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Parlamentul României adopt ăprezentaălege. 
TITLUL I: AlegereaăSenatuluiăşiăaăCamereiăDeputa ilor 
CAPITOLUL I: Dispozi iiăgenerale 
Art. 1 

Prezentaă legeă reglementeaz ă organizareaă şiă desf şurareaă alegeriloră pentruă Senată şiă
Cameraă Deputa ilor,ă precumă şiă organizareaă şiă func ionareaă Autorit iiă Electoraleă
Permanente. 

Art. 2 
(1)AlegerileăparlamentareăînăRomâniaăseădesf şoar ăcuărespectareaăcaracteruluiăuniversal,ă
egal,ădirect,ăsecretăşiăliberăexprimatăalăvotului,ăînăcondi iileăprezenteiălegi. 
(2)Cet eniiăromâniăauădreptulădeăvotăşiădeăaăfiăaleşi,ăindiferentădeăras ,ăsex,ăna ionalitate,ă
origineă etnic ,ă limb ă vorbit ,ă religie,ă opinieă politic ,ă avereă sauă origineă social ,ă conformă
Constitu ieiăşiălegisla ieiăînăvigoare. 
(3)Cet eniiăromâniăcuădomiciliulăsauăreşedin aăînăstr in tateăîşiăexercit ădreptul de vot în 
condi iileăprezenteiălegi. 
(4)Cet eniiă româniă auădreptădeăvotădeă laăvârstaădeă18ăani,ădac ăaceast ăvârst ăaă fostă
împlinit ăpân ăînăziuaăalegerilorăinclusiv. 

(5)Nu au drept de vot: 
a)debiliiăsauăaliena iiămintal,ăpuşiăsubăinterdic ie; 
b)persoaneleăc roraăliăs-aăinterzisăexercitareaădreptuluiădeăaăalege,ăpeădurataăstabilit ăprină
hot râreăjudec toreasc ădefinitiv . 

(6)Nuăpotăfiăaleşi: 
a)cet eniiă careă facă parteă dină categoriileă prev zuteă laă art.ă 40ă alin.ă (3)ă dină Constitu iaă
României,ărepublicat ; 
b)persoaneleăcareăfacăparteădinăcategoriileăprev zuteălaăalin.ă(5); 
c)persoaneleăc roraăliăs-aăinterzisăexercitareaădreptuluiădeăaăfiăalesă înăautorit ileăpubliceă
sauăînăoriceăalteăfunc iiăpublice,ăpeădurataăstabilit ăprinăhot râreăjudec toreasc ădefinitiv ă
sau prin lege. 

Art. 3 
(1)Fiecareăaleg torăareădreptulălaăunăsingurăvotăpentruăalegereaăSenatuluiăşiălaăunăsingură
votăpentruăalegereaăCamereiăDeputa ilor. 
(2)Fiecareăaleg torăîşiăexprim ăvotulăpersonal.ăExercitareaăvotuluiăînănumeleăaltuiăaleg toră
esteăinterzis . 
(3)Votul exercitat în cadrul alegerilor este secret. 
(4)Participareaăcet enilorălaăalegeriăseăfaceăpeăbazaăliberuluiăconsim mântăalăacestora. 

Art. 4 
Pentruăorganizareaăalegerilorăseăconstituieăcircumscrip iiăelectoraleă laănivelulă celoră41ădeă
jude e,ăoăcircumscrip ieăînămunicipiulăBucureştiăşiăoăcircumscrip ieăpentruăcet eniiăromâniă
cuădomiciliulăsauăreşedin aăînăafaraă rii.ăNum rulătotalăalăcircumscrip iilorăelectoraleăesteă
deă43.ăDenumirea,ănumerotareaăşiănum rulădeămandateăaferentăcircumscrip iilorăelectoraleă
suntăprev zuteăînăanexaănr.ă1,ăcareăfaceăparteăintegrant ădinăprezentaălege. 

Art. 5 
(1)Senatoriiă şiă deputa iiă seă alegă prină scrutină deă list ,ă potrivită principiuluiă reprezent riiă
propor ionale. 
(2)Normaă deă reprezentareă pentruă alegereaă Camereiă Deputa iloră esteă deă ună deputată laă
73.000 de locuitori. 
(3)Norma de reprezentare pentru alegerea Senatului este de un senator la 168.000 de 
locuitori. 



(4)Num rulă locuitoriloră careă seă iauă înă calculă esteă conformă popula ieiă dup ă domiciliu,ă
raportatădeăInstitutulăNa ionalădeăStatistic ălaădataădeă1ăianuarie a anului precedent anului 
în care au loc alegeri la termen. 
(5)Num rulădeămandateăpentruăSenat,ărespectivăpentruăCameraăDeputa ilorăseădetermin ă
prină raportareaă num ruluiă deă locuitoriă ală fiec reiă circumscrip iiă electoraleă laă normeleă deă
reprezentare prev zuteălaăalin.ă(2)-(4),ălaăcareăseăadaug ăunămandatădeăsenator,ărespectivă
deădeputat,ăpentruăceeaăceădep şeşteăjum tateaănormeiădeăreprezentare,ăf r ăcaănum rulă
mandatelor de senator dintr-oă circumscrip ieă electoral ă s ă fieămaiămică deă 2,ă iară celă deă
deputat, mai mic de 4. 
(6)Num rulă deămandateă pentruăSenat,ă respectivă pentruăCameraăDeputa ilor,ă peă fiecareă
circumscrip ieăînăparte,ăsuntăprev zuteăînăanexaănr.ă1. 
(7)În cazul alegerilor parlamentare anticipate se iau în calcul datele utilizate la ultimele 
alegeri parlamentare la termen. 

Art. 6 
(1)Alegerileăseădesf şoar ăîntr-oăsingur ăzi,ăcareăpoateăfiănumaiăduminica. 
(2)Aducereaălaăcunoştin ăpublic ăaădateiăalegerilor seăfaceăcuăcelăpu ină90ădeăzileăînainteă
deă ziuaă vot rii,ă prină publicareaă înă Monitorulă Oficială ală României,ă Parteaă I,ă aă hot râriiă
Guvernului privind data alegerilor. 
(3)Campaniaăelectoral ăîncepeăcuă30ădeăzileăînainteădeăziuaăvot riiăşiăseăîncheieăcuă24ăde 
oreăînainteădeămomentulăînceperiiăvot rii. 
CAPITOLUL II: Organismele electorale 
Art. 7 

