoral Central 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.

Art.13

2. Alineatele (5), (7) şi (9) ale articolului 13 Nemodificat.
se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(5) În termen de 48 de ore de la data
constituirii
birourilor
electorale
de
circumscripţie,
partidele
politice
parlamentare
precum
şi
grupul
parlamentar al minorităţilor naţionale din
Camera Deputaţilor trebuie să comunice, în
scris, birourilor electorale de circumscripţie
numele şi prenumele reprezentanţilor lor care

(5) În termen de 48 de ore de la data
constituirii birourilor electorale de
circumscripție, partidele politice și
organizațiile cetățenilor aparținând
minorităților naționale care au ca
membri cel puțin 7 senatori sau 10
deputați
sau
care
au
obținut

Amendamente admise
numărului
maxim
de
12
reprezentanţi prevăzut de alin. (1).
Stabilirea listei partidelor politice
parlamentare şi a numărului
cumulat de mandate obţinute la
ultimele alegeri pentru Senat şi
Camera Deputaţilor se face pe
baza
comunicării
Autorităţii
Electorale
Permanente
către
preşedintele Biroului Electoral
Central.
Completarea
Biroului
Electoral Central 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.
Amendament de tehnică legislativă

3

Nr.crt.

6.

7.

Legea în vigoare
reprezentare parlamentară la scrutinul
anterior trebuie să comunice, în scris,
birourilor electorale de circumscripție
numele și prenumele reprezentanților
lor care vor face parte din acestea.
Comunicările transmise după acest
termen nu se iau în considerare.
(7) Completarea birourilor electorale
de circumscripție cu reprezentanții
partidelor politice și ai organizațiilor
cetățenilor aparținând minorităților
naționale care au ca membri cel puțin 7
senatori sau 10 deputați sau care au
obținut reprezentare parlamentară la
scrutinul anterior, ale căror date
privind identitatea au fost comunicate
conform alin. (5), se face în termen de
24 de ore de la data expirării
termenului prevăzut la alin. (5), în
ordinea numărului cumulat de deputați
și de senatori.

Text Propunere legislativă L590/2020
vor face parte din acestea. Comunicările
transmise după acest termen nu se iau în
considerare.

Amendamente admise

(7) Completarea birourilor electorale de
circumscripţie cu reprezentanţii partidelor
politice parlamentare, ale căror date privind
identitatea au fost comunicate conform alin.
(5), se face în termen de 24 de ore de la data
expirării termenului prevăzut la alin. (5), în
ordinea numărului cumulat de mandate
obţinute la ultimele alegeri pentru Senat şi
Camera Deputaţilor.

(7)
Completarea
birourilor
electorale de circumscripție cu
reprezentanții partidelor politice
parlamentare
și
cu
reprezentantul
grupului
parlamentar al minorităților
naționale
din
Camera
Deputaților, ale căror date privind
identitatea au fost comunicate
conform alin. (5), se face în termen
de 24 de ore de la data expirării
termenului prevăzut la alin. (5), în
ordinea numărului cumulat de
mandate obţinute la ultimele
alegeri pentru Senat şi Camera
Deputaţilor.

Propus de
AEP, preluat de
Grupul PSD și adoptat, cu
majoritatea
voturilor
senatorilor prezenți, de membrii
comisiei.
(9) Oficiile electorale se organizează la (9) Oficiile electorale se organizează la nivelul (9)
Oficiile
electorale
se
4

Nr.crt.

8.

Legea în vigoare
nivelul
sectoarelor
municipiului
București și sunt alcătuite dintr-un
președinte, un locțiitor al acestuia, un
reprezentant al Autorității Electorale
Permanente și din cel mult 7
reprezentanți ai partidelor politice,
organizațiilor cetățenilor aparținând
minorităților
naționale,
alianțelor
politice și alianțelor electorale.

Text Propunere legislativă L590/2020
sectoarelor municipiului București și sunt
alcătuite dintr-un președinte, un locțiitor al
acestuia, un reprezentant al Autorității
Electorale Permanente, din cel mult 7
reprezentanți
ai
partidelor
politice,
organizaţiilor
cetăţenilor
aparţinând
minorităţilor naţionale, alianțelor politice,
alianțelor electorale și ai grupului parlamentar
al minorităților naționale din Camera
Deputaților
în
numele
organizațiilor
cetățenilor aparținând minorităților naționale
membre ale acestuia.”

Amendamente admise
organizează la nivelul sectoarelor
municipiului București și sunt
alcătuite dintr-un președinte, un
locțiitor
al
acestuia,
un
reprezentant
al
Autorității
Electorale Permanente și din cel
mult 7 reprezentanți ai partidelor
politice parlamentare și grupului
parlamentar
al
minorităților
naționale din Camera Deputaților
în numele organizațiilor cetățenilor
aparținând minorităților naționale
membre ale acestuia.”

Propus de
AEP, preluat de
Grupul PSD și adoptat, cu
majoritatea
voturilor
senatorilor prezenți, de membrii
comisiei.
3. Alineatele (1) (5) ale articolului 15 se Nemodificat. – partea dispozitivă.
modifica vor avea urmatorul cuprins: „Art. (1)Nemodificat.
15. - (1) Birourile electorale ale sectiilor de
votare sunt alcatuite dintr-un presedinte, un
loctiitor al acestuia, care sunt de regula
magistrați sau juristi și cel mult 7
reprezentanti
ai
partidelor
politice După punctul 3, se introduce un
parlamentare și ai grupului parlamentar al nou punct, punct 3 indice 1, cu
minoritatilor
nationale
din
Camera următorul cuprins:
Deputatilor în numele organizatiilor 3¹. După alineatul 1 al articolului
cetatenilor
apartinand
minoritatilor 15 se introduce un nou alineat,
nationale membre ale acestuia care alin.1¹ cu următorul cuprins:
5

Nr.crt.

Legea în vigoare

Text Propunere legislativă L590/2020
participa la alegeri. Birourile electorale ale
sectiilor de votare nu pot functiona cu mai
puțin de 5 membri.
(1)1 Dacă Birourile electorale ale secţiilor de
votare nu ating pragul de 7 reprezentanţi,
prevăzut în alin. (1), numărul acestora se
completează cu reprezentanţi ai celorlalte
partide politice, organizaţii ale cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor
politice şi alianţelor electorale participante la
alegeri, prin tragere la sorţi.

Amendamente admise

(1)1 Dacă Birourile electorale ale
secţiilor de votare nu ating pragul
de 7 reprezentanţi, prevăzut în
alin. (1), numărul acestora se
completează cu reprezentanţi ai
celorlalte
partide
politice,
organizaţii
ale
cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale,
alianţelor politice şi alianţelor
electorale participante la alegeri,
prin tragere la sorţi.
Amendament de tehnică legislativă.

(5) În cel mult două zile de la data expirării Nemodificat.
termenului prevăzut la alin. (2), partidele
politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale, alianţele politice,
alianţele electorale, precum şi grupul
parlamentar al minorităţilor naţionale din
Camera
Deputaţilor
în
numele
organizaţiilor
cetăţenilor
aparţinând
minorităţilor naţionale membre ale
acestuia care participă la alegeri comunică
biroului electoral de circumscripţie, respectiv
oficiului electoral, în cazul municipiului
Bucureşti, lista reprezentanţilor lor în
birourile electorale ale secţiilor de votare, sub
forma unui tabel care cuprinde următoarele:
6

Nr.crt.

9.

Legea în vigoare

Art.17
(1) Birourile electorale ale secțiilor de
votare din străinătate se constituie
dintr-un președinte și cel mult 8
membri. Birourile electorale ale
secțiilor de votare din străinătate nu
pot funcționa cu mai puțin de 3 membri,
dintre care unul este președinte.

Text Propunere legislativă L590/2020
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 email.

Amendamente admise

4. Articolul 17 se modifică şi va avea Nemodificat.
următorul cuprins:
„Art. 17. - (1) Birourile electorale ale secţiilor
de votare din străinătate sunt alcătuite dintrun preşedinte, un locţiitor al acestuia şi cel
mult 7 reprezentanţi ai partidelor politice
parlamentare şi ai grupului parlamentar al
minorităţilor
naţionale
din
Camera
Deputaţilor în numele organizaţiilor
cetăţenilor
aparţinând
minorităţilor
naţionale membre ale acestuia care
participă la alegeri. Birourile electorale ale
secţiilor de votare din străinătate nu pot
funcţiona cu mai puţin de 3 membri dintre
care unul este preşedinte.

