Propuneri de modificări legislative privind alegerile europarlamentare
Pe baza principiilor și obiectivelor Campaniei 
Politică fără Bariere
, asumate în 
august 2015
, propunem următoarele modificări fața de textul 
Legii
33/2007
(republicată și actualizată) privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, luând în considerare și recomandările
europene (menționate în coloana de Argumente), conform 
Rezoluției Parlamentului European din 11 noiembrie 2015
. Propunerile noastre dezvoltă o
parte din textele și argumentele deja avansate încă din 
decembrie 2014
, respectiv 
septembrie 2015
.
Modificările propuse vizează, în principal:
● Reducerea numărului de semnături necesare depunerii candidaturilor;
● Eliminarea inegalităților dintre competitori;
● Creșterea transparenței procesului electoral;
● Asigurarea exercitării dreptului de vot de către toți cetățenii care doresc să facă acest lucru;
● Introducerea votului de protest explicit („Niciunul dintre aceștia”).
Poz.
1.

Textul actual
Articolul 4
(1) Membrii din România în Parlamentul
European se aleg pe bază de scrutin de listă,
potrivit principiului reprezentării proporţionale,
şi pe bază de candidaturi independente.

Campania 
Politică fără Bariere

Modificarea propusă
Solicităm deschiderea unei dezbateri publice
privind alegerea pe baza listelor deschise în
privința formațiunilor politice (nu și pentru
independenți), prin acordarea votului pentru
un candidat din lista de partid; sistemul pe
care îl susținem este propus de 
Centrul
pentru Studiul Democrației
.

Argument
Conform 
Amendamentului 1
, sistemul de vot
trebuie să fie proporțional, dar nu există nicio
constrângere cu privire la liste închise ori
deschise. O altă coaliție de ONGuri a propus
sistemul listelor deschise pentru Parlamentul
European încă din 
2013
.
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2.

3.

4.

Articolul 5
...
(5) Cetăţenii români care au vârsta de 18 ani,
împliniţi până în ziua de referinţă inclusiv, au
dreptul de a alege membri din România în
Parlamentul European.
...
(8) Dispoziţiile alin. (5)(7) se aplică şi
cetăţenilor români care au domiciliul sau
reşedinţa în străinătate şi au drept de vot în
conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.

Se introduce 
alin. 5^1:
(5^1) Dreptul de vot poate fi exercitat prin
corespondență, în condiții similare celor din
Legea 288/2015, care se extind pentru
alegerea membrilor din România ai
Parlamentului European.

Articolul 16
...
(4) Pentru a fi înregistrate la Biroul Electoral
Central, listele de candidaţi propuse de partidele
politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale, alianţele politice sau
alianţele electorale trebuie însoţite de o listă
cuprinzând cel puţin 
200.000 
de susţinători.
Lista susţinătorilor se depune întrun singur
exemplar.

Alin. 4 
se modifică
:
(4) Pentru a fi înregistrate la Biroul Electoral
Central, listele de candidați propuse de partidele
politice, organizațiile cetățenilor aparținând
minorităților naționale, alianțele politice sau
alianțele electorale trebuie însoțite de o listă
cuprinzând cel puțin 
100.000 
de susținători.
Lista susținătorilor se depune întrun singur
exemplar.

Simplifică cerința privind numărul
semnăturilor, în scopul democratizării vieții
politice și stimulării participării la alegeri. În
plus, Comisia de la Veneţia recomandă (în
Codul de bune practici în materie electorală,
Art. 8) ca numărul număr maxim de semnături
necesare depunerii unei candidaturi să nu
depăşească pragul de 1% din alegători.

Alin. 8 
se completează 
cu o nouă teză:
(8) Listele de candidați pentru alegerea
membrilor din România în Parlamentul
European se întocmesc astfel încât să asigure
reprezentarea a ambelor sexe. 
Listele de
candidați vor fi întocmite astfel încât să nu
existe mai mult de două nume consecutive de
cndidați de același sex.

Recomandarea 20
conduce la egalitate de gen
(50%), nu doar la asigurarea unei reprezentări
„echitabile.” Înțelegem că Parlamentul
României preferă o cotă de cel puțin 30%
pentru femei, așa încât completarea propusă
asigură o proporție de 33,3%.
De asemenea, 
Recomandarea 21
se poate
transpune aici (eventual la alin. 3), pentru că nu
se referă exclusiv la formațiunile politice ale
unor minorități, ci la toate formațiunile politice.

...
(8) Listele de candidaţi pentru alegerea
membrilor din România în Parlamentul
European se întocmesc astfel încât să asigure
reprezentarea ambelor sexe.

Campania 
Politică fără Bariere

Recomandările 1214
deschid posibilitatea
introducerii 
votului prin corespondență
și la
alegerile pentru Parlamentul European.
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5.

6.

Articolul 17
(1) Poate candida ca independent cetăţeanul
român sau cetăţeanul altui stat membru al
Uniunii Europene care are dreptul de a fi ales şi
este susţinut de cel puţin 100.000 de alegători
.
Cererea de admitere a candidaturii
independente se depune la Biroul Electoral
Central, în 4 exemplare, însoţită de un exemplar
al listei de susţinători, cu cel puţin 60 de zile
înainte de ziua de referinţă.

Alin. 1 
se modifică
:
(1) Poate candida ca independent cetățeanul
român sau cetățeanul altui stat membru al
Uniunii Europene care are dreptul de a fi ales 
și
prezintă o listă cu cel puțin 50.000 de
susținători
. Cererea de admitere a candidaturii
independente se depune la Biroul Electoral
Central, în 4 exemplare, însoțită de un exemplar
al listei de susținători, cu cel puțin 60 de zile
înainte de ziua de referință.

Articolul 18
(1) Un alegător poate susţine un singur/o
Alin. 1 
se abrogă
.
singură partid politic, alianţă politică, alianţă
electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale sau candidat
independent.
Articolul 19
...
(2) Admiterea sau respingerea candidaturilor de De verificat termenul recomandat.
către Biroul Electoral Central se face prin
decizie, în termen de 10 zile de la înregistrarea
acestora.

Simplifică cerința privind numărul
semnăturilor, în scopul democratizării vieții
politice și stimulării participării la alegeri. În
plus, Comisia de la Veneţia recomandă (în
Codul de bune practici în materie electorală,
Art. 8) ca numărul număr maxim de semnături
necesare depunerii unei candidaturi să nu
depăşească pragul de 1% din alegători.

Pentru coerență cu 
art. 51, alin. 3 din Legea
115/2015
și cu 
art. 54, alin. 7 din Legea
208/2015
.

Recomandarea 1
este de 12 săptămâni înainte
de ziua alegerilor, pentru stabilirea candidaților
pe liste electorale (paneuropene).

Articolul 20
...
(6) Pentru stabilirea numărului de ordine de pe
buletinele de vot a partidelor politice,
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale, alianţelor politice şi
alianţelor electorale care au depus liste de

Campania 
Politică fără Bariere
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candidaţi, precum şi a candidaţilor
independenţi, se procedează astfel:
7.

8.