(1)Pentruă organizareaă procesuluiă electorală func ioneaz ă înă modă permanentă Autoritateaă
Electoral ăPermanent ,ăcareăemiteăhot râri,ădeciziiăşiă instruc iuni.ăÎnăperioadaăorganiz riiă
alegerilorăseăformeaz ăBiroulăElectoralăCentral,ăbirouriăelectoraleădeăcircumscrip ieălaănivelă
jude ean,ă ală municipiuluiă Bucureşti,ă oficiiă electoraleă deă sector,ă înă cazulă municipiuluiă
Bucureşti,ăşiăunăbirouăelectoralădeăcircumscrip ieăpentruăcet eniiăromâniăcuădomiciliulăsauă
reşedin aăînăafaraă rii,ăprecumăşiăbirouriăelectoraleăaleăsec iilorădeăvotare. 
(2)Birourileă electoraleă suntă alc tuiteă numaiă dină cet eniă cuă dreptă deă vot.ă Candida iiă înă
alegeri,ă so ul/so ia,ă rudeleă şiă afiniiă acestoraă pân ă laă gradulă ală doileaă inclusivă nuă potă fiă
membri ai birourilor electorale. 
(3)Înăîndeplinireaăatribu iilorăceăleărevin,ămembriiăbirourilorăelectoraleăexercit ăoăfunc ieăceă
implic ă autoritateaă deă stat.ă Exercitareaă corect ă şiă impar ial ă aă func ieiă deă membruă ală
birouluiă electorală esteă obligatorie.ă Nerespectareaă acesteiă obliga iiă atrageă r spundereaă
contraven ional ăsauăpenal ,ădup ăcaz. 
(4)Prin derogare de la prevederile Legii nr. 188/1999 privindă Statutulă func ionariloră
publici, republicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăpersoaneleăcareăocup ăfunc iiă
publice pot face parte din birourile electorale. 
(5)Înă cazulă sec iiloră deă votareă cuă maiă pu ină deă 500ă deă aleg toriă aronda i,ă Autoritateaă
Electoral ăPermanent ăpoateăstabiliăcaăpreşedinteleăbirouluiăelectoralăalăsec ieiădeăvotareă
sauă loc iitorulă acestuiaă s ă îndeplineasc ă atribu iileă prev zuteă deă prezentaă legeă pentruă
operatoriiădeăcalculator.ăLaăsec iileădeăvotareădinăstr in tate,ăpreşedinteleăsec ieiădeăvotareă
poateăîndepliniăşiăatribu iileăprev zuteădeăprezentaălegeăpentruăoperatoriiădeăcalculator. 

Art. 8 
(1)Birourileăşiăoficiileăelectoraleălucreaz ăînăprezen aămajorit iiămembrilorălorăşi iau decizii 
cuă votulă majorit iiă membriloră prezen i.ă Biroulă Electorală Centrală lucreaz ă înă prezen aă
majorit iiă membriloră s iă şiă adopt ă deciziiă şiă hot râriă cuă votulă majorit iiă membriloră
prezen i. 
(2)Înăcazădeăegalitateădeăvoturi,ăvotulăpreşedinteluiăesteăhot râtor. 

Art. 9 
(1)Reprezentan iiă partideloră politice,ă aiă alian eloră politiceă şiă aiă alian eloră electorale,ă
precumă şiă aiă organiza iiloră cet eniloră apar inândă minorit iloră na ionaleă înă birourileă şiă
oficiileăelectoraleănuăpotăprimiăşiănuăpotăexercitaăalteăîns rcin riăînăafaraăcelorăprev zuteădeă
prezenta lege. 



(2)Reprezentan iiă partideloră politice,ă aiă alian eloră politiceă şiă aiă alian eloră electorale,ă
precumă şiă aiă organiza iiloră cet eniloră apar inândă minorit iloră na ionaleă înă birourileă şiă
oficiileăelectoraleăpotă fiă înlocui i,ă laăcerereaăcelorăcareă i-au propus, cu aprobarea biroului 
electorală ierarhică superior,ă pân ă înă preziuaă vot rii,ă iară înă cază deă deces,ă îmboln viri sau 
accidente,ăchiarăşiăînăziuaăalegerilor. 
(3)Membriiă birouriloră şiă oficiiloră electoraleă careă nuă reprezint ă partideă politice,ă alian eă
politice,ă alian eă electoraleă sau,ă dup ă caz,ă organiza iiă aleă cet eniloră apar inândă
minorit ilorăna ionaleăpotăfiăînlocui i,ăînăcazădeădeces,ăîmboln viriăsauăaccidente,ădeăc treă
cei care i-auădesemnat,ăcuărespectarea,ădup ăcaz,ăaăcondi iilorăprev zuteălaăart.ă11,ă13,ă15ă
şiă17. 

Art. 10 
Calitateaădeămembruăalăunuiăbirouăsauăoficiuăelectoralăînceteaz ădeădreptăînăcazulăînăcareă
s-aădispusătrimitereaăînăjudecat ăpentruăs vârşireaăuneiăinfrac iuniăprev zuteălaăart.ă385-
391ădinăCodulăpenal.ăConstatareaăcazuluiă încet riiădeădreptăaăcalit ii de membru al unui 
birou sau oficiu electoral se face, în termen de 48 de ore de la intervenirea cazului, de 
c treăpreşedinteleăbirouluiăelectoralăierarhicăsuperior,ăiarăînăcazulăBirouluiăElectoralăCentral,ă
deăc treăpreşedinteleăÎnalteiăCur iădeăCasa ieăşi Justi ie.ăDispozi iileăart.ă9ăseăaplic ăînămodă
corespunz tor. 

Art. 11 
(1)Laă nivelă na ională seă constituieă ună Birouă Electorală Central,ă formată dină 5ă judec toriă aiă
Înalteiă Cur iă deă Casa ieă şiă Justi ie,ă preşedinteleă şiă vicepreşedin iiă Autorit iiă Electoraleă
Permanenteă şiă dină celă multă 12ă reprezentan iă aiă partideloră politice,ă alian eloră politice,ă
alian eloră electorale,ă conformă legii,ă precumă şiă ună reprezentantă desemnată deă grupul 
parlamentarăalăminorit ilorăna ionaleădinăCameraăDeputa ilor. 
(2)Desemnareaă celoră 5ă judec toriă seă faceă deă preşedinteleă Înalteiă Cur iă deă Casa ieă şiă
Justi ie,ăînăşedin ăpublic ,ăînăceaădeăaătreiaăziădeălaăstabilireaădateiăalegerilor,ăprinătragereă
la sor i,ă dintreă judec toriiă înă exerci iuă ală ÎnalteiăCur iă deăCasa ieă şiă Justi ie.ăData,ă oraă şiă
loculăşedin eiăpubliceădeătragereălaăsor iăseăanun ăînăscrisăpartidelorăpoliticeăparlamentareă
deă c treă preşedinteleă Înalteiă Cur iă deă Casa ieă şiă Justi ie,ă cuă oă zi înainte de ziua 
desf şur rii,ă şiă seă aduceă laă cunoştin ă public ă prină presaă scris ă şiă audiovizual .ă Laă
organizareaă şiă desf şurareaă trageriiă laă sor iă poateă participaă câteă ună reprezentant,ă
desemnat ca atare, al partidelor politice parlamentare. Rezultatul trageriiă laă sor iă seă
consemneaz ă într-un proces-verbal,ă semnată deă preşedinteleă şiă deă prim-magistratul-
asistentăalăÎnalteiăCur iădeăCasa ieăşiăJusti ie.ăProcesul-verbal constituie actul de învestire. 
(3)Înătermenădeă24ădeăoreădeălaăînvestire,ăjudec toriiădesemna iăalegădinărândulălor,ăprină
votăsecret,ăpreşedinteleăBirouluiăElectoralăCentralăşiă loc iitorulăacestuia.ă Înă termenădeă24ă
deă oreă deă laă alegereaă preşedinteluiă Birouluiă Electorală Central,ă biroulă seă completeaz ă cuă
preşedinteleăşiăvicepreşedin iiăAutorit ii Electorale Permanente, cu câte un reprezentant 
ală partideloră politiceă parlamentareă şiă organiza iiloră cet eniloră apar inândă minorit iloră
na ionaleăcuăgrupăparlamentarăpropriuăînăambeleăCamereăaleăParlamentului,ăprecumăşiăcuă
reprezentantul desemnat de grupulă parlamentară ală minorit iloră na ionaleă dină Cameraă
Deputa ilor,ă comunica iă înă scrisă deă c treă acestea.ă Stabilireaă listeiă partideloră politiceă şiă aă
organiza iilorăcet enilorăapar inândăminorit ilorăna ionaleăcuăgrupăparlamentarăpropriuăînă
ambele Camere aleă Parlamentuluiă şiă aă num ruluiă deă parlamentariă aiă acestoraă seă facă peă
bazaă comunic riiă secretariloră generaliă aiă celoră dou ă Camereă aleă Parlamentuluiă c treă
preşedinteleă Birouluiă Electorală Central.ă Completareaă Birouluiă Electorală Centrală seă
consemneaz ă într-un proces-verbal,ă careă constituieă actulă deă învestire.ă Înă aceast ă
organizare,ă Biroulă Electorală Centrală îndeplineşteă toateă atribu iileă ceă îiă revină potrivită
prezentei legi. 
(4)Înă termenădeădou ăzileădeă laă r mânereaădefinitiv ăaă candidaturilor,ăpartideleăpolitice 
careă nuă suntă reprezentateă înă Parlament,ă alian eleă politiceă şiă alian eleă electoraleă aleă
acestoraăcareăparticip ă laăalegeriă comunic ,ă înăscris,ăBirouluiăElectoralăCentralănumeleăşiă
prenumeleăreprezentan ilor.ăComunic rileă transmiseădup ăacestă termenănuăse mai iau în 
considerare. 