10.

Nemodificat.

(2) Președinții birourilor electorale ale
secțiilor de votare din străinătate sunt
desemnați
de
către
Autoritatea
Electorală Permanentă, cu 15 zile
înaintea datei alegerilor, în ședință
publică anunțată cu 48 de ore înainte,

(2) Preşedinţii birourilor electorale ale
secţiilor de votare din străinătate şi locţiitorii
acestora sunt desemnaţi de către Autoritatea
Electorală Permanentă la propunerea şefilor
misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare.
Desemnarea se realizează în baza cererilor
7
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11.

Legea în vigoare
Text Propunere legislativă L590/2020
prin tragere la sorți computerizată, cetăţenilor cu drept de vot, semnate şi datate,
dintre persoanele înscrise în corpul care cuprind datele prevăzute de art. 16 alin.
experților electorali din străinătate.
(1), transmise prin poştă, fax ori e-mail sau
depuse la misiunile diplomatice şi oficiile
consulare. Deciziile privind desemnarea
preşedinţilor birourilor secţiilor de votare din
străinătate si a locţiitorilor acestora se
comunică Biroului electoral de circumscripţie
pentru secţiile de votare din străinătate.
Operaţiunile de desemnare a preşedinţilor
birourilor secţiilor de votare din străinătate şi
a locţiitorilor acestora încep cu 30 de zile
înaintea datei votării, pe măsură ce sunt
stabilite sediile secţiilor de votare din
străinătate, şi se finalizează până cel mai târziu
cu 15 zile înaintea datei votării, fiind aduse la
cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul
biroului electoral pentru secţiile de votare din
străinătate.
(3) Fac parte din corpul experților
electorali din străinătate personalul
misiunilor diplomatice și oficiilor
consulare, institutelor culturale din
străinătate, precum și alți cetățeni
români cu drept de vot cu domiciliul
sau reședința în străinătate. Prevederile
art. 16 se aplică în mod corespunzător.

Amendamente admise

(3) În cel mult 5 zile de la data finalizării Nemodificat.
operaţiunilor de desemnare a preşedinţilor
birourilor electorale al secţiilor de votare din
străinătate şi a locţiitorilor acestora,
formaţiunile politice care au propus candidaturi
ce au rămas definitive transmit biroului electoral
de circumscripţie pentru secţiile de votare din
străinătate, prin mijloace electronice, listele
reprezentanţilor lor în secţia de votare din
străinătate respectivă, cuprinzând numele,
prenumele, telefoanele, e-mailurile şi codurile
8

Nr.crt.

Legea în vigoare

12.

(4) Desemnarea
președinților
birourilor electorale ale secțiilor de
votare din străinătate se face pe baza
criteriului apropierii domiciliului sau
reședinței de sediul secției de votare,
precum și pe baza criteriului studiilor
absolvite. Au prioritate personalul
misiunilor diplomatice și oficiilor
consulare,
secțiilor
consulare,
institutelor culturale din străinătate,
juriștii și apoi absolvenții de studii
universitare de licență.

13.

(5) Membrii birourilor electorale ale
secțiilor de votare din străinătate sunt
stabiliți, prin tragere la sorți, la
propunerea
partidelor
politice,

Text Propunere legislativă L590/2020
Amendamente admise
numerice personale ale titularului şi ale
supleanţilor, însoţite de declaraţiile lor de
acceptare. O formaţiune politică poate avea un
titular şi 2 supleanţi ai acestuia pentru fiecare
secţie de votare. Supleanţii pot înlocui
temporar titularii când aceştia nu pot participa
la activitatea birourilor electorale ale secţiilor
de votare din străinătate.
(4) În cel mult 48 de ore de la data expirării Nemodificat.
termenului prevăzut de alin. (3), preşedintele
Biroului electoral de circumscripţie pentru
secţiile de votare din străinătate completează
birourile electorale ale secţiilor de votare din
străinătate, ai căror preşedinţi şi locţiitori au
fost desemnaţi. în această componenţă,
birourile electorale ale secţiilor de votare din
străinătate îndeplinesc toate atribuţiile
prevăzute de prezenta lege. Operaţiunile de
completare a birourilor electorale ale secţiilor
de votare din străinătate se consemnează în
procese-verbale care reprezintă actele de
învestire, fiind aduse la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul Biroului electoral de
circumscripţie pentru secţiile de votare din
străinătate
şi
comunicate
Ministerului
Afacerilor Externe şi Autorităţii Electorale
Permanente
(5) Operaţiunile de completare a Nemodificat.
birourilor electorale ale secţiilor de votare din
străinătate trebuie să se finalizeze până cel mai
târziu cu 7 zile înaintea datei votării.
9

Nr.crt.

14.

15.

Legea în vigoare
alianțelor politice, alianțelor electorale
și organizațiile cetățenilor aparținând
minorităților naționale care participă la
alegeri, de către președintele biroului
electoral de circumscripție pentru
cetățenii români cu domiciliul sau
reședința în afara țării.
(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 secției de votare
din străinătate, acesta poate fi
completat de către președintele
biroului electoral de circumscripție
până cel mai târziu cu două zile înaintea
datei votării, până la concurența
numărului maxim de membri, cu alți
reprezentanți ai partidelor politice,
alianțelor politice, alianțelor electorale
și organizațiilor cetățenilor aparținând
minorităților naționale.
(7) Dacă după efectuarea operațiunilor
prevăzute
la alin.
(6) numărul
membrilor biroului electoral al secției
de votare este mai mic decât numărul
maxim prevăzut de lege, acesta poate fi
completat de către președintele
biroului electoral de circumscripție
pentru cetățenii români cu domiciliul

Text Propunere legislativă L590/2020

Amendamente admise

(6) În urma învestirii într-un birou Nemodificat.
electoral al secţiei de votare din străinătate,
preşedintele, locţiitorul şi ceilalţi membri sunt
obligaţi să îndeplinească atribuţiile ce le revin
conform legii, aceştia răspunzând pentru buna
gestiune a materialelor ce le sunt predate
pentru desfăşurarea procesului electoral.

(7) În cazul în care numărul persoanelor Nemodificat.
propuse de formaţiunile politice este insuficient
pentru completarea birourilor electorale ale
secţiilor de votare din străinătate, acestea sunt
completate cu cetăţeni români cu drept de vot
propuşi de către şefii misiunilor diplomatice
sau ai oficiilor consulare, după caz.
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16.

17.

Legea în vigoare
sau reședința în afara țării cu alte
persoane
din
corpul
experților
electorali din străinătate, inclusiv în
ziua votării.

Text Propunere legislativă L590/2020

Amendamente admise

(8)
In situaţia în care birourile Nemodificat.
electorale ale secţiilor de votare nu pot fi
completate conform alin. (3) şi (7), acestea se
completează de către preşedintele biroului
electoral de circumscripţie pentru secţiile de
votare din străinătate cu personal asigurat
de către Ministerul Afacerilor Externe, precum
şi de alte autorităţi publice la solicitarea
Ministerului Afacerilor Externe. Costurile
deplasării şi cazării personalului trimis în
străinătate pentru a face parte din birourile
electorale ale secţiilor de votare sunt
suportate de către Ministerul Afacerilor
Externe.
(9)
Prin excepţie de la prevederile alin. (1), Nemodificat.
dacă preşedintele biroului electoral al
unei secţii de votare din străinătate constată,
în preziua sau ziua votării, că numărul
membrilor biroului electoral este insuficient
pentru buna desfăşurare a votării, acesta
poate suplimenta numărul membrilor biroului
electoral respectiv, până la cel mult 15
membri, cu aprobarea biroului electoral
pentru secţiile de votare din străinătate.
Completarea se poate face cu supleanţii
propuşi de către formaţiunile politice
prevăzute la alin. (1) sau, dacă numărul
11
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Text Propunere legislativă L590/2020
acestora nu este suficient, cu orice cetăţean
român cu drept de vot, fiind consemnată întrun proces-verbal.

Amendamente admise

18.