Lit. a) 
se completează
:
a) 
în prima etapă, 
listele de candidaţi ale
a) listele de candidaţi ale partidelor politice, ale
partidelor politice, ale organizaţiilor cetăţenilor organizaţiilor cetăţenilor aparţinând
aparţinând minorităţilor naţionale, ale alianţelor minorităţilor naţionale, ale alianţelor politice şi
politice şi alianţelor electorale dintre acestea,
alianţelor electorale dintre acestea
, respectiv
care au membri în Parlamentul European, 
se
candidații independenți, 
se înscriu în
înscriu în patrulaterele buletinului de vot în
patrulaterele buletinului de vot
,
în ordinea
ordinea rezultată din tragerea la sorţi efectuată rezultată din tragerea la sorţi efectuată de
de preşedintele Biroului Electoral Central; lista preşedintele Biroului Electoral Central;
primului partid, primei alianţe politice, primei [restul textului lit. a) rămâne nemodificat]
alianţe electorale, primei organizaţii a
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale
extras/extrase din urnă se imprimă în
patrulaterul cu numărul de ordine 1; lista celui
deal doilea partid politic, celei dea doua
alianţe politice, celei dea doua alianţe
electorale, celei dea doua organizaţii a
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale
extras/extrase se imprimă în patrulaterul cu
numărul de ordine 2. Imprimarea continuă până
la epuizarea listelor de candidaţi ale tuturor
partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor
electorale, precum şi ale organizaţiilor
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale;
b) în etapa a doua, listele partidelor politice,
alianţelor politice şi alianţelor electorale,
precum şi ale organizaţiilor cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale legal
constituite care nu au membri în Parlamentul
European se imprimă în următoarele

Campania 
Politică fără Bariere

Lit. b) 
se abrogă
.

Toţi candidaţii sunt egali între ei. Înscrierea
unora dintre ei, cu prioritate, la începutul
buletinului de vot, ar crea un avantaj
nejustificat candidaţilor propuşi de formaţiunile
politice deja reprezentate în Parlamentul
European.

Toţi candidaţii sunt egali între ei. Înscrierea
unora dintre ei, cu prioritate, la începutul
buletinului de vot, ar crea un avantaj
nejustificat candidaţilor propuşi de formaţiunile
politice deja reprezentate în Parlamentul
European.
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patrulatere ale buletinului de vot, în ordinea
rezultată din tragerea la sorţi efectuată de
preşedintele Biroului Electoral Central.
Se introduce 
lit. b^1)
b^1) buletinul de vot, va avea imprimat,
imediat după patrulaterele corespunzătoare
listelor de candidaţi și candidațlor
independenți, un patrulater identic, cu
menţiunea „Niciunul dintre aceştia,” scrisă
cu caractere identice cu cele folosite la
numele candidaţilor.

9.

Pentru a crea posibilitatea de exprimare a
opţiunii pentru alegătorii care consideră că
niciunul dintre candidaţi nu este demn de a fi
ales ca membru din România al Parlamentului
European.

10.

Articolul 21
(1) Pentru organizarea şi desfăşurarea
operaţiunilor specifice perioadei electorale se
constituie Biroul Electoral Central, birourile
electorale judeţene, biroul electoral pentru
secţiile de votare din străinătate, birourile
electorale ale sectoarelor municipiului
Bucureşti şi birourile electorale ale secţiilor de
votare.

Alin. 1 
se completează
:
(1) Pentru organizarea şi desfăşurarea
Pentru corelarea cu propunerea de la art. 5, alin.
operaţiunilor specifice perioadei electorale se
5^1.
constituie Biroul Electoral Central, birourile
electorale judeţene, biroul electoral pentru
secţiile de votare din străinătate, 
biroul
electoral pentru votul prin corespondență,
birourile electorale ale sectoarelor municipiului
Bucureşti şi birourile electorale ale secţiilor de
votare.

11.

Articolul 22
(1) Birourile electorale judeţene, biroul
electoral pentru secţiile de votare din
străinătate, birourile electorale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti şi birourile electorale
ale secţiilor de votare lucrează în prezenţa
majorităţii membrilor lor şi adoptă decizii cu
votul majorităţii membrilor prezenţi.

Alin. 1 
se completează
:
(1) Birourile electorale judeţene, biroul
electoral pentru secţiile de votare din
străinătate, 
biroul electoral pentru votul prin
corespondență, 
birourile electorale ale
sectoarelor municipiului Bucureşti şi birourile
electorale ale secţiilor de votare lucrează în
prezenţa majorităţii membrilor lor şi adoptă
decizii cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

12.
Campania 
Politică fără Bariere

Pentru corelarea cu propunerea de la art. 5, alin.
5^1.

Alin. 2 
se modifică
:
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(2) Biroul Electoral Central lucrează în prezenţa (2) Biroul Electoral Central
, biroul electoral
Pentru asigurarea transparenței.
majorităţii membrilor săi şi adoptă decizii şi
pentru votul în străinătate și biroul electoral
hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. pentru votul prin corespondență
lucrează în
prezenţa majorităţii membrilor 
fiecărui birou
şi
adoptă decizii şi hotărâri cu votul majorităţii
membrilor prezenţi
, în ședințe publice
.
13.

Articolul 23
(1) Reprezentanţii partidelor politice, ai
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale, ai alianţelor politice sau
electorale dintre acestea în birourile electorale
nu pot primi şi nu pot exercita alte însărcinări în
afara celor prevăzute de prezenta lege.

(2) Reprezentanţii partidelor politice, ai
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale, ai alianţelor politice sau
electorale dintre acestea în birourile electorale
pot fi înlocuiţi, la cererea celor care iau propus,
cu aprobarea biroului electoral ierarhic
superior, până în preziua votării, iar în caz de
deces, îmbolnăviri sau accidente, chiar şi în
ziua de referinţă, cu respectarea, după caz, a
condiţiilor prevăzute la art. 24, 26, 28 şi 29.

Alin. 2 
se completează
:
(2) Reprezentanţii partidelor politice, ai
Pentru asigurarea reprezentării candidaților
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând
independenți în birourile electorale.
minorităţilor naţionale, ai alianţelor politice sau
electorale dintre acestea 
ori ai candidaților
independenți
în birourile electorale pot fi
înlocuiţi, la cererea celor care iau propus, cu
aprobarea biroului electoral ierarhic superior,
până în preziua votării, iar în caz de deces,
îmbolnăviri sau accidente, chiar şi în ziua de
referinţă, cu respectarea, după caz, a condiţiilor
prevăzute la art. 24, 26, 28 şi 29.

Articolul 24
(1) Biroul Electoral Central este alcătuit din 5
judecători ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,
preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii
Electorale Permanente şi 
cel mult 10

Alin. 1 
se modifică
:
(1) Biroul Electoral Central este alcătuit din 5
Condiţii egale pentru toţi candidaţii înseamnă
judecători ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, reprezentare egală în Biroul Electoral Central.
preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii
Electorale Permanente şi 
câte un reprezentant

14.

15.

Alin. 1 
se completează
:
(1) Reprezentanţii partidelor politice, ai
Pentru asigurarea reprezentării candidaților
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând
independenți în birourile electorale.
minorităţilor naţionale, ai alianţelor politice sau
electorale dintre acestea 
ori ai candidaților
independenți 
în birourile electorale nu pot
primi şi nu pot exercita alte însărcinări în afara
celor prevăzute de prezenta lege.

Campania 
Politică fără Bariere
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reprezentanţi ai partidelor politice,
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale, alianţelor politice sau
electorale dintre acestea 
care participă la
alegeri.

al fiecărei formațiuni politice și al fiecărui
candidat independent 
care participă la alegeri.

16.