(5)Desemnareaă reprezentan iloră partideloră politiceă neparlamentare,ă alian eloră politiceă şiă
alian eloră electoraleă dintreă acesteaă înă Biroulă Electorală Centrală seă faceă înă ordineaă
descresc toareă aă num ruluiă deă candidaturiă r maseă definitiveă dină circumscrip iileă
electorale. 
(6)Înă cazulă înă care,ă laă desemnareaă reprezentan iloră partideloră politiceă neparlamentare,ă
alian elorăpoliticeă sauăalian elorăelectoraleădintreăacestea,ăultimulă locădeădistribuită revineă
unoră partideă sauă alian eă careă auă depusă acelaşiă num ră deă candidaturi,ă desemnareaă
reprezentan ilorăacestoraăseă face,ăprină tragereă laăsor i,ădeăpreşedinteleăBirouluiăElectorală
Central,ă înă prezen aă persoaneloră delegateă deă partideleă politice,ă alian eleă politiceă sauă
alian eleăelectoraleăînăcauz . 
(7)Completareaă Birouluiă Electorală Centrală cuă reprezentan iiă partideloră politiceă
neparlamentare,ăalian elorăpoliticeăşiăalian elorăelectoraleăseăface,ăînătermenădeă24ădeăoreă
deălaăexpirareaătermenuluiăprev zutălaăalin.ă(4),ădeăpreşedinteleăBirouluiăElectoral Central, 
înă prezen aămembriloră birouluiă şiă aă persoaneloră delegateă deă partideleă politice,ă alian eleă
politiceă şiă alian eleă electoraleă careă auă comunicată reprezentan ii.ă Procesul-verbal întocmit 
deă preşedinteă cuă privireă laă modulă deă stabilireă aă reprezentan ilor constituie actul de 
atestareăaăcalit iiăacestoraădeămembriăînăBiroulăElectoralăCentral. 
(8)Competitoriiă electoraliă careă desemneaz ă reprezentan iă înă Biroulă Electorală Centrală
potrivităprevederilorăalin.ă(3)ăşiă(4)ăpotădesemnaăşiăcâteăunăloc iitorăalăacestora.ăLoc iitorulă
poateă înlocui,ă cuă aceleaşiă drepturiă şiă obliga ii,ă titularulă respectiv,ă numaiă cândă acestaă nuă
poateăparticipaălaăşedin eleăBirouluiăElectoralăCentral. 
(9)Înă componen aă prev zut ă laă alin.ă (1)ă Biroulă Electorală Centrală adopt ,ă înă termenă deă
dou  zileădeălaăconstituire,ăunăregulamentădeăorganizareăşiăfunc ionare,ăcareăseăpublic ăînă
MonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI,ăşiăesteăobligatoriuăpentruătoateăbirourileăşiăoficiileă
electorale. 
(10)Aparatul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central esteăasiguratădeăc treăAutoritateaă
Electoral ăPermanent ăşiăMinisterulăAfaceriloră Interne,ă iarăstatisticieniiănecesari,ădeăc treă
InstitutulăNa ionalădeăStatistic . 

Art. 12 
(1)BiroulăElectoralăCentralăareăurm toareleăatribu iiăprincipale: 

a)urm reşteă aplicareaă unitar ă aă dispozi iiloră legaleă privitoareă laă alegeriă şiă asigur ă
interpretareaăunitar ăaăprevederilorăacestora; 
b)asigur ă publicareaă înă Monitorulă Oficială ală României,ă Parteaă I,ă aă listeiă cuprinzândă
denumireaă şiă semneleă electoraleă aleă partideloră politice,ă alian eloră politice,ă alian eloră
electoraleă şiă organiza iiloră cet eniloră apar inândăminorit iloră na ionaleă legală constituite,ă
careă auă dreptulă s ă participeă laă alegeri,ă şiă comunic ă listaă tuturoră birouriloră electoraleă deă
circumscrip ie,ăimediatădup ăconstituireaăacestora; 
c)rezolv ă întâmpin rileă referitoareă laă propriaă saă activitateă şiă contesta iileă cuă privireă laă
activitateaăbirourilorăelectoraleădeăcircumscrip ie;ăcontesta iileăseăsolu ioneaz ăprinădeciziiă
careă suntă obligatoriiă pentruă biroulă electorală înă cauz ,ă precumă şiă pentruă autorit ileă şiă
institu iileăpubliceălaăcareăseărefer ,ăsubăsanc iunileăprev zuteădeăprezentaălege; 
d)preiaă listeleă deă sus in toriă aiă listeloră deă candida iă propuseă deă partideleă politice,ă
organiza iileă cet eniloră apar inândă minorit iloră na ionale,ă alian eleă politice,ă alian eleă
electorale, în cazul în careă acesteaă opteaz ă s ă depun ă listeleă deă sus in toriă laă nivelă
na ionalăşiăcomunic ăbirourilorăelectoraleădeăcircumscrip ieălistaăcompetitorilorăelectoraliăcuă
dreptădeăaădepuneăcandidaturiăînătoateăcircumscrip iileăelectorale; 
e)faceăpublica iileăşiăafiş rile prev zuteădeăprezentaălegeăcuăprivireălaăcandidaturi; 
f)centralizeaz ,ăpeăbazaăcomunic rilorăprimiteădeălaăbirourileăelectoraleădeăcircumscrip ie,ă
num rulă deă candidaturiă definitiveă depuseă deă c treă partideleă politice,ă alian eleă politice,ă
alian eleăelectoraleăşiăorganiza iileăcet enilorăapar inândăminorit ilorăna ionale;ăcomunic ă
situa iaăcentralizat ,ăînătermenădeă24ădeăoreădeălaăîntocmire,ăcomisieiăspecialeăaăSenatuluiă
şiăCamereiăDeputa ilorăpentruăatribuireaătimpilorădeăanten ,ăprecumăşiăSociet iiăRomâne 
deăTeleviziuneăşiăSociet iiăRomâneădeăRadiodifuziune; 
g)stabileşte,ă peă bazaă proceselor-verbale transmise de birourile electorale de 
circumscrip ie,ă listaă partideloră politice,ă alian eloră politice,ă alian eloră electoraleă şiă aă