(10) Toate cheltuielile privind transportul, Nemodificat.
cazarea, masa şi alte cheltuieli curente ale
membrilor birourilor electorale ale secţiilor de
votare din străinătate se suportă de către cei
care îi desemnează.

19.

(11) Atunci când numărul persoanelor
propuse potrivit alin. (3) este insuficient sau
când acestea nu au confirmat până cu 3 zile
înaintea datei votării, în scris, prin e-mail sau
mesaj text, că se vor prezenta la activitatea
biroului electoral al secţiei de votare din
străinătate, acesta este completat cu supleanţii
propuşi de aceeaşi formaţiune politică, până
cel mai târziu cu două zile înaintea primei zile
a votării, iar dacă aceştia nu confirmă
prezenţa, se completează, inclusiv în ziua
votării, de către preşedinţii birourilor
electorale ale secţiilor de votare din
străinătate, după informarea biroului electoral
ierarhic superior, cu cetăţeni români cu drept
de vot propuşi de către şefii misiunilor
diplomatice şi ai oficiilor consulare.

(11)
Atunci
când
numărul
persoanelor propuse potrivit alin.
(3) este insuficient sau când
acestea nu au confirmat până cu 3
zile înaintea datei votării, în scris,
prin e-mail sau mesaj text, că se
vor prezenta la activitatea biroului
electoral al secţiei de votare din
străinătate, acesta este completat
cu supleanţii propuşi de aceeaşi
formaţiune politică, până cel mai
târziu cu două zile înaintea zilei
votării, iar dacă aceştia nu
confirmă prezenţa, se completează,
inclusiv în ziua votării, de către
preşedinţii birourilor electorale ale
secţiilor de votare din străinătate,
după informarea biroului electoral
ierarhic superior, cu cetăţeni
români cu drept de vot propuşi de
către şefii misiunilor diplomatice şi
12

Nr.crt.

20.

21.

Legea în vigoare

Text Propunere legislativă L590/2020

Amendamente admise
ai oficiilor consulare.
Inițiatori:
Sen. Șerban Nicolae
Sen. Radu Preda
Sen. Csaszar Karoly-Zsolt
Cseke Attila

și

Admis, cu majoritatea voturilor
senatorilor prezenți, de membrii
comisiei.
(12)În cazul în care preşedinţii birourilor Nemodificat.
electorale ale secţiilor de votare din străinătate
nu îşi îndeplinesc atribuţiile ce le revin sau
săvârşesc contravenţii prevăzute de prezenta
lege sunt înlocuiţi, de îndată, la solicitarea
biroului electoral ierarhic superior, cu
locţiitorii acestora. în cazul în care ceilalţi
membri ai birourilor electorale ale secţiilor de
votare nu îşi îndeplinesc atribuţiile ce le revin
sau săvârşesc contravenţii prevăzute de
prezenta lege, sunt înlocuiţi de îndată, de către
preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de
votare din străinătate, după informarea
biroului electoral ierarhic superior, cu cetăţeni
români cu drept de vot propuşi de către şefii
misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare.
(13)Cetăţenii români cu drept de vot prevăzuţi Nemodificat.
de alin. (8), (9) şi (11) trebuie să îndeplinească
condiţiile prevăzute de art. 16 alin. (1) lit. a) - g),
dovedite
prin
declaraţie
pe
propria
13
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Amendamente admise

10. Alineatele (1) – (3) şi (5) – (6) ale
10. Alineatele (1) – (3) şi
articolului 54 se modifică şi vor avea (5) ale articolului 54 se modifică
următorul cuprins:
şi vor avea următorul cuprins:

22.

23.

Text Propunere legislativă L590/2020
răspundere."

Art. 88.
(1) La ora 21,00, președintele biroului
electoral al secției de votare declară
votarea încheiată și dispune închiderea
localului secției de vot.
(2) Persoanelor care la ora 21,00 se află
în sala unde se votează li se permite să
își exercite dreptul de vot.

(3) La ora 21,00, urna specială trebuie
să se afle în localul secției de vot.

Propus de AEP, preluat de
Grupul PSD și adoptat, cu
majoritatea
voturilor
senatorilor prezenți, de membrii
comisiei.
Corelare tehnică legislativă
15. Articolul 88 se modifică şi va avea Alineatul (4) și alineatul (5) ale
următorul cuprins:
articolului 88 se modifică în felul
„Art. 88. – (1) La ora 21.00, următor:
președintele 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, în condițiile prezentei
legi.
(3) La ora 21,00, urna specială trebuie
să se afle în localul secţiei de vot.
„(4) Alegătorii aflați în situațiile
(4) Alegătorii aflați în situațiile prevăzute de alin. (2) pot vota
prevăzute de alin. (2) și (3) pot vota până cel până cel mult la ora 23.59.”
mult la ora 23.59.
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24.

Legea în vigoare

Text Propunere legislativă L590/2020
(5) Preşedintele biroului electoral al
secției de votare verifică la ora 21.00 dacă în
afara sediului secției de votare se află alegători
care așteaptă să își exercite dreptul de vot şi
dispune măsurile necesare pentru a asigura
accesul ordonat al acestora în localul de vot, în
serii corespunzătoare numărului cabinelor. ”

Amendamente admise
„(5) Doi membri desemnați de
biroul electoral al secției de
votare, din cadrul acestuia,
verifică la ora 21,00 dacă în
afara sediului secției de votare
se află alegători care așteaptă să
își exercite dreptul de vot și
constată
și
monitorizează
ordinea în care aceștia au acces
în localul de vot.”
Sen. Csaszar Karoly-Zsolt și
Cseke Attila
Amendament
admis,
cu
majoritatea
voturilor
senatorilor prezenți, de membrii
comisiei.
23. La alineatul (1) al articolului 103,
Nemodificat.
literele b) – e) şi q) – u) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
s) elaborează şi avizează, prin președintele s) propune şi avizează, prin
său, proiectele de legi, ordonanţe şi hotărâri președintele său, proiectele de legi,
şi
hotărâri
ale
ale Guvernului în domeniile sale de ordonanţe
Guvernului în domeniile sale de
competenţă; pentru elaborarea proiectelor de
competenţă; pentru elaborarea
acte normative în domeniile sale de proiectelor de acte normative în
competență poate folosi colaboratori externi în domeniile sale de competență
condiţiile legii;
poate folosi colaboratori externi în
condiţiile legii;
Propus de AEP, preluat de
Grupul PSD și adoptat, cu
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25.

Legea în vigoare

Art. 103. (1) Autoritatea Electorală Permanentă
exercită
următoarele
atribuții
principale:
a) elaborează propuneri privitoare la
asigurarea
logisticii
necesare
desfășurării alegerilor, pe care le
transmite spre însușire Guvernului și
autorităților administrației publice
locale, și urmărește modul de
îndeplinire a propunerilor;
b) urmărește modul de delimitare a
secțiilor de votare, de stabilire a
localurilor secțiilor de vot și a sediilor
birourilor electorale;
c) urmărește realizarea din timp a
dotărilor specifice secțiilor de votare:
urne și cabine tipizate, ștampile,
tușiere, recipiente pentru transportul
buletinelor de vot și altele asemenea;
controlează modul de păstrare a
acestora între perioadele electorale;
d) urmărește modul de asigurare a
fondurilor necesare realizării eșalonate,

Text Propunere legislativă L590/2020

Amendamente admise
majoritatea
voturilor
senatorilor prezenți, de membrii
comisiei.