...
(4) În termen de 24 de ore de la învestire,
judecătorii desemnaţi îi aleg din rândul lor, prin
vot secret, pe preşedintele Biroului Electoral
Central şi pe locţiitorul acestuia. În termen de
24 de ore de la alegerea preşedintelui Biroului
Electoral Central, în componenţa Biroului
Electoral Central intră preşedintele şi
vicepreşedinţii Autorităţii Electorale
Permanente, precum şi 
câte un reprezentant al
fiecărui partid politic şi al fiecărei organizaţii a
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale
care au membri în Parlamentul European.
Autoritatea Electorală Permanentă comunică
preşedintelui Biroului Electoral Central, de
îndată ce a fost ales, lista partidelor politice şi
a organizaţiilor cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale care au membri în
Parlamentul European.

Alin. 4 
se modifică
:
(4) În termen de 24 de ore de la învestire,
Condiţii egale pentru toţi candidaţii înseamnă
judecătorii desemnaţi îi aleg din rândul lor, prin reprezentare egală în Biroul Electoral Central.
vot secret, pe preşedintele Biroului Electoral
Central şi pe locţiitorul acestuia. În termen de
24 de ore de la alegerea preşedintelui Biroului
Electoral Central, în componenţa Biroului
Electoral Central intră preşedintele şi
vicepreşedinţii Autorităţii Electorale
Permanente, precum şi 
reprezentanții
formațiunilor politice și ai candidaților
independenți.

17.

(6) În termen de două zile de la rămânerea
Alin. 6 
se abrogă
.
definitivă a candidaturilor, fiecare partid
politic, organizaţie a cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale, alianţă politică sau
electorală dintre acestea care participă la
alegeri şi care nu are membri în Parlamentul
European comunică, în scris, Biroului Electoral
Central numele şi prenumele reprezentantului

Campania 
Politică fără Bariere

Pentru corelare cu propunerea de la alin. 4.
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lor. Comunicările transmise după acest termen
nu se mai iau în considerare. Completarea
Biroului Electoral Central cu reprezentanţii
propuşi se face prin tragere la sorţi, în termen
de 24 de ore de la expirarea termenului în care
se fac comunicările, de preşedintele Biroului
Electoral Central, în prezenţa membrilor
biroului şi a persoanelor delegate de partidele
politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale, alianţele politice şi
alianţele electorale dintre acestea care au
comunicat reprezentanţii.
Se introduce 
art. 24^1:
Articolul 24^1
Autoritățile și instituțiile publice implicate în Recomandarea 19
propune clarificarea rolului
procesul electoral, inclusiv personalul
privind asigurarea unor alegeri corecte, fără
acestora, se obligă să protejeze libera
implicarea partizană a administrației publice.
competiție electorală, reflectarea corectă și
echilibrată a pluralismului de opinii în
mijloacele de informare în masă, respectiv
neutralitatea tuturor activităților
administrative față de formațiunile politice și
candidații implicați în procesul electoral.

18.

19.

Articolul 26
...
(3) Cel mai târziu cu 15 zile înainte de ziua de
referinţă, biroul electoral judeţean sau al
sectorului municipiului Bucureşti se
completează cu câte un reprezentant al fiecărui
partid politic, al fiecărei organizaţii a cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale, alianţe
politice sau electorale 
care are membri în

Campania 
Politică fără Bariere

Alin. 3 
se modifică
:
(3) Cel mai târziu cu 15 zile înainte de ziua de
referinţă, biroul electoral judeţean sau al
sectorului municipiului Bucureşti
, biroul
electoral pentru votul în străinătate și biroul
electoral pentru votul prin corespondență
se
completează cu câte un reprezentant al fiecărui
partid politic, al fiecărei organizaţii a cetăţenilor

Condiţii egale pentru toţi candidaţii înseamnă
reprezentare egală în birourile electorale. De
asemenea, textul se corelează cu posibilitatea de
a vota în străinătate și/sau prin corespondență.
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Parlamentul European şi 
participă la alegeri.
Până la această dată, partidele politice,
organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale, alianţele politice sau electorale dintre
acestea care participă la alegeri şi 
au membri în
Parlamentul European 
au obligaţia de a
transmite numele şi prenumele reprezentantului
lor biroului electoral judeţean sau al sectorului
municipiului Bucureşti. Comunicările transmise
după acest termen nu se mai iau în considerare.

Se introduce 
alin. 3^1:
3^1) Dacă numărul formațiunilor politice și
al candidaților independenți este mai mare
de 10, iar numărul reprezentanților din
birourile electorale depășește limita
prevăzută în alin. 1, reprezentarea se face
prin permutări circulare, în ordinea
judeţelor.
[poate necesita reformulare]

20.

21.

aparţinând minorităţilor naţionale, alianţe
politice sau electorale 
și fiecărui candidat
independent care 
participă la alegeri. Până la
această dată, partidele politice, organizaţiile
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale,
alianţele politice sau electorale dintre acestea
care participă la alegeri şi 
candidații
independenți 
au obligaţia de a transmite
numele şi prenumele reprezentantului lor
biroului electoral judeţean sau al sectorului
municipiului Bucureşti. Comunicările transmise
după acest termen nu se mai iau în considerare.

(4) În termen de 5 zile de la expirarea
Alin. 4 
se abrogă
.
termenului prevăzut de alin. (3) se va proceda
la completarea biroului cu câte un reprezentant
al fiecărui partid politic, al fiecărei organizaţii
a cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale, alianţe politice sau electorale dintre
acestea care participă la alegeri şi care nu are
membri în Parlamentul European de
preşedintele biroului, prin tragere la sorţi în
prezenţa membrilor biroului şi a persoanelor
delegate de partidele politice, organizaţiile

Campania 
Politică fără Bariere

Exemplu: sunt 10 candidaţi, numerotaţi prin
tragere la sorţi.
● în bjA sunt reprezentaţi 1,2,3,4,5,6,7;
● în bjB sunt reprezentaţi 8,9,10,1,2,3,4;
● în bjC sunt reprezentaţi 5,6,7,8,9,10,1;
● în bjD sunt reprezentaţi 2,3,4,5,6,7,8;
● ş.a.m.d.
Pentru coerență cu modificările propuse mai
sus, la alin. 3 și 3^1.
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cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale,
alianţele politice şi alianţele electorale care au
comunicat reprezentanţii. Până la această dată,
partidele politice, organizaţiile cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele
politice sau electorale dintre acestea care
participă la alegeri şi care nu au membri în
Parlamentul European au obligaţia de a
transmite biroului electoral judeţean sau al
sectorului municipiului Bucureşti numele şi
prenumele reprezentanţilor lor. Comunicările
transmise după acest termen nu se mai iau în
considerare.
22.

Articolul 27
(1) Birourile electorale judeţene sau ale
sectoarelor municipiului Bucureşti au
următoarele atribuţii:

Alin. 1 
se modifică
:
(1) Birourile electorale judeţene sau ale
sectoarelor municipiului Bucureşti
, biroul
electoral pentru votul în străinătate și biroul
electoral pentru votul prin corespondență
au
următoarele atribuţii:

23.

...
e) totalizează voturile valabil exprimate pentru
fiecare listă de candidaţi şi fiecare candidat
independent şi comunică rezultatele Biroului
Electoral Central în vederea stabilirii pragului
electoral;

Lit. e) 
se modifică
:
e) totalizează voturile valabil exprimate pentru Pentru corelare cu propunerea de la art. 20, alin.
fiecare listă de candidaţi şi fiecare candidat
6, lit. b^1).
independent
, respectiv pentru opțiunea
„Niciunul dintre aceștia,” 
şi comunică
rezultatele Biroului Electoral Central în vederea
stabilirii pragului electoral;

24.