organiza iiloră cet eniloră apar inândă minorit iloră na ionaleă careă auă întrunită pragulă
electoral,ăprecumăşiă listaăcelorăcareănuăauă întrunităpragulăelectoralăşiăcomunic ăbirouriloră
electoraleă deă circumscrip ieă şiă d ă publicit ii,ă înă termenă deă 24ă deă oreă deă laă constatare,ă
aceste liste; 
h)anuleaz ăalegerileădintr-oăsec ieădeăvotareăsauăcircumscrip ieăelectoral ăînăcazulăînăcareă
constat ăc ăvotareaăsauăstabilireaărezultatuluiăalegerilorăaăavutălocăprinăfraud ăelectoral ; 
i)poateădispuneă renum rareaăvoturiloră într-oăsec ieădeăvotareă sauă refacereaăcentraliz riiă
voturiloră şiă rezultatuluiă alegeriloră dintr-oă circumscrip ieă electoral ă înă situa iaă înă careă
constat ,ăpeăbazaăprobelorăadministrate,ă c ăauă fostă comiseăeroriă oriă auă fostă înregistrateă
neconcordan eăîntreădateleăînregistrateăînăprocesele-verbale; 
j)totalizeaz ă rezultatulă na ional,ă peă bazaă proceselor-verbale primite de la birourile 
electorale constituite la niveluri inferioare; 
k)transmiteă Autorit iiă Electoraleă Permanente,ă dup ă publicareaă rezultateloră alegeriloră înă
Monitorul Oficial al României,ă Parteaă I,ă materialeleă necesareă redact riiă C r iiă albeă aă
alegerilor; 
l)stabileşte,ă laă nivelă na ional,ă num rulă deă mandateă ceă revină înă fiecareă circumscrip ieă
electoral ă fiec ruiă partidă politic,ă fiec reiă alian eă politice,ă alian eă electorale,ă organiza iiă aă
cet eniloră apar inândă uneiă minorit iă na ionale,ă fiec ruiă candidată independentă careă
particip ăînăalegeriăînăcondi iileăprezenteiălegi; 
m)atest ă atribuireaă unuiă mandată deă deputată organiza ieiă cet eniloră apar inândă
minorit iloră na ionaleă careă aă întrunită condi iileă prev zuteă laă art.ă 56ă şiă elibereaz ă
certificatulădoveditorădeputatuluiădesemnatăpeăaceast ăbaz ; 
n)trimiteăspreăpublicareărezultateleăfinaleăaleăalegerilorăc treăRegiaăAutonom ă"Monitorulă
Oficial"; 
o)organizeaz ăşiăimplementeaz ăunăsistemădeăcolectareădeădateăşiădeăinformareăperiodic ă
aăopinieiăpubliceăprivindăprezen aăpopula ieiălaăvot; 
p)îndeplineşteăoriceăalteăatribu iiăceăîiărevinăpotrivităprezenteiălegi. 
(2)Înăcazulăînăcare,ăpentruăsolu ionareaăuneiăcontesta ii,ăsuntănecesareăverific riădeăfapt, 
acesteaăseăefectueaz ă înăprezen aăunuiă judec torădinăBiroulăElectoralăCentral.ăAsemeneaă
verific riănuăseăpotăfaceăînăziuaăalegerilor. 
(3)Cererea de anulare a alegerilor dintr-oăsec ieădeăvotareăsauăcircumscrip ieăelectoral ă
pentruă fraud ă electoral ă seă poateă faceă numaiă deă c treă competitoriiă electoraliă careă auă
participată laă alegeriă înă circumscrip iaă electoral ă respectiv .ă Cerereaă seă depuneă laă Biroulă
Electorală Centrală înă termenă deă celă multă 48ă deă oreă deă laă dataă încheieriiă vot rii,ă subă
sanc iuneaădec derii.ăCerereaătrebuieătemeinicămotivat ăşiăînso it ădeădovezileăpeăcareăseă
întemeiaz .ăLipsaăprobelorăatrageărespingereaăcererii.ăCerereaăpoateăfiăadmis ănumaiădac ă
celă careăaă sesizatănuăesteă implicată înăproducereaă fraudeiă şiănumaiădac ăseă stabileşteă c ă
aceasta a fostădeănatur ăs ămodificeăatribuireaămandatelor.ăSolu ionareaăcereriiădeăanulareă
aă alegeriloră deă c treă Biroulă Electorală Centrală seă faceă înă celă multă 3ă zileă deă laă dataă
înregistr riiăacesteia.ăDeciziaăBirouluiăElectoralăCentralăpoateăfiăatacat ăînătermenăde 24 de 
oreă deă laă dataă aduceriiă laă cunoştin ă public ă laă Înaltaă Curteă deă Casa ieă şiă Justi ie,ă careă
solu ioneaz ăînătermenădeăcelămultă3ăzileădeălaădataăsesiz rii.ăÎnătermenădeăcelămultă10ăzileă
deă laă dataă r mâneriiă definitiveă aă admiteriiă cereriiă deă anulareă a alegeriloră prină hot râreă
judec toreasc ă definitiv ă seă organizeaz ă ună nouă scrutin,ă înă sec iileă deă votareă sauă înă
circumscrip iaă electoral ă undeă s-aă constatată fraudaă electoral .ă Biroulă deă circumscrip ieă
electoral ă împreun ă cuă autorit ileă administra ieiă publice locale vor asigura buna 
desf şurareă aă nouluiă scrutin,ă cuă aplicareaă corespunz toareă aă dispozi iiloră prezenteiă legi.ă
Pân ă laăob inereaănoiloră rezultateăseăsuspend ăopera iunileăelectoraleăprivindănum rareaă
voturilorăşiăconstatareaărezultatelor. 
(4)Prin fraud ăelectoral ăseă în elege,ă înăsensulăprezenteiă legi,ăoriceă fapt ă incriminat ădeă
legeă careă areă locă înaintea,ă înă timpulă sauă dup ă încheiereaă vot riiă oriă înă timpulă num r riiă
voturiloră şiă încheieriiă proceselor-verbaleă şiă careă areă caă rezultată denaturareaă voin eiă
aleg torilorăşiăcreareaădeăavantajeăconcretizateăprinămandateăînăplusăpentruăunăcompetitoră
electoral. 



(5)Înăexercitareaăatribu iilorăceăîiărevinăpotrivităprevederilorăprezenteiălegi,ăBiroulăElectorală
Centrală adopt ă deciziiă şiă hot râri.ă Hot rârileă Biroului Electoral Central se dau pentru 
interpretareaăunitar ăaă legiiăşiăsuntăgeneralăobligatorii.ăDeciziileăBirouluiăElectoralăCentrală
seădauăînăaplicareaăprevederilorăprezenteiălegi,ăprecumăşiăînăsolu ionareaăîntâmpin rilorăşiă
contesta iilorăpeăcareăesteăcompetentăs ăleăsolu ioneze.ăDeciziileăBirouluiăElectoralăCentrală
suntăobligatoriiăpentruătoateăautorit ile,ăinstitu iileăpublice,ăbirourileăelectorale,ăprecumăşiă
pentruă toateă organismeleă cuă atribu iiă înă materieă electoral ,ă deă laă dataă aduceriiă laă
cunoştin ăînăşedin ăpublic .ăDeciziileăseăaducălaăcunoştin ăînăşedin ăpublic ăşiăprinăoriceă
mijlocădeăpublicitate,ăiarăhot rârileăseăpublic ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI. 
(6)Biroulă Electorală Centrală îşiă înceteaz ă activitateaă înă termenă deă 48ă deă oreă de la data 
public riiă înă Monitorulă Oficială ală României,ă Parteaă I,ă aă rezultatuluiă alegerilor,ă potrivită
prevederilor prezentei legi. 