(pentru un spor de rigoare
normativă)
23. La alineatul (1) al articolului 103, Litera t) din alineatul (1) al
literele b) – e) şi q) – u) se modifică şi vor articolului 103 se modifică în
avea următorul cuprins:
felul următor
„b) urmărește modul de delimitare a
secțiilor de votare, de stabilire a localurilor
secțiilor de vot și a sediilor birourilor
electorale; propune înfiinţarea secţiilor de
votare noi sau schimbarea sediilor secţiilor de
votare în cazurile în care nu se asigură
respectarea prevederilor art. 20-221;
c) urmărește realizarea din timp de o
manieră unitară a dotărilor specifice secțiilor
de votare: urne și cabine tipizate, ștampile,
tușiere,
recipiente
pentru
transportul
buletinelor de vot și altele asemenea;
controlează modul de păstrare a acestora între
perioadele electorale şi poate dispune măsuri
pentru înlocuirea logisticii electorale care nu
respectă
standardele
stabilite
potrivit
prezentei legi;
d) urmărește modul de asigurare a
fondurilor necesare realizării eșalonate, din
timp, a logisticii necesare desfășurării
procesului electoral, pe baza informărilor
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din timp, a logisticii necesare
desfășurării procesului electoral;
e) monitorizează securitatea secțiilor
de votare, a buletinelor de vot și a
celorlalte documente și materiale
specifice perioadei electorale;
f) monitorizează întocmirea și tipărirea
listelor
electorale
permanente;
monitorizează
și
controlează
actualizarea Registrului electoral;
g) administrează Registrul electoral și
Registrul secțiilor de votare;
h) controlează
și
monitorizează
îndeplinirea sarcinilor care revin
autorităților publice și altor organisme
în pregătirea și organizarea proceselor
electorale;
i) asigură, în limita competențelor sale,
aplicarea unitară a dispozițiilor legale
referitoare la organizarea alegerilor și a
referendumurilor;
j) elaborează studii și propuneri vizând
îmbunătățirea sistemului electoral, pe
care le dă publicității și le prezintă
autorităților publice, partidelor politice,
precum
și
organizațiilor
neguvernamentale interesate;
k) prezintă Parlamentului, în maximum
3 luni de la încheierea alegerilor pentru
Senat și Camera Deputaților, pentru
Președintele
României,
pentru

Text Propunere legislativă L590/2020
furnizate de autorităţile publice competente;
e) monitorizează securitatea secțiilor de
votare, a buletinelor de vot și a celorlalte
documente și materiale specifice perioadei
electorale pe baza informărilor furnizate de
autorităţile publice competente;
...
q) coordonează Sistemul informatic de
centralizare a datelor din procesele-verbale
privind consemnarea rezultatelor votării și
Sistemul informatic de monitorizare a
prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal;
r) organizează și implementează un
sistem de colectare de date și de informare
periodică a opiniei publice privind prezența
populației la vot;
s) elaborează şi avizează, prin
președintele său, proiectele de legi, ordonanţe
şi hotărâri ale Guvernului în domeniile sale de
competenţă; pentru elaborarea proiectelor de
acte normative în domeniile sale de
competență poate folosi colaboratori externi în
condiţiile legii;
ş) elaborează şi supune Guvernului spre
aprobare, proiectele de hotărâri specifice
bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor şi a
referendumurilor;
t) elaborează propuneri și proiecte de
acte normative pentru îmbunătățirea și
perfecționarea sistemului electoral românesc,
pe care le supune comisiilor parlamentare

Amendamente admise

“t) elaborează propuneri și
proiecte de acte normative pentru
îmbunătățirea și perfecționarea
sistemului electoral românesc, pe
17
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Parlamentul European și pentru
autoritățile
administrației
publice
locale sau a unui referendum național,
un raport asupra organizării și
desfășurării alegerilor, respectiv a
referendumului, cuprinzând referiri la
participarea la scrutin, modul de
desfășurare a acestuia, abaterile și
neajunsurile,
inclusiv
de
ordin
legislativ, constatate și rezultatul
consultării; raportul se dă publicității
sub forma unei cărți albe;
l) implementează
programe
de
informare și educare a alegătorilor
asupra sistemului electoral românesc și
asupra
respectării
deontologiei
electorale și asigură popularizarea
acestora;
m) organizează programe specifice de
instruire și formare profesională în
materie electorală pentru personalul
autorităților și instituțiilor, cu atribuții
în
organizarea
și
desfășurarea
alegerilor, precum și pentru persoanele
care pot deveni membri ai birourilor
electorale și operatori de calculator în
secțiile de votare;
n) elaborează programe și stabilește
proceduri unitare privind exercitarea
dreptului de vot de către persoanele cu
dizabilități și asigură popularizarea

Text Propunere legislativă L590/2020
competente spre analiză și exercitare a
dreptului de inițiativă legislativă;
ţ) elaborează strategii şi planuri de
acţiune pentru consolidarea integrităţii şi a
rezilienţei sistemului electoral românesc, pe
care le supune spre aprobare Parlamentului
sau Guvernului, după caz;
u) certifică aplicațiile informatice ce vor
fi utilizate de Biroul Electoral Central pentru
centralizarea rezultatelor votării și le pune la
dispoziția partidelor politice și organizațiilor
cetățenilor aparținând minorităților naționale
care participă la alegeri, la cererea scrisă a
acestora;”

Amendamente admise
care le supune Guvernului şi/sau
membrilor
comisiilor
parlamentare competente spre
analiză și exercitare a dreptului de
inițiativă legislativă;”

Sen. Csaszar Karoly-Zsolt și
Cseke Attila
Amendament admis cu
unanimitatea voturilor
senatorilor prezenți de membrii
comisiei.
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Text Propunere legislativă L590/2020

Amendamente admise

acestora;
o) elaborează
proiectul
bugetului
propriu, care se aprobă prin legea
bugetului de stat;
p) întocmește lista cu personalul de
specialitate atestat de Institutul
Național de Statistică, care participă la
centralizarea, prelucrarea datelor și
constatarea rezultatelor alegerilor;
q) coordonează sistemul informațional
electoral național;
r) asigură, cu sprijinul autorităților și
instituțiilor din Rețeaua electorală
națională, aplicațiile și/sau serviciile
informatice utilizate de Biroul Electoral
Central
pentru
centralizarea
rezultatelor
votării,
precum
și
echipamentele informatice necesare
centralizării rezultatelor votării de
către Biroul Electoral Central;
s) elaborează și supune Guvernului spre
aprobare, împreună cu Ministerul
Afacerilor Interne, data alegerilor și
calendarul acțiunilor din cuprinsul
perioadei electorale;
ș) elaborează și supune Guvernului spre
aprobare, împreună cu Ministerul
Afacerilor Interne, proiectele de
hotărâri specifice bunei organizări și
desfășurări a alegerilor
t) elaborează
proiecte
de
acte
19

Nr.crt.

Legea în vigoare
normative pentru îmbunătățirea și
perfecționarea sistemului electoral
românesc, pe care le supune Guvernului
spre analiză și exercitare a dreptului de
inițiativă legislativă;
ț) prezintă Guvernului spre aprobare,
împreună cu Ministerul Finanțelor
Publice și Ministerul Afacerilor Interne,
proiectul hotărârii Guvernului privind
aprobarea cheltuielilor necesare pentru
organizarea și desfășurarea alegerilor;
u) certifică spre neschimbare, cu 10 zile
înainte de data alegerilor, aplicațiile
informatice utilizate de Biroul Electoral
Central
pentru
centralizarea
rezultatelor votării și le pune la
dispoziția
partidelor
politice
și
organizațiilor cetățenilor aparținând
minorităților naționale înscrise în
competiția electorală, la cererea scrisă a
acestora;
v) face propuneri Guvernului pentru
stabilirea datei de organizare și
desfășurare a alegerilor parțiale pentru
autoritățile
administrației
publice
locale și sprijină organizarea acestora;
w) veghează la respectarea legii privind
organizarea
și
desfășurarea
referendumurilor locale;
x) asigură aplicarea legislației privind
finanțarea activității partidelor politice

Text Propunere legislativă L590/2020

Amendamente admise
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și a campaniilor electorale;
y) organizează conferințe, seminare și
congrese naționale și internaționale în
domeniul său de activitate;
z) asigură transparența cheltuielilor
efectuate pentru organizarea și
desfășurarea
alegerilor
și
referendumurilor.

Text Propunere legislativă L590/2020

26.

Art. 47. Prin derogare de la art. 18 alin. (3) lit.
a), alin. (4) și art. 19 din Legea nr.
334/2006, în anul 2020 subvențiile
acordate partidelor politice, prevăzute
în bugetul Autorității Electorale
Permanente se acordă pe baza
numărului total de parlamentari
înscriși în fiecare dintre partidele
politice la data de 1 ianuarie 2020.

Art. III. - Articolul 47 din Legea nr. 5/2020 a
bugetului de stat pe anul 2020, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 2
din 6 ianuarie 2020, cu modificările şi
completările ulterioare, se abrogă.

27.