Articolul 28
(1) 
Biroul electoral 
pentru secţiile de votare din
străinătate 
este constituit din 3 judecători în
exerciţiu ai Tribunalului Bucureşti, un
reprezentant al Autorităţii Electorale

Art. 28 
se modifică
:
(1) 
Birourile electorale 
pentru secţiile de
votare din străinătate 
și pentru votul prin
corespondență se constituie și funcționează
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Permanente desemnat de aceasta prin hotărâre
şi cel mult 10 reprezentanţi ai partidelor
politice, alianţelor politice, alianţelor
electorale sau organizaţiilor cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale care
participă la alegeri.
(2) Dispoziţiile art. 26 alin. (2) (4) se aplică în
mod corespunzător.
(3) Biroul electoral pentru secţiile de votare din
străinătate are următoarele atribuţii:
a) veghează la organizarea din timp a secţiilor
de votare din străinătate, urmăreşte şi asigură
aplicarea unitară şi respectarea dispoziţiilor
legale privitoare la alegeri de către toate
autorităţile, instituţiile şi organismele cu
responsabilităţi în materie electorală pentru
organizarea scrutinului în străinătate; asigură
instruirea preşedinţilor birourilor electorale
ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor
acestora;
b) rezolvă întâmpinările referitoare la propria
activitate şi contestaţiile cu privire la
operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor
de votare din străinătate; contestaţiile se
soluţionează prin decizii care sunt obligatorii
pentru biroul electoral în cauză, precum şi
pentru autorităţile şi instituţiile publice la care
se referă, sub sancţiunile prevăzute de prezenta
lege;
c) distribuie birourilor electorale ale secţiilor
de votare din străinătate, prin Ministerul
Afacerilor Externe, pe bază de procesverbal,
buletinele de vot, ştampilele de control,
Campania 
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după aceleași reguli ca birourile electorale
județene.
(2) În conformitate cu specificul activității
sale, biroul electoral pentru secțiile de votare
din străinătate veghează la organizarea din
timp a secțiilor de votare din străinătate și
cooperează cu Autoritatea Electorală
Permanentă și Ministerul Afacerilor
Externe, pentru buna desfășurare a
activităților din acele secții de votare.
(3) În conformitate cu specificul activității
sale, biroul electoral pentru votul prin
corespondență veghează la trimiterea din
timp a plicurilor cu buletinele de vot către
cetățenii care au optat în Registrul electoral
pentru această formă de exprimare a votului
și cooperează cu Autoritatea Electorală
Permanentă, pentru buna desfășurare a
votului prin corespondență, în condiții
similare celor prevăzute în Legea 288/2015.
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ştampilele cu menţiunea "VOTAT", precum şi
celelalte materiale necesare procesului
electoral;
d) cel mai târziu cu 5 zile înaintea zilei de
referinţă, primeşte de la Autoritatea Electorală
Permanentă tabelul cuprinzând cetăţenii
români care îşi exercită dreptul de vot la
alegerile pentru Parlamentul European din alt
stat membru al Uniunii Europene, precum şi
tabelul cuprinzând alegătorii comunitari
înscrişi în listele electorale speciale pe care le
transmite, prin intermediul Ministerului
Afacerilor Externe, birourilor electorale ale
secţiilor de votare din străinătate;
e) totalizează numărul de voturi valabil
exprimate pentru fiecare listă de candidaţi şi
candidaţi independenţi, pe care îl comunică
Biroului Electoral Central în vederea stabilirii
pragului electoral;
f) centralizează rezultatele alegerilor din
secţiile de votare din străinătate şi înaintează
Biroului Electoral Central procesulverbal
prevăzut de art. 50, proceseleverbale primite
de la birourile electorale ale secţiilor de votare,
precum şi toate întâmpinările şi contestaţiile.
(4) Biroul electoral pentru secţiile de votare din
străinătate îndeplineşte orice alte atribuţii ce îi
revin potrivit legii.
(5) Deciziile se aduc la cunoştinţă publică prin
afişare sau prin orice alt mijloc de publicitate.
(6) În cazul în care constată neconcordanţe
între datele conţinute de proceseleverbale
primite de la secţiile de votare organizate în
Campania 
Politică fără Bariere
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străinătate, biroul electoral pentru secţiile de
votare din străinătate solicită preşedintelui
biroului electoral al secţiei de votare să facă
corecturile necesare, pe care să le ateste prin
semnătură şi prin aplicarea ştampilei de
control a secţiei de votare. Dispoziţiile art. 49
alin. (9) se aplică în mod corespunzător
.
25.

Articolul 29
(1) Birourile electorale ale secţiilor de votare
sunt alcătuite dintrun preşedinte, un locţiitor al
acestuia, care sunt de regulă magistraţi sau alţi
jurişti, precum şi din 7 reprezentanţi ai
partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor
politice sau electorale dintre acestea care
participă la alegeri. Birourile electorale ale
secţiilor de votare nu pot funcţiona cu mai puţin
de 5 membri.

Alin. 1 
se modifică
:
(1) Birourile electorale ale secţiilor de votare
sunt alcătuite dintrun preşedinte, un locţiitor al
acestuia, care sunt de regulă magistraţi sau alţi
jurişti, precum şi din 7 reprezentanţi ai
partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor
politice sau electorale dintre acestea și
candidaților independenți care participă la
alegeri. 
Dacă numărul formațiunilor politice
și candidaților independenți care au dreptul
la reprezentanți este mai mare de 7,
reprezentarea se face prin permutări
circulare, similar prevederii din art. 26, alin.
3^1.
Birourile electorale ale secţiilor de votare
nu pot funcţiona cu mai puţin de 5 membri.

26.

...
(10) În cel mult două zile de la expirarea
termenului prevăzut la alin. (9), partidele
politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale, alianţele politice sau
electorale dintre acestea care participă la alegeri
sunt obligate să comunice biroului electoral
judeţean, respectiv biroului electoral de sector,
în cazul municipiului Bucureşti, lista

Alin. 10 
se completează
:
(10) În cel mult două zile de la expirarea
termenului prevăzut la alin. (9), partidele
politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale, alianţele politice sau
electorale dintre acestea 
și candidații
independenți 
care participă la alegeri sunt
obligate să comunice biroului electoral
judeţean, respectiv biroului electoral de sector,
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27.

reprezentanţilor lor în birourile electorale ale
secţiilor de votare, sub forma unui tabel care
cuprinde următoarele: numărul secţiei de
votare, numele, prenumele, codul numeric
personal, domiciliul sau reşedinţa şi modalitatea
de contact, respectiv numărul de telefon, de fax
sau adresa de email. Un partid politic, o
organizaţie a cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale, o alianţă politică sau
electorală dintre acestea care participă la alegeri
poate avea întrun birou electoral al unei secţii
de votare cel mult 3 reprezentanţi.

în cazul municipiului Bucureşti, lista
reprezentanţilor lor în birourile electorale ale
secţiilor de votare, sub forma unui tabel care
cuprinde următoarele: numărul secţiei de
votare, numele, prenumele, codul numeric
personal, domiciliul sau reşedinţa şi modalitatea
de contact, respectiv numărul de telefon, de fax
sau adresa de email. Un partid politic, o
organizaţie a cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale, o alianţă politică sau
electorală dintre acestea 
sau un candidat
independent 
care participă la alegeri poate
avea întrun birou electoral al unei secţii de
votare cel mult 
2
reprezentanţi.