Art. 13 
(1)Laă nivelulă fiec reiaă dintreă celeă 43ă deă circumscrip iiă electoraleă seă constituieă ună birouă
electorală deă circumscrip ie,ă formată dină 3ă judec tori,ă ună reprezentantă ală Autorit iiă
Electoraleă Permanenteă şiă dină celă multă 9ă reprezentan iă aiă partideloră politice,ă alian eloră
politice,ă alian eloră electoraleă şiă aiă organiza iiloră cet eniloră apar inândă minorit iloră
na ionaleă careă particip ă laă alegeri,ă conformă prezenteiă legi,ă înă circumscrip iaă electoral ă
respectiv .ă Biroulă electorală deă circumscrip ieă pentruă cet eniiă româniă cuă domiciliulă sauă
reşedin aăînăafaraă riiăareăsediulăînămunicipiulăBucureşti. 
(2)Desemnareaăceloră3ăjudec toriăseăfaceăînăşedin ăpublic ,ăînătermenădeă21ădeăzileădeălaă
dataăînceperiiăperioadeiăelectorale,ădeăc treăpreşedinteleătribunalului,ăprinătragereălaăsor iă
dintre judec toriiă înăexerci iuăaiătribunaluluiă jude ean,ărespectivăaiăTribunaluluiăBucureşti,ă
pentruă Circumscrip iaă Electoral ă Bucureştiă şiă pentruă circumscrip iaă electoral ă pentruă
cet eniiă româniă cuă domiciliulă sauă reşedin aă înă afaraă rii.ă Dataă şedin eiă seă aduceă laă
cunoştin ăpublic ,ăprinăpres ,ădeăpreşedinteleătribunalului,ăcuăcelăpu ină48ădeăoreăînainte.ă
Rezultatulă trageriiă laă sor iă seăconsemneaz ă într-un proces-verbal,ă semnatădeăpreşedinte,ă
ce constituie actul de învestire. În termen de 24 de ore de la desemnare, judec torii,ăprină
votăsecret,ăalegăpreşedinteleăbirouluiăelectoralădeăcircumscrip ieăşiăloc iitorulăacestuia.ăDină
acelă moment,ă biroulă astfelă constituită îndeplineşteă toateă atribu iileă ceă îiă revină potrivită
prezentei legi, urmând a fi completat cu reprezentantulăAutorit iiăElectoraleăPermanente,ă
reprezentan iiăpartidelorăpolitice,ăalian elorăpolitice,ăalian elorăelectoraleăşiăaiăorganiza iiloră
cet enilorăapar inândăminorit ilorăna ionale,ăconformăprezenteiălegi. 
(3)În termen de 24 de ore de la expirarea termenuluiăprev zutălaăalin.ă(2),ăbiroulăelectorală
deăcircumscrip ieăseăcompleteaz ăcuăunăreprezentantăalăAutorit iiăElectoraleăPermanente. 
(4)Biroulă electorală deă circumscrip ie,ă constituită potrivită alin.ă (1)-(3),ă îndeplineşteă toateă
atribu iileăceăîiărevinăpotrivit prezentei legi. 
(5)Înă termenădeă48ădeăoreădeă laădataăconstituiriiăbirourilorăelectoraleădeăcircumscrip ie,ă
partideleăpoliticeăşiăorganiza iileăcet enilorăapar inândăminorit ilorăna ionaleăcareăauăgrupă
parlamentarăpropriuă înăcelăpu inăunaădinăCamereleăParlamentuluiătrebuieăs ăcomunice,ă înă
scris,ăbirourilorăelectoraleădeăcircumscrip ieănumeleăşiăprenumeleăreprezentan ilorălorăcareă
voră faceă parteă dină acestea.ă Comunic rileă transmiseă dup ă acestă termenă nuă seă iauă înă
considerare. 
(6)În termen de 5 zile deă laă dataă pân ă laă careă seă potă propuneă candidaturile,ă partideleă
politice,ă organiza iileă cet eniloră apar inândă minorit iloră na ionale,ă alian eleă politiceă şiă
alian eleăelectoraleăcareăparticip ălaăalegeri,ăalteleădecâtăceleăprev zuteălaăalin.ă(5),ătrebuieă
s ă comunice,ă înă scris,ă birouriloră electoraleă deă circumscrip ieă numeleă şiă prenumeleă
reprezentan iloră loră careă voră faceă parteă dină acestea.ă Comunic rileă transmiseă dup ă acestă
termen nu se iau în considerare. 
(7)Completareaăbirourilorăelectoraleădeăcircumscrip ieăcuăreprezentan iiăpartidelorăpoliticeă
parlamentareăşiăaiăorganiza iilorăcet enilorăapar inândăminorit ilorăna ionaleăcareăauăgrupă
parlamentarăpropriuă înă celăpu inăunaădinăCamereleăParlamentului,ă aleă c rorădateăprivindă
identitatea au fost comunicate conform alin. (5), se face în termen de 24 de ore de la data 
expir riiătermenuluiăprev zutălaăalin.ă(5),ăînăordineaănum ruluiădeădeputa iăşiădeăsenatori. 



(8)Completareaăbirourilorăelectoraleădeăcircumscrip ieăcuăreprezentan iiăpartidelorăpolitice,ă
organiza iilorăcet enilorăapar inândăminorit ilorăna ionale,ăalian elorăpoliticeăşiăalian eloră
electoraleăcareăparticip ă laăalegeri,ăaleăc rorădateăprivindă identitateaăauă fostăcomunicateă
conformăalin.ă(6),ăseăfaceăînătermenădeă48ădeăoreădeălaădataăexpir riiătermenuluiăprev zută
laă alin.ă (6),ă înă ordineaă num ruluiă candidaturiloră definitiveă înă circumscrip iaă electoral ă
respectiv .ă Înă cază deă egalitateă aă num ruluiă deă candidaturi,ă ordineaă deă completareă aă
birouluiăelectoralădeăcircumscrip ie,ăpân ă laăconcuren aănum ruluiămaxim de membri, se 
stabileşteăprinătragereălaăsor i,ăînăşedin ăpublic . 
(9)Oficiileă electoraleă seă organizeaz ă laă nivelulă sectoarelorămunicipiuluiă Bucureştiă şiă suntă
alc tuiteă dintr-ună preşedinte,ă ună loc iitoră ală acestuia,ă ună reprezentantă ală Autorit iiă
ElectoraleăPermanenteăşiădinăcelămultă7ăreprezentan iăaiăpartidelorăpolitice,ăorganiza iiloră
cet enilorăapar inândăminorit ilorăna ionale,ăalian elorăpoliticeăşiăalian elorăelectorale. 
(10)Preşedinteleă oficiuluiă electorală şiă loc iitorulă acestuiaă suntă magistra iă desemna iă deă
preşedinteleăTribunaluluiăBucureştiăcuă20ădeăzileăînainteădeădataăalegerilor,ăprinătragereălaă
sor i,ăpeăfunc ii,ădintreăjudec toriiăînăexerci iuăaiăjudec torieiăsectorului. 
(11)Înă24ădeăoreădeălaădataădesemn riiămagistra ilor,ăpartideleăpolitice,ăalian eleăpolitice,ă
alian eleă electoraleă şiă organiza iileă cet eniloră apar inândă minorit iloră na ionaleă careă
particip ălaăalegeriăcomunic ăînăscrisănumeleăreprezentan ilorălorăînăoficiulăelectoral. 
(12)Înătermenădeă24ădeăoreădeălaădataăexpir riiătermenuluiăprev zutălaăalin.ă(10),ăoficiileă
electoraleăseăcompleteaz ăcuăcâteăunăreprezentantăalăAutorit iiăElectoraleăPermanente. 
(13)Înătermenădeă24ădeăoreădeălaădataăexpir riiătermenuluiăprev zutălaăalin.ă(11),ăoficiileă
electoraleă seă completeaz ă cuă reprezentan iiă partideloră politice,ă organiza iiloră cet eniloră
apar inândăminorit iloră na ionale,ă alian eloră politiceă şiă alian eloră electorale,ă cuăaplicareaă
corespunz toareă aă prevederiloră alin.ă (7)ă şiă (8)ă referitoareă laă stabilireaă ordiniiă deă
completare a birourilorăelectoraleădeăcircumscrip ieăelectoral . 
(14)Partideleă politice,ă alian eleă politice,ă alian eleă electoraleă şiă organiza iileă cet eniloră
apar inândă minorit iloră na ionaleă potă desemnaă câteă ună singură reprezentantă înă Biroulă
Electoral Central, într-un birouăelectoralădeăcircumscrip ieăsauăîntr-un oficiu electoral. 