Amendamente admise

Se elimină.
Inițiatori:
Sen. Șerban Nicolae
Sen. Radu Preda
Amendament
admis,
cu
majoritatea voturilor senatorilor
prezenți, de membrii comisiei.

După art. VI, se introduc două
noi art, art.VII-VIII, cu următorul
cuprins:
Art. VII – În termen de 5 zile,
Guvernul va modifica în mod
corespunzător
Hotărârea
Guvernului nr. 745/2020 pentru
elaborarea
calendarului
acțiunilor
din
cuprinsul
perioadei electorale a alegerilor
pentru
Senat
și
Camera
21
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Text Propunere legislativă L590/2020

Amendamente admise
Deputaților din anul 2020.
Art. VIII – 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 şi Legea
nr. 288/2015 privind votul prin
corespondenţă,
precum
şi
modificarea şi completarea Legii
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. 866 din 19
noiembrie 2015, cu modificările
şi
completările
ulterioare,
precum şi cu modificările şi
completările
aduse
prin
prezenta lege, se vor republica
în Monitorul Oficial al României,
Partea I, dându-se textelor o
nouă numerotare”.
22
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Legea în vigoare

Text Propunere legislativă L590/2020

Amendamente admise
Amendament
de
tehnică
legislativă.
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Comisia juridică, de numiri, disciplină,
imunități și validări
Anexa nr.2 la Raportul nr.XIX/ 271/09.09.2020
Amendamente respinse
la Propunerea legislative privind modificarea şi completarea unor legi în materie electorală
Nr.crt.
1.

Legea în vigoare
Art. 6. -

Text Propunere legislativă
Text nou

(1) Alegerile se desfășoară într-o
singură zi, care poate fi numai duminica

2.

Text nou

Amendamente respinse cu
majoritatea voturilor
1. La articolul 6, alineatul (1) se
modifică și va avea următorul
cuprins:
„Art. 6. - (1) Votarea în țară se
desfășoară într-o singură zi, care
poate fi numai duminica. În
străinătate,
votarea
se
desfășoară și pe parcursul zilei
de sâmbătă imediat anterioară
datei votării."
Sen. USR George Dircă, Florina
Presadă, Radu Mihail
La articolul 6, după alineatul (1)
se introduce un nou alineat,
alineatul (11), cu următorul
cuprins:
„(11) În străinătate, în ziua de
sâmbătă, votarea se deschide la ora
1

Nr.crt.

Legea în vigoare

Text Propunere legislativă

Amendamente respinse cu
majoritatea voturilor
locală 7,00 și se încheie la ora
locală 21,00."
Sen. USR George Dircă, Florina
Presadă, Radu Mihail

3.

La articolul 6, după alineatul (1)
se introduce un nou alineat,
alineatul (11), cu următorul
cuprins:
Prin excepție de la prevederile
alin.(1) , votarea în străinătate
se desfășoară și pe parcursul
zilei
de
sâmbătă
imediat
anterioare zilei votării. În ziua
de sambata, votarea începe la
ora locală 7.00 și se încheie la
ora locală 21,00.
Inițiatori sen. PNL Daniel
Fenechiu și Viorel Badea

4.

Alineatul (2) și alineatul (11) al
articolului 17 se modifică în felul
următor:
(2) Președinții birourilor electorale ale (2) Preşedinţii birourilor electorale ale „(2)
Președinții
birourilor
secțiilor de votare din străinătate sunt secţiilor de votare din străinătate şi locţiitorii electorale ale secțiilor de votare

2

Nr.crt.

Legea în vigoare

Text Propunere legislativă

desemnați
de
către
Autoritatea
Electorală Permanentă, cu 15 zile
înaintea datei alegerilor, în ședință
publică anunțată cu 48 de ore înainte,
prin tragere la sorți computerizată,
dintre persoanele înscrise în corpul
experților electorali din străinătate.

acestora sunt desemnaţi de către Autoritatea
Electorală Permanentă la propunerea şefilor
misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare.
Desemnarea se realizează în baza cererilor
cetăţenilor cu drept de vot, semnate şi datate,
care cuprind datele prevăzute de art. 16 alin.
(1), transmise prin poştă, fax ori e-mail sau
depuse la misiunile diplomatice şi oficiile
consulare. Deciziile privind desemnarea
preşedinţilor birourilor secţiilor de votare din
străinătate si a locţiitorilor acestora se
comunică Biroului electoral de circumscripţie
pentru secţiile de votare din străinătate.
Operaţiunile de desemnare a preşedinţilor
birourilor secţiilor de votare din străinătate şi
a locţiitorilor acestora încep cu 30 de zile
înaintea datei votării, pe măsură ce sunt
stabilite sediile secţiilor de votare din
străinătate, şi se finalizează până cel mai târziu
cu 15 zile înaintea datei votării, fiind aduse la
cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul
biroului electoral pentru secţiile de votare din
străinătate.

Amendamente respinse cu
majoritatea voturilor
din străinătate și locțiitorii
acestora sunt desemnați de
către Autoritatea Electorală
Permanentă, cu 15 zile înaintea
datei alegerilor, în ședință
publică anunțată cu 48 de ore
înainte, prin tragere la sorți
computerizată,
dintre
persoanele înscrise în corpul
experților
electorali
din
străinătate. Fac parte din corpul
experților
electorali
din
străinătate
personalul
misiunilor
diplomatice
și
oficiilor consulare, institutelor
culturale
din
străinătate,
precum și alți cetățeni români cu
drept de vot cu domiciliul sau
reședința
în
străinătate.
Prevederile art. 16 se aplică în
mod
corespunzător.
Desemnarea
președinților
birourilor electorale ale secțiilor
de votare din străinătate și a
locțiitorilor acestora se face pe
baza
criteriului
apropierii
domiciliului sau reședinței de
sediul secției de votare, precum
și pe baza criteriului studiilor
absolvite.
Au
prioritate
3
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Legea în vigoare

Text Propunere legislativă

Amendamente respinse cu
majoritatea voturilor
personalul
misiunilor
diplomatice
și
oficiilor
consulare, secțiilor consulare,
institutelor
culturale
din
străinătate, juriștii și apoi
absolvenții
de
studii
universitare
de
licență.Operațiunile
de
desemnare
a
președinților
birourilor secțiilor de votare din
străinătate și a locțiitorilor
acestora
sunt
aduse
la
cunoștință publică prin afișare
pe site-ul biroului electoral
pentru secțiile de votare din
străinătate.”
senatori Csaszar Karoly-Zsolt și
Cseke Attila

5.

Art. 56. (1) Organizațiile cetățenilor aparținând
unei
minorități
naționale,
legal
constituite, care nu au obținut în alegeri
cel puțin un mandat de deputat sau de
senator au dreptul, potrivit art. 62 alin.
(2) din
Constituția
României,
republicată, la un mandat de deputat,
dacă au obținut, pe întreaga țară, un
număr de voturi egal cu cel puțin 5%

11. După articolul 56 se introduce un nou
articol, art. 561 cu următorul cuprins:
„Art. 561. - (1) Partidele politice, alianțele
politice, alianțele electorale, organizațiile
cetățenilor aparținând minorităților naționale
și candidații independenți pot opta să
întocmească și să depună pe suport hârtie sau
electronic, în condițiile legii, dosare de
candidatură, cu aplicarea corespunzătoare a
prevederilor art. 52-56. Listele de susținători

11. Alineatul (3) al articolului 56
se modifică în felul următor:
“Art.56 –(3) În sensul prezentei
legi, prin minoritate națională se
înțelege acea etnie care este sau
a fost reprezentată în Consiliul
Minorităților
Naționale
pe
durata a cel puțin trei mandate
parlamentare,
în
condițiile
4

Nr.crt.