...
(11) Completarea birourilor electorale ale
secţiilor de votare cu reprezentanţii partidelor
politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale, alianţelor politice sau
electorale dintre acestea se face de preşedintele
biroului electoral judeţean, respectiv de
preşedintele biroului electoral al sectorului
municipiului Bucureşti, în prezenţa
reprezentanţilor partidelor politice,
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale, alianţelor politice sau
electorale dintre acestea în biroul electoral
judeţean sau în biroul electoral al sectorului
respectiv, în 48 de ore de la expirarea
termenului prevăzut la alin. (10). Operaţiunile
de completare a birourilor electorale ale
secţiilor de votare pot avea loc în ambele zile şi

Alin. 11 
se completează
:
(11) Completarea birourilor electorale ale
secţiilor de votare cu reprezentanţii partidelor
politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale, alianţelor politice sau
electorale dintre acestea 
și candidaților
independenți 
se face de preşedintele biroului
electoral judeţean, respectiv de preşedintele
biroului electoral al sectorului municipiului
Bucureşti, în prezenţa reprezentanţilor
partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor
politice sau electorale dintre acestea 
și
candidaților independenți 
în biroul electoral
judeţean sau în biroul electoral al sectorului
respectiv, în 48 de ore de la expirarea
termenului prevăzut la alin. (10). Operaţiunile
de completare a birourilor electorale ale
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se consemnează în proceseverbale care
constituie actele de învestitură. Birourile
electorale ale secţiilor de votare se consideră
constituite la data completării acestora cu
reprezentanţii partidelor politice, organizaţiilor
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi
alianţelor politice sau electorale dintre acestea.

28.

...
(12) 
Ordinea de completare a birourilor
electorale ale secţiilor de votare este
următoarea:
a) în prima etapă, birourile electorale ale
secţiilor de votare se completează cu câte un
reprezentant propus de fiecare partid politic,
organizaţie a cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale, alianţă politică sau
electorală dintre acestea care participă la
alegeri şi are membri în Parlamentul
European;
b) în a doua etapă, birourile electorale ale
secţiilor de votare se completează cu câte un
reprezentant propus de fiecare partid politic,
organizaţie a cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale, alianţă politică sau
electorală dintre acestea care participă la
alegeri şi nu are membri în Parlamentul
European; desemnarea reprezentanţilor
acestora se face potrivit ordinii stabilite la
completarea biroului electoral judeţean sau al
sectorului municipiului Bucureşti;
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secţiilor de votare pot avea loc în ambele zile şi
se consemnează în proceseverbale care
constituie actele de învestitură. Birourile
electorale ale secţiilor de votare se consideră
constituite la data completării acestora cu
reprezentanţii partidelor politice, organizaţiilor
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale
,
alianţelor politice sau electorale dintre acestea
și candidaților independenți
.
Lit. a) și b) din alin. 12 
se abrogă
. Alin. 12,
păstrând o parte din textul lit. c), 
se
reformulează
:
(12) În cazul în care, la completarea unui
Pentru că se folosește sistemul propus prin art.
birou electoral judeţean, o formaţiune
26, alin. 3^1.
politică sau un candidat independent nu a
propus niciun reprezentant, la completarea
biroului electoral respectiv se va lua în
considerare reprezentantul imediat următor
pentru acel birou, fie al unei formațiuni
politice, fie al unui candidat independent.
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c) 
în cazul în care
, potrivit ordinii stabilite 
la
completarea biroului electoral judeţean, o
formaţiune politică 
dintre cele prevăzute la lit.
a) sau b) are dreptul la un reprezentant întrun
birou electoral, dar pentru acel birou electoral
nu a propus niciun reprezentant, 
la completarea
biroului electoral respectiv 
este luată în
considerare formaţiunea politică dintre cele
prevăzute la lit. a) sau b) imediat următoare,
care a propus un reprezentant pentru acel
birou
.
29.

(13) În situaţia în care, în urma efectuării
Alin. 1314 
se abrogă
.
operaţiunilor prevăzute la alin. (12), există
birouri electorale ale secţiilor de votare care
nu au putut fi completate cu numărul maxim de
membri prevăzut de alin. (1), completarea
acestora se face după cum urmează:
a) ordinea de completare se stabileşte prin
tragerea la sorţi a tuturor partidelor politice,
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale, alianţelor politice sau
electorale dintre acestea care participă la
alegeri şi care au propus reprezentanţi în
birourile electorale ale secţiilor de votare;
b) fiecare birou electoral care nu a putut fi
completat cu numărul maxim de membri se
completează, în ordinea stabilită potrivit lit. a),
cu câte o persoană care reprezintă a doua
opţiune a formaţiunii politice pentru biroul
electoral respectiv; în cazul în care, potrivit
ordinii prevăzute la lit. a), o formaţiune politică
are dreptul la un reprezentant întrun birou
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Pentru că se folosește sistemul propus prin art.
26, alin. 3^1.
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electoral, dar pentru acel birou electoral nu are
o a doua opţiune, la completarea biroului
electoral respectiv este luată în considerare
formaţiunea politică imediat următoare care
are o a doua opţiune pentru acel birou;
c) în cazul în care mai există birouri electorale
ale secţiilor de votare care nu au putut fi
completate cu numărul maxim de membri,
operaţiunea prevăzută la lit. b) se repetă cu
persoanele care reprezintă a treia opţiune
pentru birourile electorale respective.
(14) În cazul în care, în urma efectuării
operaţiunilor prevăzute la alin. (13), mai există
birouri electorale ale secţiilor de votare care
nu au cel puţin 5 membri, respectiv preşedinte,
locţiitor şi 3 membri, acestea urmează a fi
completate cu persoane din lista propusă de
prefect, prevăzută la alin. (5) şi (6).
30.