Art. 14 
(1)Birourileăelectoraleădeăcircumscrip ieăauăurm toareleăatribu ii: 

a)vegheaz ă laă organizareaă dină timpă aă sec iiloră deă votare,ă urm rescă şiă asigur ă aplicareaă
unitar ă şiă respectareaădispozi iiloră legaleă privitoareă laă alegeriă deă c treă toateă autorit ile,ă
institu iileă şiă organismeleă cuă responsabilit iă înă materieă electoral ă dină cadrulă
circumscrip iei; 
b)înregistreaz ăcandidaturileădepuseălaănivelulăcircumscrip iei; 
c)comunic ,ă înătermenădeă24ădeăoreădeălaăr mânereaădefinitiv ăaăcandidaturilor,ăBirouluiă
Electoral Centrală listeleă deă candida i,ă precumă şiă candidaturileă independenteă laă nivelulă
circumscrip iei; 
d)facăpublica iileăşiăafiş rileăprev zuteădeăprezentaălegeăcuăprivireălaăcandidaturi; 
e)constat ăr mânereaădefinitiv ăaăcandidaturilor; 
f)rezolv ă întâmpin rileă referitoareă laă propriaă loră activitateă şiă contesta iileă cuă privireă laă
opera iunileăbirourilorăelectoraleăaleă sec iilorădeăvotareă sau,ădup ăcaz,ăoficiilorăelectoraleă
dinăcadrulăcircumscrip ieiăelectoraleăînăcareăfunc ioneaz ;ăcontesta iileăseăsolu ioneaz ăprin 
deciziiăcareăsuntăobligatoriiăpentruăbiroulăelectoralăînăcauz ,ăprecumăşiăpentruăautorit ileăşiă
institu iileăpubliceălaăcareăseărefer ,ăsubăsanc iunileăprev zuteădeăprezentaălege; 
g)distribuieă birouriloră electoraleă aleă sec iiloră deă votare,ă prină intermediul primarilor, pe 
baz ă deă proces-verbal de predare-primire,ă buletineleă deă vot,ă ştampilaă deă controlă şiă
ştampileleă cuă men iuneaă "VOTAT",ă formulareleă pentruă încheiereaă proceselor-verbale, 
precumă şiă celelalteă materialeă necesareă procesuluiă electoral.ă Biroulă Electoral de 
Circumscrip ieă ală Municipiuluiă Bucureştiă distribuieă acesteă materialeă oficiiloră electorale;ă
Biroulă electorală deă circumscrip ieă pentruă cet eniiă româniă cuă domiciliulă sauă reşedin aă înă
afaraă riiă distribuieă acesteă materialeă birouriloră electoraleă aleă sec iiloră deă votareă dină
str in tate,ăcuăsprijinulălogisticăalăMinisteruluiăAfacerilorăExterne; 
h)stabilescămandateleă ceă revin,ă laă nivelulă circumscrip iei,ă fiec ruiă partidă politic,ă fiec reiă
alian eă politice,ă alian eă electorale,ă organiza iiă aă cet eniloră apar inândă uneiă minorit iă



na ionale,ă fiec ruiă candidată independentă careă particip ă înă alegeriă înă condi iileă prezenteiă
legi, în conformitate cu prevederile art. 94; 
i)elibereaz ăcandida ilorădeclara iăaleşiăcertificatulădoveditorăalăalegerii; 
j)înainteaz ăBiroului Electoral Central procesele-verbale cuprinzând rezultatul alegerilor la 
nivelulă circumscrip ieiă electoraleă înă careă func ioneaz ,ă precumă şiă întâmpin rile,ă
contesta iileăşiăprocesele-verbaleăprimiteădeălaăbirourileăelectoraleăaleăsec iilorădeăvotare; 
k)îndeplinescăoriceăalteăatribu iiăceăleărevinăpotrivităprezenteiălegi. 
(2)Deciziileăbirouluiăelectoralădeăcircumscrip ieăseăaducălaăcunoştin ăînăşedin ăpublic ăşiă
prinăafişareăpeăsite-ulăpropriuăşiăseăcomunic ăp r ilorăinteresate. 

(3)Oficiileăelectoraleădeăsectorăauăurm toareleăatribu ii: 
a)urm rescăaplicareaădispozi iilorălegaleăprivitoareălaăalegeriăînăsectoareleălaănivelulăc roraă
func ioneaz ăşiăvegheaz ălaăorganizareaădinătimpăaăsec iilorădeăvotare; 
b)rezolv ă întâmpin rileă referitoareă laă propriaă loră activitateă şiă contesta iileă cuă privireă laă
opera iunileăbirourilorăelectoraleăaleăsec iilorădeăvotareădeăpeăteritoriulăsectoruluiălaănivelulă
c ruiaăfunc ioneaz ; 
c)distribuieă birouriloră electoraleă aleă sec iiloră deă votare,ă prină intermediulă primarilor,ă
buletineleă deă vot,ă ştampilaă deă controlă şiă ştampileleă cuămen iuneaă "VOTAT",ă formulareleă
pentru încheierea proceselor-verbale,ă precumă şiă celelalteă materialeă necesareă procesului 
electoral; 
d)totalizeaz ă rezultatulă alegerilor,ă conformă proceselor-verbale primite de la birourile 
electoraleăaleăsec iilorădeăvotareădinăsubordine,ăşiătransmitărezultateleăc treăBiroulăElectorală
deăCircumscrip ieăalăMunicipiuluiăBucureşti,ăc ruiaăi seăsubordoneaz ; 
e)înainteaz ă birouluiă electorală deă circumscrip ieă c ruiaă iă seă subordoneaz ă procesele-
verbaleă cuprinzândă rezultatulă alegeriloră deă peă razaă sectoruluiă respectiv,ă precumă şiă
întâmpin rile,ă contesta iileă şiă procesele-verbale primite de la birourile electorale ale 
sec iilorădeăvotare. 
(4)Deciziileă oficiuluiă electorală deă sectoră seă aducă laă cunoştin ă înă şedin ă public ă şiă prină
afişareăpeăsite-ul propriu. 