Legea în vigoare
din numărul mediu de voturi valabil
exprimate pe țară pentru alegerea unui
deputat. Numărul mediu de voturi
valabil exprimate pe țară pentru
alegerea unui deputat reprezintă partea
întreagă, nerotunjită, a raportului
dintre numărul de voturi valabil
exprimate obținute la nivel național de
toate partidele politice, alianțele
politice, alianțele electorale sau
organizațiile cetățenilor aparținând
minorităților naționale care au întrunit
condiția de prag electoral, voturile
valabil exprimate obținute de candidații
independenți care au primit mandate și
numărul total de mandate pentru
Camera Deputaților potrivit anexei nr.
1.
(2) Pot
depune
candidaturi
organizațiile cetățenilor aparținând
minorităților naționale reprezentate în
Parlament.
(3) Prin minoritate națională se înțelege
acea etnie reprezentată în Consiliul
Minorităților Naționale.
(4) Pot depune candidaturi și alte
organizații ale cetățenilor aparținând
minorităților
naționale,
legal
constituite, care sunt de utilitate
publică și care prezintă Biroului

Text Propunere legislativă

Amendamente respinse cu
majoritatea voturilor
pot fi semnate și depuse și electronic, în legii.”
condițiile legii.
(2) Metodologia de aplicare a alin. (1) se După articolul 56 se introduce
stabilește prin hotărâre a Autorității Electorale un nou articol, art. 561 cu
Permanente.”
următorul cuprins:
„Art. 561. - (1) Partidele politice,
alianțele
politice,
alianțele
electorale, organizațiile cetățenilor
aparținând minorităților naționale
și candidații independenți pot opta
să întocmească și să depună pe
suport hârtie sau electronic, în
condițiile
legii,
dosare
de
candidatură,
cu
aplicarea
corespunzătoare a prevederilor
art. 52-56. Listele de susținători
pot fi semnate și depuse și
electronic, în condițiile legii.
(2) Metodologia de aplicare a alin.
(1) se stabilește prin hotărâre a
Autorității Electorale Permanente.”
Sen. Csaszar
Cseke Attila

Karoly-Zsolt

și

5

Nr.crt.

Legea în vigoare

Text Propunere legislativă

Amendamente respinse cu
majoritatea voturilor

Electoral Central, în termen de 30 de
zile de la data stabilirii zilei alegerilor, o
listă de membri cuprinzând un număr
de cel puțin 15% din numărul total al
cetățenilor
care,
la
ultimul
recensământ,
s-au
declarat
ca
aparținând minorității respective.
(5) Dacă numărul membrilor necesari
pentru
îndeplinirea
condițiilor
prevăzute la alin. (4) este mai mare de
20.000 de persoane, lista membrilor
trebuie să cuprindă cel puțin 20.000 de
persoane domiciliate în cel puțin 15 din
județele țării și în municipiul București,
dar nu mai puțin de 300 de persoane
pentru fiecare dintre aceste județe și
pentru municipiul București.
(6) Lista membrilor se întocmește pe
localități și pe județe și trebuie să
cuprindă:
denumirea
organizației,
numele și prenumele membrilor, codul
numeric personal, data nașterii,
domiciliul, denumirea, seria și numărul
actului de identitate, semnăturile
acestora, precum și numele și
prenumele persoanei care a întocmit-o.
Persoana care a întocmit lista este
obligată să depună și o declarație pe
propria răspundere prin care să ateste
veridicitatea semnăturii membrilor,
6
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Legea în vigoare

Text Propunere legislativă

Amendamente respinse cu
majoritatea voturilor

precum și faptul că lista a fost întocmită
în vederea participării la alegerile
parlamentare din anul respectiv.
(7) În
sensul
prezentei
legi,
organizațiilor cetățenilor aparținând
minorităților
naționale,
prevăzute
la alin. (1) - (4), le este aplicabil același
regim juridic ca și partidelor politice
doar în perioada electorală.
(8) Prevederile alin. (1) nu se aplică
organizației cetățenilor aparținând
minorităților naționale care a participat
la alegeri într-o alianță electorală.
(9) Mandatul de deputat atribuit
potrivit alin. (1) se acordă peste
numărul total de deputați rezultat din
norma de reprezentare.
(10) Organizațiile prevăzute la alin.
(1) - (4) pot participa la alegeri și pot
depune
candidaturi
numai
sub
denumirea și cu semnul electoral ale
respectivei organizații.
6.

Art. 82. Text nou
(1) În ziua alegerilor, activitatea
biroului electoral al secției de votare
începe la ora 6,00. Președintele biroului
electoral al secției de votare, în
prezența celorlalți membri și, după caz,
a persoanelor acreditate, verifică

După articolul 82 se introduce
un nou articol, articolul 821, cu
următorul cuprins:
„Art. 821. - (1) În ziua de sâmbătă,
la încheierea programului de

7

Nr.crt.

Legea în vigoare
urnele, listele electorale, buletinele de
vot și ștampilele, consemnând, în
procesul-verbal prevăzut la art. 93,
numărul persoanelor înscrise în listele
electorale
permanente,
numărul
pachetelor de buletine de vot, separat
pentru Senat și Camera Deputaților,
precum și numărul ștampilelor cu
mențiunea "VOTAT". După încheierea
acestei operații închide și sigilează
urnele, aplicând ștampila de control a
secției de votare.
(2) Pe măsură ce deschide pachetele
sigilate, președintele este obligat să
asigure aplicarea ștampilei de control
pe ultima pagină a fiecărui buletin de
vot din acestea.
(3) Votarea începe la ora 7,00 și are loc
până la ora 21,00.

Text Propunere legislativă

Amendamente respinse cu
majoritatea voturilor
votare prevăzut la art. 6 alin. (11),
președinții birourilor electorale ale
secțiilor de votare din străinătate,
în prezența celorlalți membri, iau
următoarele măsuri:
a) sigilează urnele de vot prin
lipirea de benzi de hârtie pe
deschizăturile acestora, pe care le
semnează după ce aplică în
prealabil ștampila de control;
b)
introduc
ștampilele
cu
mențiunea «VOTAT» într-un plic pe
care îl sigilează și pe care aplică
ștampila de control;
c) încheie un proces-verbal, în care
consemnează numărul buletinelor
de vot nefolosite și numărul
alegătorilor prezenți la vot.
(2) La plecarea din localul de vot,
după
realizarea
operațiunilor
prevăzute la alin. (1), președintele
biroului electoral al secției de
votare sigilează toate căile de acces
în localul de vot cu benzi de hârtie,
pe care le semnează după ce aplică
în prealabil ștampila de control.

8
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Legea în vigoare

Text Propunere legislativă

Amendamente respinse cu
majoritatea voturilor
Este interzisă părăsirea localului
de vot cu ștampila de control,
ștampile cu mențiunea «VOTAT»,
buletine de vot sau liste electorale.
(3) În ziua de duminică, la
începerea programului de votare
prevăzut la art. 6 alin. (11),
ridicarea sigiliilor se va face de
către
președintele
biroului
electoral al secției de votare din
străinătate, în prezența celorlalți
membri ai biroului electoral al
secției de votare, numai după ce s-a
verificat integritatea sigiliilor, a
listelor electorale și a buletinelor
de vot nefolosite.
(4) Localurile secțiilor de votare
din străinătate sunt monitorizate
video, în condițiile stabilite prin
hotărâre a Autorității Electorale
Permanente
la
propunerea
Ministerului Afacerilor Externe."
Sen. USR George Dircă, Florina
Presadă și Radu Mihail

9
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7.

8.

9.

Legea în vigoare

Text Propunere legislativă

Amendamente respinse cu
majoritatea voturilor
Art. 98. 17. La articolul 98, litera h) se modifică şi Eliminarea punctului 17.
Constituie contravenții, dacă nu sunt va avea următorul cuprins:
săvârșite în astfel de condiții încât să „h) nerespectarea dispozițiilor art. 79;”
Sen. Csaszar Karoly-Zsolt și
constituie
potrivit
legii
penale
Cseke Attila
infracțiuni, următoarele fapte:
h) nerespectarea
dispozițiilor
art.
49 alin.
(4); nerespectarea
dispozițiilor art. 79;
Art.101
18. După alineatul (11) al articolului 101 se Eliminarea punctului 18.
(11) Autoritatea Electorală Permanentă introduce un nou alineat, alin. (111), cu
are un secretar general. Secretarul următorul cuprins:
Sen. Csaszar Karoly-Zsolt și
general este numit de prim-ministru pe „(111) Autoritatea Electorală Permanentă Cseke Attila
bază de concurs, în condițiile legii.
poate avea doi secretari generali adjuncţi,
numiţi de preşedintele Autorităţii Electorale
Permanente, în condiţiile prezentei legi.”
Art. 102. 19. Alineatul (1) al articolului 102 se Eliminarea punctului 19.
(1) Autoritatea Electorală Permanentă modifică şi va avea următorul cuprins:
are un aparat propriu de specialitate.
„(1) Autoritatea Electorală Permanentă are un Sen. Csaszar Karoly-Zsolt și
aparat propriu de specialitate, în cadrul căruia Cseke Attila
funcţionează o structură centrală şi structuri
teritoriale. În cadrul structurii centrale a
aparatului de specialitate al Autorității
Electorale
Permanente
funcționează
departamente împărțite pe următoarele
domenii principale de activitate:
a) legislaţie, contencios electoral, relaţia cu
Parlamentul şi Uniunea Europeană;
b) informatizarea proceselor electorale;
c) controlul finanțării partidelor politice și a
10
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10.