...
(15) La solicitarea scrisă a delegaţilor partidelor
politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale, alianţelor politice sau
electorale dintre acestea, care au desemnat
reprezentanţi în birourile electorale ale secţiilor
de votare, preşedintele biroului electoral
judeţean ori, după caz, al biroului electoral al
sectorului pune la dispoziţia acestora copii
certificate ale proceselorverbale de completare
a birourilor electorale ale secţiilor de votare.
Articolul 30
(1) Birourile electorale ale secţiilor de votare
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Alin. 15 
se completează
:
(15) La solicitarea scrisă a delegaţilor partidelor
politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale, alianţelor politice sau
electorale dintre acestea 
ori candidaților
independenți
, care au desemnat reprezentanţi
în birourile electorale ale secţiilor de votare,
preşedintele biroului electoral judeţean ori,
după caz, al biroului electoral al sectorului pune
la dispoziţia acestora copii certificate ale
proceselorverbale de completare a birourilor
electorale ale secţiilor de votare.
se poate simplifica, prin trimitere la art. 28
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din străinătate sunt constituite dintrun
preşedinte, desemnat de şeful misiunii
diplomatice, de regulă din cadrul acesteia, şi un
număr între 2 şi 6 membri stabiliţi de
preşedintele biroului electoral pentru secţiile de
votare din străinătate, dintro listă întocmită de
Ministerul Afacerilor Externe, cel mai târziu cu
30 de zile înainte de ziua de referinţă, la
propunerea partidelor politice, organizaţiilor
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale,
alianţelor politice sau electorale dintre acestea
care participă la alegeri şi care au membri în
Parlamentul European. În cazul în care numărul
persoanelor propuse de acestea este insuficient,
lista este completată de Ministerul Afacerilor
Externe cu alte persoane cu o bună reputaţie şi
fără apartenenţă politică. Lista este transmisă
spre avizare Autorităţii Electorale Permanente
de către Ministerul Afacerilor Externe, în
formatul solicitat de aceasta. Avizul Autorităţii
Electorale Permanente se comunică
Ministerului Afacerilor Externe până cel mai
târziu cu 5 zile înaintea desemnării preşedinţilor
birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a
locţiitorilor acestora.
(2) Toate cheltuielile privind transportul,
cazarea, masa şi alte cheltuieli curente ale
membrilor birourilor electorale ale secţiilor de
votare din străinătate se suportă de către cei
care îi desemnează.
Articolul 31
(1) Birourile electorale ale secţiilor de votare au se poate simplifica, prin trimitere la art. 28
Campania 
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următoarele atribuţii:
a) primesc de la primari, pe bază de
procesverbal, cu două zile înainte de ziua de
referinţă, două copii de pe listele electorale
permanente şi două copii de pe listele electorale
speciale, care cuprind alegătorii din secţia de
votare; un exemplar din fiecare tip de listă este
pus la dispoziţia alegătorilor pentru consultare
şi un exemplar este utilizat în ziua de referinţă;
b) primesc, pe bază de procesverbal, de la
primari buletinele de vot, ştampila de control şi
ştampilele cu menţiunea "VOTAT",
formularele pentru încheierea
proceselorverbale, alte imprimate şi materiale
necesare desfăşurării procesului electoral,
precum şi un buletin de vot anulat, după caz, de
către preşedintele biroului electoral judeţean, al
sectorului municipiului Bucureşti sau al
biroului electoral pentru secţiile de votare din
străinătate, pe care îl vor afişa la sediul secţiei
de votare întrun loc vizibil, în ziua
premergătoare alegerilor; birourile electorale
ale secţiilor de votare din străinătate primesc
aceste materiale prin intermediul Ministerului
Afacerilor Externe;
c) conduc operaţiunile de votare, iau toate
măsurile de ordine în localul secţiei de votare şi
în jurul acestuia;
d) numără voturile şi consemnează rezultatele
votării;
e) rezolvă întâmpinările referitoare la propria
lor activitate;
f) predau birourilor electorale judeţene sau,
Campania 
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după caz, biroului electoral al sectorului
proceseleverbale cuprinzând rezultatele votării,
buletinele de vot nule şi cele contestate,
împreună cu întâmpinările, contestaţiile şi
materialele la care acestea se referă, precum şi
dosarele cuprinzând listele electorale utilizate în
cadrul secţiei de votare, îndosariate pe tipuri de
liste; birourile electorale ale secţiilor de votare
din străinătate predau proceseleverbale
cuprinzând rezultatele votării, buletinele de vot
nule şi cele contestate, împreună cu
întâmpinările, contestaţiile şi materialele la care
acestea se referă, prin intermediul Ministerului
Afacerilor Externe, biroului electoral pentru
secţiile de votare din străinătate sau, în cazul în
care acesta şia încetat activitatea, Tribunalului
Bucureşti; dosarele cuprinzând listele electorale
utilizate în cadrul secţiilor de votare din
străinătate, îndosariate pe secţii de votare şi pe
tipuri de liste, sunt predate Autorităţii
Electorale Permanente de către Ministerul
Afacerilor Externe;
g) predau, pe bază de procesverbal,
reprezentantului judecătoriei în a cărei rază
teritorială îşi au sediul şi care se află la sediul
biroului electoral judeţean sau, după caz, la
sediul biroului electoral de sector buletinele de
vot întrebuinţate şi necontestate, precum şi cele
anulate, ştampilele şi celelalte materiale
utilizate în desfăşurarea votării; birourile
electorale ale secţiilor de votare din străinătate
înaintează aceste materiale reprezentanţelor
diplomatice, care, în termen de 3 luni de la
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publicarea rezultatului alegerilor în Monitorul
Oficial al României, Partea I, le predau în
vederea topirii de către operatorii economici
specializaţi;
h) furnizează, în ziua de referinţă, date privind
prezenţa populaţiei la vot, conform unui
program stabilit de Biroul Electoral Central.
(2) Birourile electorale ale secţiilor de votare
îndeplinesc orice alte atribuţii care le revin
potrivit legii.
(3) După predare, materialele prevăzute la alin.
(1) lit. a) şi b) se sigilează de către preşedinţii
birourilor electorale ale secţiilor de votare şi se
păstrează, până la transportul lor la localurile
secţiilor de votare, sub pază, întrun singur
spaţiu pus la dispoziţie de primarul unităţii
administrativteritoriale în care acestea îşi
desfăşoară activitatea. În cazul secţiilor de
votare din străinătate, după primire, materialele
prevăzute la lit. b) se sigilează de către
preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de
votare şi se păstrează, până la transportul lor la
localurile secţiilor de votare, întrun singur
spaţiu pus la dispoziţie de şeful reprezentanţei
diplomatice din statul respectiv.
31.

Articolul 33
Birourile electorale judeţene, birourile
electorale de sector, biroul electoral pentru
secţiile de votare din străinătate şi birourile
electorale ale secţiilor de votare îşi încetează
activitatea după data predării către birourile
electorale ierarhic superioare a
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Art. 33 
se completează
:
Birourile electorale judeţene, birourile
electorale de sector, biroul electoral pentru
secţiile de votare din străinătate
, biroul
electoral pentru votul prin corespondență
şi
birourile electorale ale secţiilor de votare îşi
încetează activitatea după data predării către
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proceselorverbale de consemnare şi
centralizare a rezultatelor votării, pe care leau
întocmit, cu condiţia confirmării lipsei oricăror
erori sau neconcordanţe în acestea.

birourile electorale ierarhic superioare a
proceselorverbale de consemnare şi
centralizare a rezultatelor votării, pe care leau
întocmit, cu condiţia confirmării lipsei oricăror
erori sau neconcordanţe în acestea.

Articolul 34
...
(7) Pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile
consulare ale României se organizează una sau
mai multe secţii de votare pentru alegătorii care
se află în străinătate în ziua de referinţă.
(8) În afara secţiilor de votare prevăzute la alin.
(7), pot fi organizate, cu acordul guvernului din
ţara respectivă, secţii de votare şi în alte
localităţi decât cele în care îşi au sediul
misiunile diplomatice sau oficiile consulare.
(9) Numerotarea secţiilor de votare din
străinătate se stabileşte de către ministrul
afacerilor externe, prin ordin. În termenul
prevăzut la alin. (5), ministrul afacerilor externe
aduce la cunoştinţă publică numerotarea
fiecărei secţii de votare din străinătate, precum
şi locurile de desfăşurare a votării.
(10) Sediile secţiilor de votare prevăzute la alin.
(7) şi (8) se organizează şi se dotează prin grija
Ministerului Afacerilor Externe. În acest scop,
Ministerul Finanţelor Publice alocă fondurile
necesare.

Mhbzxvkj
Mnshcb
alin. 79 trebuie corelate cu noile dispoziții
privind votul în străinătate, din Legea 208,
respectiv cu condițiile privind votul prin
corespondență, din Legea 288

Articolul 37
(1) În perioada electorală, în cazul prezentării
de sondaje de opinie cu conţinut electoral,
Campania 
Politică fără Bariere
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acestea trebuie însoţite de următoarele
informaţii:
32.

33.