Art. 15 
(1)Birourileăelectoraleăaleăsec iilorădeăvotareăsuntăalc tuiteădintr-unăpreşedinte,ăunăloc iitoră
alăacestuia,ăcareăsunt,ădeăregul ,ămagistra iăsauăjurişti,ăprecumăşiădină7ămembri.ăBirourileă
electoraleăaleăsec iilorădeăvotareănuăpotăfunc ionaăcuămaiăpu inădeă5ămembri. 
(2)Preşedinteleăbirouluiăelectoralăalăsec ieiădeăvotareăşiăloc iitorulăacestuiaăsuntădesemna iă
deă c treă Autoritateaă Electoral ă Permanent ,ă înă şedin ă public ,ă anun at ă cuă 48ă deă oreă
înainte,ă prină tragereă laă sor iă computerizat ,ă organizat ă laă nivelă jude eană sauă ală
municipiuluiă Bucureştiă cuă 15ă zileă înainteaă dateiă alegerilor,ă peă func ii,ă dintreă persoaneleă
înscriseăînăcorpulăexper ilorăelectorali,ăcuădomiciliulăsauăreşedin aăînăjude ulărespectiv,ăpeă
baza criteriului apropierii domiciliului sau reşedin eiădeăsediulăsec ieiădeăvotare,ăprecumăşiă
peă bazaă criteriuluiă studiiloră absolvite.ă Auă prioritateă absolven iiă deă studiiă universitareă deă
licen ăînădomeniulăştiin elorăjuridiceăşiăapoiăabsolven iiădeăstudiiăuniversitareădeălicen . 
(3)În cazuri de for ămajor ,ă înlocuireaăpreşedin ilorăbirourilorăelectoraleăaleăsec iilorădeă
votareăsauăaăloc iitorilorăacestoraăseărealizeaz ădeăAutoritateaăElectoral ăPermanent ,ăprină
tragereălaăsor iăcomputerizat ,ădintreăpersoaneleăînscriseăînăcorpulăexper ilorăelectorali, cu 
domiciliulăsauăreşedin aăînăjude ulărespectiv,ăcuăaplicareaăcorespunz toareăaăalin.ă(2). 
(4)Rezultatulă trageriiă laă sor iă seă consemneaz ă înă procese-verbale semnate de 
reprezentan iiă Autorit iiă Electoraleă Permanenteă şiă preşedin iiă birouriloră electorale de 
circumscrip ie,ă careă seă aducă laă cunoştin ă public ă prină afişareă peă site-ulă Autorit iiă
ElectoraleăPermanente,ărespectivălaăsediileăbirourilorăelectoraleădeăcircumscrip ieăşiăpeăsite-
urileăacestora,ăcuăaplicareaăcorespunz toareăaăart.ă16ăalin.ă(14). 
(5)Înă celămultă dou ă zileă deă laă dataă expir riiă termenuluiă prev zută laă alin.ă (2),ă partideleă
politice,ă alian eleă politice,ă alian eleă electoraleă şiă organiza iileă cet eniloră apar inândă
minorit iloră na ionaleă careă particip ă laă alegeriă comunic ă birouluiă electoral de 
circumscrip ie,ă respectivă oficiuluiă electoral,ă înă cazulă municipiuluiă Bucureşti,ă listaă
reprezentan ilorălorăînăbirourileăelectoraleăaleăsec iilorădeăvotare,ăsubăformaăunuiătabelăcareă
cuprindeă urm toarele:ă num rulă sec ieiă deă votare,ă numele,ă prenumele,ă codul numeric 



personal,ădomiciliulăsauăreşedin aăşiămodalitateaădeăcontact,ărespectivănum rulădeătelefon,ă
de fax sau adresa de e-mail.ăUnăpartidăpolitic,ăoăalian ăpolitic ,ăoăalian ăelectoral ăsauăoă
organiza ieă aă cet eniloră apar inândă minorit iloră na ionaleă careă particip ă laă alegeriă nuă
poate avea, într-unăbirouăelectoralăalăuneiăsec iiădeăvotare,ămaiămultădeă3ăreprezentan i. 
(6)Desemnareaăreprezentan ilorăpartidelorăpolitice,ăalian elorăpolitice,ăalian elorăelectoraleă
şiă aiă organiza iiloră cet eniloră apar inândă minorit iloră na ionaleă cuă careă seă faceă
completareaă birouriloră electoraleă aleă sec iiloră deă votareă seă faceă deă preşedinteleă birouluiă
electorală deă circumscrip ie,ă respectivă deă preşedinteleă oficiuluiă electoral,ă înă cazulă
municipiuluiăBucureşti,ăînăprezen aăreprezentan ilorăpartidelorăpoliticeăînăbiroulăelectoralădeă
circumscrip ieăsauăînăoficiulăelectoralărespectiv,ăînă48ădeăoreădeălaădataăexpir riiătermenuluiă
prev zutălaăalin.ă(5),ăcuărespectareaăordiniiădeăcompletareăprev zuteălaăart.ă13ăalin.ă(7)ăşiă
(8).ă Opera iunileă deă desemnareă aămembriloră cuă careă seă completeaz ă biroulă electorală ală
sec ieiă deă votareă seă consemneaz ă într-un proces-verbal, care constituie actul de 
învestitur .ă Birourileă electoraleă aleă sec iiloră deă votareă seă consider ă constituiteă laă data 
complet riiă acestoraă cuă reprezentan iiă partideloră politice,ă alian eloră politice,ă alian eloră
electoraleăşiăaiăorganiza iilorăcet enilorăapar inândăminorit ilorăna ionale. 
(7)Laă solicitareaă scris ă aă delega iloră partideloră politice,ă alian eloră politice,ă alian eloră
electoraleă şiă aiă organiza iiloră cet eniloră apar inândă minorit iloră na ionaleă careă auă
desemnatăreprezentan iăînăbirourileăelectoraleăaleăsec iilorădeăvotare,ăpreşedinteleăbirouluiă
electoralădeăcircumscrip ieăsau,ădup ăcaz,ăalăoficiuluiăelectoralăpuneălaădispozi iaăacestoraă
copii certificate ale proceselor-verbaleădeăcompletareăaăbirourilorăelectoraleăaleăsec iilorădeă
votare. 
(8)Înă dou ă zileă deă laă expirareaă termenuluiă deă completareă aă birouriloră electoraleă aleă
sec iiloră deă votare,ă preşedinteleă birouluiă electorală deă circumscrip ieă comunic ă primarilor,ă
prină intermediulă institu iiloră prefectului,ă componen aă birouriloră electoraleă aleă sec iiloră deă
votareăaflateăînărazaăteritorial ăaălocalit ilorăacestora. 

Art. 16 
(1)Poateă fiă admis ă înă corpulă exper iloră electorali,ă prină decizieă aă Autorit iiă Electoraleă

Permanente, persoana careăîndeplineşteăurm toareleăcondi ii: 
a)areăcet eniaăromân ; 
b)cunoaşteălimbaăromân ,ăscrisăşiăvorbit; 
c)are drept de vot; 
d)areăoăstareădeăs n tateăcorespunz toareăîndepliniriiăfunc iei; 
e)nu face parte dintr-un partid politic; 
f)a absolvit studii universitareădeălicen ăînădomeniulăştiin elorăjuridiceăsauăînăalteădomenii; 
g)nuăesteăurm rit ăpenal,ătrimis ăînăjudecat ăpenal ăsauăcondamnat ăpenal. 
(2)Înăsitua iaă înăcareănum rulăabsolven ilorădeăstudiiăuniversitareădeă licen ă înădomeniulă
ştiin elorăjuridice sau în alte domenii dintr-oălocalitateăesteăinsuficient,ăprinăexcep ieădeălaă
prevederileăalin.ă(1)ălit.ăf),ăînăcorpulăexper ilorăelectoraliăpotăfiăadmiseăşiăpersoaneăcareăauă
absolvităcelăpu inăînv mântulăgeneralăobligatoriu. 
(3)Admiterea în corpul exper ilorăelectoraliăseăfaceăpeăbazaăavizuluiă favorabilăacordatădeă
AutoritateaăElectoral ăPermanent ăpentruăactivitateaăanterioar ă caăpreşedinteăalăbirouluiă
electoralăalăsec ieiădeăvotareăsauădeăloc iitorăalăacestuia,ăprecumăşiăpeăbaz ădeăexamen. 