Legea în vigoare

Text Propunere legislativă

Amendamente respinse cu
majoritatea voturilor

campaniilor electorale;
d) logistică electorală;
e) coordonarea și monitorizarea activităților în
teritoriu;
f) suportul organismelor electorale;
g) cooperare internaţională.”
20. După alineatul (1) al articolului 102 se Eliminarea punctului 20.
introduc trei noi alineate, alin. (11) - (13) cu
următorul cuprins:
Sen. Csaszar Karoly-Zsolt și
„(11) În afara departamentelor prevăzute la Cseke Attila
alin. (1), în cadrul structurii centrale a
aparatului de specialitate al Autorității
Electorale Permanente sunt organizate
compartimente funcţionale cu rol de suport în
domeniile financiar, juridic, administrativ,
registratură, audit intern şi protecția
informațiilor clasificate, la nivel de direcție
generală, direcție, serviciu, birou sau
compartiment, după caz.
(12) În cadrul structurilor prevăzute la alin. (1)
și (11) pot fi organizate direcții, servicii, birouri
sau compartimente cu atribuţii conexe.
(13) În cadrul structurii centrale a aparatului
de specialitate al Autorității Electorale
Permanente pot fi înfiinţate prin regulamentul
de organizare şi funcţionare, cel mult trei
funcţii de reprezentant permanent pe lângă
organizaţii internaţionale, ce activează în
domeniul de competenţă al Autorităţii
Electorale Permanente, salarizate la nivelul
11
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Text Propunere legislativă

Amendamente respinse cu
majoritatea voturilor

funcției publice parlamentare de director
general.”
11.

(2) Organizarea
și
funcționarea
aparatului propriu al Autorității
Electorale Permanente, numărul de
posturi,
statutul
personalului,
atribuțiile
acestuia
și
structura
organizatorică se stabilesc prin
regulamentul
de
organizare
și
funcționare, aprobat prin hotărâre a
birourilor permanente ale celor două
Camere
ale
Parlamentului,
la
propunerea
Autorității
Electorale
Permanente. Personalul Autorității
Electorale Permanente are același
statut cu personalul din aparatul celor
două Camere ale Parlamentului.
Cabinetele demnitarilor sunt organizate
în baza prevederilor Ordonanței
Guvernului nr.
32/1998 privind
organizarea cabinetului demnitarului
din administrația publică centrală,
aprobată cu modificări prin Legea nr.
760/2001,
cu
modificările
și
completările
ulterioare,
pentru
ministru și, respectiv, pentru secretar
de stat. La organizarea și funcționarea
aparatului propriu nu se aplică
prevederile art. XVI din titlul III al cărții

21. După alineatul (9) al articolului 102 se Eliminarea punctului 21.
introduc 8 noi alineate, alin. (10) – (17), cu
următorul cuprins:
Sen. Csaszar Karoly-Zsolt și
„(10) Personalul aparatului de specialitate al Cseke Attila
Autorității Electorale Permanente este format
din funcționari publici asimilaţi funcţionarilor
publici parlamentari şi din personal
contractual, care se încadrează prin examen
sau concurs, în condițiile legii. Condiţiile de
studii şi vechime în specialitatea studiilor,
precum şi condiţiile specifice pentru ocuparea
posturilor din cadrul aparatului de specialitate
al Autorităţii Electorale Permanente sunt
stabilite, în condiţiile legii, prin regulamentul
de organizare şi funcţionare a Autorităţii
Electorale Permanente.
(11) Pot ocupa funcţii de conducere în cadrul
aparatului de specialitate al Autorităţii
Electorale Permanente, persoanele care
îndeplinesc condiţiile stabilite conform alin.
(10) şi au o vechime de cel puţin 5 ani în
funcţia publică parlamentară sau în funcţia
publică
asimilată
funcţiei
publice
parlamentare.
(12) Pot ocupa funcţii de şef departament sau
director general în cadrul aparatului de
specialitate
al
Autorităţii
Electorale
12
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Legea în vigoare

Text Propunere legislativă

a II-a din Legea nr. 161/2003 privind
unele măsuri pentru asigurarea
transparenței
în
exercitarea
demnităților publice, a funcțiilor
publice și în mediul de afaceri,
prevenirea și sancționarea corupției, cu
modificările și completările ulterioare,
și ale art. III din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 229/2008 privind
măsuri
pentru
reducerea
unor
cheltuieli la nivelul administrației
publice, aprobată prin Legea nr.
144/2009.
(3) Autoritatea Electorală Permanentă
poate avea filiale și birouri în fiecare
județ
și
municipiul
București.
Înființarea, organizarea și funcționarea
filialelor și a birourilor, numărul de
posturi, precum și atribuțiile acestora
se stabilesc prin regulamentul de
organizare și funcționare a Autorității
Electorale Permanente.
(4) Salarizarea
personalului
din
aparatul de specialitate al Autorității
Electorale Permanente se face la nivelul
prevăzut de lege pentru personalul din
aparatul celor două Camere ale
Parlamentului.
(5) Întreg personalul beneficiază de
sporuri sau alte adaosuri salariale

Permanente, persoanele care îndeplinesc
condiţiile stabilite conform alin. (10) şi au o
vechime de cel puţin 10 ani în funcţia publică
parlamentară sau în funcţia publică asimilată
funcţiei publice parlamentare.
(13) Pot ocupa funcţia de secretar general sau
de secretar general adjunct în cadrul
aparatului de specialitate al Autorităţii
Electorale Permanente, persoanele care
îndeplinesc condiţiile stabilite conform alin.
(10) şi au o vechime de cel puţin 15 ani în
funcţia publică parlamentară sau în funcţia
publică
asimilată
funcţiei
publice
parlamentare.
(14) Atribuțiile compartimentelor Autorităţii
Electorale Permanente sunt stabilite prin
ordin al Preşedintelui Autorităţii Electorale
Permanente care se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I. Atribuţiile,
sarcinile și răspunderile individuale ale
personalului Autorității Electorale Permanente
se stabilesc prin fișele posturilor, pe baza
regulamentului de organizare și funcționare.
(15) Activitatea desfășurată de personalul cu
studii juridice în cadrul Autorității Electorale
Permanente constituie vechime în specialitate
juridică. Personalul de conducere și execuție
de altă specialitate decât cea juridică din
cadrul Autorităţii Electorale Permanente
beneficiază de vechime în specialitatea

Amendamente respinse cu
majoritatea voturilor
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Legea în vigoare
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stabilite potrivit legii, calculate la
salariul de bază lunar brut sau la
indemnizația
de
încadrare
corespunzătoare funcției în care sunt
încadrați. Prin personalul Autorității
Electorale Permanente se înțelege
personalul salarizat și indemnizat,
numit în condițiile legii.
(6) Prevederile Legii nr. 7/2006 privind
statutul
funcționarului
public
parlamentar,
republicată,
cu
modificările și completările ulterioare,
se aplică în mod corespunzător
personalului
din
aparatul
de
specialitate al Autorității Electorale
Permanente.
(7) Președintele Autorității Electorale
Permanente numește, promovează,
eliberează sau destituie din funcție
personalul din aparatul de specialitate
al Autorității Electorale Permanente,
conform legii.
(8) Personalul
aparatului
de
specialitate al Autorității Electorale
Permanente cu statut de înalt
funcționar public parlamentar este
numit, eliberat sau destituit din funcție
cu avizul birourilor permanente reunite
ale
celor
două
Camere
ale
Parlamentului. Persoanele care ocupă

studiilor absolvite. Perioada de exercitare a
mandatului de președinte și de vicepreședinte
al Autorității Electorale Permanente constituie
vechime în muncă și în specialitate, cu toate
drepturile prevăzute de lege.
(16) Avizul prevăzut la alin. (8) este
consultativ, acesta trebuind să fie solicitat în
cel mult 5 zile de la data finalizării examenului
sau concursului, după caz. Avizul prevăzut la
alin. (8) se emite în cel mult 15 zile de la data
primirii solicitării Autorității Electorale
Permanente.”