34.

a) denumirea instituţiei care a realizat sondajul;
b) data sau intervalul de timp în care a fost
efectuat sondajul şi metodologia utilizată;
c) dimensiunea eşantionului şi marja maximă
de eroare;
d) cine a solicitat şi cine a plătit efectuarea
sondajului.
Se adaugă 
literele e) şi f):
e) populaţia pentru care este reprezentativ
eşantionul;
f) modalitatea de intervievare.
Alin. 3 
se modifică
:
(3) Cu 48 de ore înainte de ziua de referinţă este (3) Cu 48 de ore înainte de ziua de referință 
şi
interzisă prezentarea de sondaje de opinie,
în ziua votării, până la închiderea urnelor,
televoturi sau anchete făcute pe stradă.
este interzisă prezentarea de sondaje de opinie,
televoturi sau anchete făcute pe stradă.
Articolul 38
...
(4) În termen de 48 de ore de la rămânerea
definitivă a candidaturilor, Societatea Română
de Radiodifuziune şi Societatea Română de
Televiziune stabilesc, în baza comunicării
efectuate de către Biroul Electoral Central,
orarul pentru campania electorală şi repartizarea
timpilor de antenă pentru accesul partidelor
politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale, alianţelor politice,
alianţelor electorale şi al candidaţilor
independenţi la serviciile publice de radio şi
televiziune, având în vedere următoarea
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Sunt informaţii relevante.

Pentru coerență cu principiul interzicerii
oricăror forme de influenţare a electoratului
după încheierea campaniei electorale.

Alin. 4 
se modifică
:
(4) În termen de 48 de ore de la rămânerea
definitivă a candidaturilor, Societatea Română
de Radiodifuziune şi Societatea Română de
Televiziune stabilesc, în baza comunicării
efectuate de către Biroul Electoral Central,
orarul pentru campania electorală şi repartizarea
timpilor de antenă pentru accesul partidelor
politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale, alianţelor politice,
alianţelor electorale şi al candidaţilor
independenţi la serviciile publice de radio şi
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pondere din timpii de antenă alocaţi:
televiziune, având în vedere 
ponderi egale 
din
a) 4/5 din timpii de antenă se repartizează în
timpii de antenă alocaţi.
mod egal partidelor politice, organizaţiilor
Lit. a) și b) s
e abrogă
.
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale
care au membri în Parlamentul European şi care
participă la alegeri, precum şi alianţelor politice
sau electorale dintre acestea;
b) 1/5 din timpii de antenă se repartizează în
mod egal partidelor politice, alianţelor politice,
alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale care nu au
membri în Parlamentul European care participă
la alegeri, precum şi candidaţilor independenţi.
35.

Articolul 41
(1) Birourile electorale judeţene, birourile
electorale ale sectoarelor municipiului
Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de
votare din străinătate veghează la corecta
desfăşurare a campaniei electorale, soluţionând,
prin decizii, plângerile ce le sunt adresate cu
privire la împiedicarea unui partid politic, unei
alianţe politice, unei alianţe electorale sau unei
organizaţii a cetăţenilor aparţinând unei
minorităţi naţionale care participă la alegeri ori
a unui candidat independent de aşi desfăşura
campania electorală în condiţiile prevăzute de
lege.
(2) Dacă birourile electorale judeţene, birourile
electorale ale sectoarelor şi biroul electoral
pentru secţiile de votare din străinătate
consideră, cu ocazia soluţionării plângerii, că
este necesară luarea unor măsuri administrative
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Art. 41 
se completează
:
(1) Birourile electorale judeţene, birourile
electorale ale sectoarelor municipiului
Bucureşti
, biroul electoral pentru votul prin
corespondență
şi biroul electoral pentru secţiile
de votare din străinătate veghează la corecta
desfăşurare a campaniei electorale, soluţionând,
prin decizii, plângerile ce le sunt adresate cu
privire la împiedicarea unui partid politic, unei
alianţe politice, unei alianţe electorale sau unei
organizaţii a cetăţenilor aparţinând unei
minorităţi naţionale care participă la alegeri ori
a unui candidat independent de aşi desfăşura
campania electorală în condiţiile prevăzute de
lege.
(2) Dacă birourile electorale judeţene, birourile
electorale ale sectoarelor
, biroul electoral
pentru votul prin corespondență
şi biroul
electoral pentru secţiile de votare din străinătate
pagina 24 din 29

sau aplicarea unor sancţiuni contravenţionale
ori penale, sesizează autorităţile competente.
(3) Împotriva deciziilor birourilor electorale
judeţene, birourilor electorale de sector şi
biroului electoral pentru secţiile de votare din
străinătate se pot face contestaţii la Biroul
Electoral Central, în termen de cel mult 48 de
ore de la afişarea acestora. Deciziile date asupra
contestaţiilor sunt definitive.
(4) Soluţionarea plângerilor şi a contestaţiilor se
face în termen de 3 zile de la înregistrarea lor.
(5) Contestaţiile formulate în termenul legal
împotriva deciziilor adoptate de birourile
electorale judeţene, birourile electorale de
sector şi biroul electoral pentru secţiile de
votare din străinătate suspendă executarea
acestora.
(6) Deciziile adoptate de birourile electorale
judeţene, birourile electorale de sector şi biroul
electoral pentru secţiile de votare din străinătate
devin executorii de la datele la care expiră
termenele de contestare a acestora.

36.

consideră, cu ocazia soluţionării plângerii, că
este necesară luarea unor măsuri administrative
sau aplicarea unor sancţiuni contravenţionale
ori penale, sesizează autorităţile competente.
(3) Împotriva deciziilor birourilor electorale
judeţene, birourilor electorale de sector
,
biroului electoral pentru votul prin
corespondență
şi biroului electoral pentru
secţiile de votare din străinătate se pot face
contestaţii la Biroul Electoral Central, în termen
de cel mult 48 de ore de la afişarea acestora.
Deciziile date asupra contestaţiilor sunt
definitive.
(4) Soluţionarea plângerilor şi a contestaţiilor se
face în termen de 3 zile de la înregistrarea lor.
(5) Contestaţiile formulate în termenul legal
împotriva deciziilor adoptate de birourile
electorale judeţene, birourile electorale de
sector
, biroul electoral pentru votul prin
corespondență
şi biroul electoral pentru secţiile
de votare din străinătate suspendă executarea
acestora.
(6) Deciziile adoptate de birourile electorale
judeţene, birourile electorale de sector
, biroul
electoral pentru votul prin corespondență
şi
biroul electoral pentru secţiile de votare din
străinătate devin executorii de la datele la care
expiră termenele de contestare a acestora.

Articolul 43
Se adaugă 
alin. 2^1:
(2^1) Pe buletinul de vot, în patrulaterele
corespunzătoare formațiunilor politice
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Recomandarea 2
este ca alături de semnele
partidelor naționale, să fie înscrise pe buletinele
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afiliate în partide europene, se pot adăuga
semnele electorale ale acelor partide
europene în care partidele romanesti sunt
membre, alături de semnele electorale
comunicate Biroului Electoral Central
conform alin. 2.
Se adaugă 
alin. 5^1:
(5^1) Semnele electorale ale partidelor
europene, adăugate pe buletinele de vot
conform alin. 2^1, nu se supun regulii de
exclusivitate din alin. 5.

37.

38.

39.

de vot și semnele electorale ale partidelor
europene. 
Regulamentul 1141/2014
poate fi
relevant în acest sens.

Articolul 45
...
(13) Pentru secţiile de votare din străinătate,
dispoziţiile prezentului articol se aplică, după
caz, cu luarea în considerare a condiţiilor
specifice privind organizarea acestora.

Articolul 46
(1) Votarea începe la ora 7,00 şi se încheie la
ora 21,00. La sediile secţiilor de votare se
afişează la loc vizibil ora la care începe,
respectiv se încheie votarea.

Alin. 13 
se completează
:
(13) Pentru secţiile de votare din străinătate 
și
pentru biroul electoral pentru votul prin
corespondență
, dispoziţiile prezentului articol
se aplică, după caz, cu luarea în considerare a
condiţiilor specifice privind organizarea
acestora.
Alin. 1 
se modifică
:
(1) Votarea începe la ora 7,00 şi se încheie la
ora 
22,00
. La sediile secţiilor de votare se
afişează la loc vizibil ora la care începe,
respectiv se încheie votarea.

Recomandarea 8
este să fie ora 21 CET, adică
22 la noi (de corelat cu interdicțiile privind
exitpollurile)

...
(5) Cetăţenii români care în ziua de referinţă se de corelat cu Legile 208/2015 si 288/2015
află în străinătate votează pentru alegerea
privind votul în străinătate și votul prin
membrilor din România în Parlamentul
corespondență
European numai dacă nu se regăsesc în tabelul
întocmit de Autoritatea Electorală Permanentă,
care cuprinde cetăţenii români care îşi exercită
Campania 
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dreptul de vot la alegerile pentru Parlamentul
European din alt stat membru al Uniunii
Europene.
40.

Articolul 48
(1) La ora 21,00 preşedintele biroului electoral
al secţiei de votare declară votarea încheiată şi
dispune închiderea sălii unde se votează.
(2) Alegătorii care la ora 21,00 se află în sala
unde se votează pot să îşi exercite dreptul de
vot.

41.

Articolul 49
...
(2) La deschiderea fiecărui buletin, preşedintele
citeşte cu voce tare lista de candidaţi care a fost
votată sau, după caz, numele şi prenumele
candidatului independent votat şi arată buletinul
de vot celor prezenţi. Buletinele de vot deschise
se grupează pe partide politice, alianţe politice,
alianţe electorale, precum şi pe organizaţii ale
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi
pe candidaţi independenţi, se numără şi se leagă
separat. Voturile nule, listele de candidaţi sau
prenumele şi numele candidaţilor independenţi
şi voturile valabil exprimate pentru fiecare se
consemnează în câte un tabel separat de câte un
membru al biroului electoral al secţiei de
votare, desemnat de preşedinte.
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Art. 48 
se modifică
:
(1) La ora 
22,00 
preşedintele biroului electoral Recomandarea 8
este să fie ora 21 CET, adică
al secţiei de votare declară votarea încheiată şi 22 la noi (de corelat cu interdicțiile privind
dispune închiderea sălii unde se votează.
exitpollurile)
(2) Alegătorii care la ora 
22,00 
se află în sala
unde se votează sau formează șiruri de așteptare
în zona de protecție pot să îşi exercite dreptul
de vot.
Alin. 2 
se completează
:
(2) La deschiderea fiecărui buletin, preşedintele Pentru corelare cu propunerea de la art. 20, alin.
citeşte cu voce tare lista de candidaţi și 
numele 6, lit. b^1).
candidaților care au fost votați sau, după caz,
numele şi prenumele candidatului independent
votat 
ori opțiunea „Niciunul dintre aceștia” 
şi
arată buletinul de vot celor prezenţi. Buletinele
de vot deschise se grupează pe partide politice,
alianţe politice, alianţe electorale, precum şi pe
organizaţii ale cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale şi pe candidaţi
independenţi 
ori opțiunea „Niciunul dintre
aceștia,” 
se numără şi se leagă separat. Voturile
nule, listele de candidaţi sau prenumele şi
numele candidaţilor independenţi şi voturile
valabil exprimate pentru fiecare, 
inclusiv
opțiunea „Niciunul dintre aceștia,” 
se
consemnează în câte un tabel separat de câte un
membru al biroului electoral al secţiei de
votare, desemnat de preşedinte.
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(3) După deschiderea urnelor şi numărarea
voturilor, preşedintele biroului electoral al
secţiei de votare va încheia un procesverbal, în
3 exemplare, care cuprinde:
42.

...
g) numărul voturilor valabil exprimate obţinute
de fiecare listă de candidaţi sau de fiecare
candidat independent;

Lit. g) 
se completează
:
g) numărul voturilor valabil exprimate obţinute Pentru corelare cu propunerea de la art. 20, alin.
de fiecare listă de candidaţi sau de fiecare
6, lit. b^1).
candidat independent 
și, respectiv de opțiunea
„Niciunul dintre aceștia”
;
Dacă se adoptă liste deschise, 
se introduce 
și
lit. g^1:
g^1) numărul voturilor obținute de fiecare
candidat, luat individual din fiecare listă de
candidați;

Articolul 50
(1) După primirea proceselorverbale de la toate
birourile electorale ale secţiilor de votare şi
după soluţionarea întâmpinărilor şi
contestaţiilor primite, biroul electoral judeţean,
biroul electoral al sectorului municipiului
Bucureşti sau biroul electoral pentru secţiile de
votare din străinătate încheie un procesverbal
centralizator al indicatorilor cuprinşi în
proceseleverbale ale secţiilor de votare, după
cum urmează:
43.

...
g) numărul voturilor valabil exprimate obţinute
de fiecare listă de candidaţi sau de fiecare
candidat independent;
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Lit. g) 
se completează
:
Pentru corelare cu propunerea de la art. 20, alin.
g) numărul voturilor valabil exprimate obţinute 6, lit. b^1).
de fiecare listă de candidaţi sau de fiecare
candidat independent 
și de opțiunea „Niciunul
dintre aceștia”
;
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44.

Articolul 51
(1) Pentru partidele politice, organizaţiile
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale,
alianţele politice şi alianţele electorale, pragul
electoral de atribuire a mandatelor reprezintă
5% din totalul voturilor valabil exprimate, la
nivel naţional.
(2) 
Candidaţilor independenţi li se pot atribui
mandate dacă au obţinut, fiecare în parte, un
număr de voturi valabil exprimate cel puţin egal
cu coeficientul electoral naţional. Coeficientul
electoral naţional reprezintă partea întreagă a
raportului dintre numărul total de voturi valabil
exprimate şi numărul de mandate de
parlamentari europeni ce revin României.

Alin. 1 
se abrogă
, iar textul art. 51 
se modifică
astfel:
Articolul 51
Recomandarea 7
este ca pragul să fie între
Formațiunilor politice și candidaţilor
35%; la noi, coeficientul electoral este un prag
independenţi li se pot atribui mandate dacă au
natural de ~3%
obţinut, fiecare în parte, un număr de voturi
valabil exprimate cel puţin egal cu coeficientul
electoral naţional. Coeficientul electoral
naţional reprezintă partea întreagă a raportului
dintre numărul total de voturi valabil exprimate
şi numărul de mandate de parlamentari
europeni ce revin României.

Articolul 52
...
(4) După primirea proceselorverbale de la toate
birourile judeţene, birourile electorale ale
sectoarelor municipiului Bucureşti sau biroul
electoral pentru secţiile de votare din
străinătate, Biroul Electoral Central încheie un
procesverbal privind centralizarea voturilor şi
atribuirea mandatelor, după cum urmează:
45.

...
g) numărul voturilor valabil exprimate obţinute
de fiecare listă de candidaţi sau de fiecare
candidat independent;
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Lit. g) 
se completează
:
g) numărul voturilor valabil exprimate obţinute Pentru corelare cu propunerea de la art. 20, alin.
de fiecare listă de candidaţi sau de fiecare
6, lit. b^1).
candidat independent 
și de opțiunea „Niciunul
dintre aceștia”
;
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