Amendamente respinse cu
majoritatea voturilor
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Amendamente respinse cu
majoritatea voturilor

funcții de demnitate publică și cele care
ocupă funcții publice corespunzătoare
categoriei înalților funcționari publici,
care nu au domiciliu și nici locuință
proprietate personală în municipiul
București, beneficiază de diurnă de
deplasare, stabilită prin regulamentul
de organizare și funcționare a
Autorității Electorale Permanente.
(9) Personalul
aparatului
de
specialitate al Autorității Electorale
Permanente cu statut de funcționar
public parlamentar nu poate face parte
din partide politice sau formațiuni
politice.
12.

24. După articolul 103 se introduce un nou Eliminarea punctului 24.
articol, art. 1031, cu următorul cuprins:
„Art. 1031. – (1) Autoritatea Electorală
Permanentă, cu sprijinul Serviciului de
Telecomunicații Speciale, asigură funcționarea
în sediul Biroului Electoral Central a unei
infrastructuri informatice care îndeplinește
următoarele obiective:
a) asigură funcționarea Sistemului
informatic de centralizare a datelor din
procesele-verbale
privind
consemnarea Sen. Csaszar Karoly-Zsolt și
rezultatelor votării;
Cseke Attila
b) asigură stocarea în timp real a
duplicatelor bazelor de date generate de
15
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Amendamente respinse cu
majoritatea voturilor

Sistemul informatic de monitorizare a
prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal,
precum și a jurnalelor mașinilor pe care
rulează acesta, pentru facilitarea analizei și
transparenței acestora.
(2)
Infrastructura
informatică
prevăzută la alin. (1) este unică și cuprinde
servere, sisteme de stocare a datelor,
echipamente de comunicații și de securitate,
precum și licențe și aplicații informatice,
asigurate, instalate și configurate de Serviciul
de
Telecomunicații
Speciale,
conform
cerințelor
operaționale
ale
Autorității
Electorale Permanente, fiind destinată exclusiv
aplicării dispozițiilor prezentei legi.
(3) Sistemul informatic de centralizare
a datelor din procesele-verbale privind
consemnarea rezultatelor votării și Sistemul
informatic de monitorizare a prezenței la vot și
de prevenire a votului ilegal pot fi accesate
pentru vizualizarea în timp real a datelor, din
sediul Biroului Electoral Central, de către
reprezentanții Biroului Electoral Central și cei
ai Autorității Electorale Permanente, pe baza
drepturilor de acces stabilite prin decizie a
Autorității Electorale Permanente.
(4) Autoritatea Electorală Permanentă
împreună cu Serviciul de Telecomunicații
Speciale asigură asistența și suportul tehnic
pentru funcționarea echipamentelor și
16
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Amendamente respinse cu
majoritatea voturilor

aplicațiilor informatice prevăzute la alin. (2).
(5) Autoritatea Electorală Permanentă,
cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații
Speciale, asigură aplicațiile și/sau serviciile
informatice ce vor fi utilizate de Biroul
Electoral Central pentru centralizarea datelor
din procesele-verbale privind consemnarea
rezultatelor votării, precum și echipamentele
informatice necesare centralizării rezultatelor
votării de către Biroul Electoral Central.
Acestea vor funcționa în cadrul infrastructurii
informatice prevăzute la alin. (1), cu
asigurarea redundanței în centrul de date al
Serviciului de Telecomunicații Speciale.
(6) Aplicațiile informatice prevăzute la
alin. (5) sunt certificate de Autoritatea
Electorală Permanentă și puse de către aceasta
la dispoziția partidelor politice și organizațiilor
cetățenilor aparținând minorităților naționale
care participă la alegeri, la cererea scrisă a
acestora.
(7) Autoritatea Electorală Permanentă asigură,
pe tot parcursul zilei votării și al zilei
următoare, publicitatea datelor privind
numărul alegătorilor prezenți la vot, respectiv
a informațiilor rezultate în urma verificării
corelațiilor din procesele-verbale privind
consemnarea rezultatelor votării, obținute
prin Sistemul informatic de monitorizare a
prezenței la vot și de prevenire a votului
17
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ilegal.”
28. După articolul 118 se introduce un nou Se elimină art. 1181 – punctul 28.
Inițiator:
articol, art. 1181, cu următorul cuprins:
„Art. 1181. - (1) În sensul prezentei legi, prin Sen. Adrian Țuțuianu
partide politice parlamentare se înţelege
partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale care, la
ultimele alegeri pentru Senat şi Camera
Deputaţilor, au întrunit, individual sau într-o
alianţă, pragul electoral şi au obţinut mandate
de deputat sau de senator.
(2) Alianţele politice şi alianţele electorale care
au în componenţă cel puţin un partid politic
parlamentar sunt asimilate partidelor politice
parlamentare."

13.

14.

Amendamente respinse cu
majoritatea voturilor

Text nou
ANEXA Nr. 1
Denumirea, numerotarea și numărul
de mandate aferent circumscripțiilor
electorale
Circums Circumscripția
cripția
electorală
electoral pentru cetățenii
ă nr. 43
români cu
domiciliul în
afara țării

2

4

Sen.USR George Dircă,
Florina Presadă și Radu Mihail
La Anexa nr. 1, ultima poziție se
modifică și va
avea următorul cuprins:

18
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Amendamente respinse cu
majoritatea voturilor
Circumscripți
a electorală
"Circums pentru
cripția
cetățenii
electorală români cu
nr. 43
domiciliul sau
reședința în
afara țării

15.

Art. 30. (1) Partidul politic, alianța politică sau
organizația cetățenilor aparținând
minorităților naționale poate contribui
cu sume de bani la campania electorală
proprie până la concurența limitelor
totale prevăzute la art. 28 alin. (12),
după caz.
(2) Suplimentar față de contribuțiile
electorale prevăzute la alin. (1),
partidul politic, alianța politică sau
organizația cetățenilor aparținând
minorităților naționale poate contribui
la campania electorală proprie cu până
la 10 salarii de bază minime brute pe
țară pentru fiecare candidat la funcția
de deputat sau de senator, respectiv cu
până la 50 de salarii de bază minime
brute pe țară pentru fiecare listă de
candidați la consiliul județean și
Consiliul General al Municipiului

4

10"

Art IV. - Alineatul (3) al articolului 30 din Se elimină.
Legea nr. 334/2006 privind finanţarea Inițiator:
activităţii partidelor politice şi a campaniilor Sen. Adrian Țuțuianu
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:

„(3) Prin excepţie de la prevederile art. 25 alin.
19
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București.
(3) Contribuțiile formațiunilor politice
pentru campania electorală pot proveni
numai din fondurile obținute în
condițiile art. 3.

(1) şi (2), contribuţiile prevăzute de alin. (1) şi
(2) pot proveni din veniturile prevăzute la art. 3
alin. (1) lit. d), în acest caz, prin excepţie de la
prevederile art. 28 alin. (3) - (5), fiind utilizat un
cont bancar distinct."

Amendamente respinse cu
majoritatea voturilor

Art. VI. Prevederile art. 102 alin. (11) – Eliminarea Articolului VI.
(13) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea
Senatului și a Camerei Deputaților, precum și
pentru organizarea și funcționarea Autorității Sen. Csaszar Karoly-Zsolt și
Electorale Permanente, publicată în Monitorul Cseke Attila
Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 24
iulie 2015, cu modificările și completările
ulterioare, precum şi cu modificările şi
completările aduse prin prezenta lege, nu se
aplică funcționarilor publici din cadrul
aparatului de specialitate al Autorităţii
Electorale Permanente care la data intrării în
vigoare a prezentei legi sunt numiţi definitiv în
funcțiile publice ocupate.
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