(4)Autoritateaă Electoral ă Permanent ă acord ă aviză favorabilă persoaneiă careă aă exercitată
func iaădeăpreşedinteăalăbirouluiăelectoralăalăsec ieiădeăvotareăsauădeăloc iitorăalăacestuia la 
celăpu inăunăscrutinăşiăcare: 
a)îndeplineşteăcondi iileăprev zuteălaăalin.ă(1); 
b)aă depusă înă scris,ă laă primariă sauă prefec i,ă oriă laă Autoritateaă Electoral ă Permanent ,ă înă
scrisăsauăînăformatăelectronic,ăpân ăcelămaiătârziuăcuă45ădeăzileăînainteaădatei alegerilor, o 
cerereăscris ,ădatat ăşiăsemnat ,ăcon inândănumele,ăprenumele,ăcodulănumericăpersonal,ă
domiciliul,ă reşedin a,ă ocupa ia,ă profesia,ă telefonulă şiă adresaă deă e-mail,ă înso it ă deă oă
declara ieăprivindăîndeplinireaăcondi iilorăprev zuteălaăalin.ă(1); 
c)nuăaăs vârşităcontraven iiăînăleg tur ăcuăalegerileăsauăcuăunăreferendum; 
d)nuă aă s vârşită eroriă înă opera iunileă deă consemnareă aă rezultateloră vot riiă înă procesele-
verbale; 



e)nuăaăfostăexclus ădinăcorpulăexper ilorăelectorali; 
f)nu s-a retras din corpulăexper ilorăelectorali. 
(5)Primariiă şiă prefec iiă redirec ioneaz ă cererileă depuseă conformă alin.ă (4)ă lit.ă b)ă c treă
AutoritateaăElectoral ăPermanent ăînă48ădeăoreădeălaăînregistrare,ădarănuămaiătârziuădeă40ă
de zile înaintea datei alegerilor. 
(6)La examenul pentruăadmitereaă înăcorpulăexper ilorăelectoraliăpotăparticipaăpersoaneleă
careănuăauămaiăexercitatăfunc iaădeăpreşedinteăalăbirouluiăelectoralăalăsec ieiădeăvotareăsauă
deăloc iitorăalăacestuia,ăpersoaneleăcareăauăfostăexcluseădinăcorpulăexper ilorăelectorali sau 
care s-auăretrasădinăacestăcorp,ăsubăcondi iaăcaăexcludereaăs ăfiăavutălocăcuămaiămultădeă3ă
aniăînainteaădateiăexamenuluiăsauăretragereaăs ăfiăavutălocăcuămaiămultădeăunăanăînainteaă
datei examenului. 
(7)Pot participa la examenul pentru admiterea în corpulă exper iloră electoraliă persoaneleă
prev zuteălaăalin.ă(6)ăcareădeclar ăînăscrisăc ăîndeplinescăcondi iileăprev zuteălaăalin.ă(1)ălit.ă
a)-g)ă şiă careă solicit ă Autorit iiă Electoraleă Permanente,ă printr-oă cerereă scris ,ă datat ă şiă
semnat ,ă con inândă numele,ă prenumele,ă codulă numerică personal,ă domiciliul,ă reşedin a,ă
ocupa ia,ăprofesia,ătelefonulăşiăadresaădeăe-mail,ăadmitereaă înăcorpulăexper ilorăelectoraliă
peăbaz ădeăexamen. 
(8)Metodologiaă deă organizareă aă examenuluiă deă admitereă înă corpulă exper iloră electorali 
esteăstabilit ăprinăhot râreăaăAutorit iiăElectoraleăPermanente. 
(9)Excludereaădinăcorpulăexper ilorăelectoraliăseărealizeaz ădeăc treăAutoritateaăElectoral ă
Permanent ă înă cazulă s vârşiriiă deă contraven iiă privindă alegerileă sauă referendumurile,ă
precumăşi înăcazulăs vârşiriiădeăeroriăgraveăînăprocesulădeăconsemnareăaărezultatelorăvot riiă
în procesele-verbale. 
(10)Laă solicitareaă Autorit iiă Electoraleă Permanente,ă autorit ileă publiceă cuă atribu iiă înă
domeniulăelectoralăauăobliga iaădeăaăpuneă laădispozi ie,ăgratuit,ăspa iiăpentruăorganizareaă
examenelorăpentruăadmitereaăînăcorpulăexper ilorăelectorali. 
(11)Retragereaădinăcorpulăexper ilorăelectoraliăseărealizeaz ăpeăbaz ădeăcerereăformulat ă
în scris în cel mult 5 zile de la data începerii perioadei electorale. 
(12)Înăcazulă înăcareăunăexpertăelectoralănuăpoateă îndepliniă func iaădeăpreşedinteăalăunuiă
birouăelectoralăalăuneiăsec iiădeăvotareăsauă func iaădeă loc iitorăalăacestuiaăcuăocaziaăunoră
alegeriăesteăobligatăs ăsoliciteă înăscrisăAutorit iiăElectoraleăPermanente suspendarea din 
corpulăexper ilorăelectorali,ăpeădurataăacestora,ăcelămaiătârziuăcuă30ădeăzileă înainteaăzileiă
alegerilor. 
(13)Autoritateaă Electoral ă Permanent ă gestioneaz ă corpulă exper iloră electorali,ă careă
cuprindeă urm toareleă dateă deă identificareă aleă persoanelor înscrise: numele, prenumele, 
codulănumericăpersonal,ădomiciliul,ăreşedin a,ăocupa ia,ăprofesia,ătelefonulăşiăadresaădeăe-
mail. 

(14)Autoritatea Electoral ăPermanent ăaduceălaăcunoştin ăpublic ,ăprinăafişareăpeăsite-
ulă propriu,ă urm toareleă dateă deă identificareă aleă persoaneloră înscriseă înă corpulă exper iloră
electorali: 
a)numele; 
b)prenumele; 
c)ini ialaătat lui; 
d)domiciliul - seă înscriuănumaiă jude ulăşiă localitateaăsauămunicipiulăBucureştiăşiăsectorul,ă
dup ăcaz. 
(15)AutoritateaăElectoral ăPermanent ătransmiteăprefec ilorăinforma iileăprev zuteălaăalin.ă
(13)ă privindă persoaneleă desemnateă caă preşedin iă aiă birouriloră electoraleă aleă sec iiloră deă
votareăşiăloc iitori ai acestora. 
(16)Expertulăelectoralănuăpoateăparticipaălaăcampaniaăelectoral . 
(17)Prezentulă articolă seă aplic ă înă modă corespunz toră persoaneloră cuă domiciliulă sauă
reşedin aăînăstr in tate. 

Art. 17 
(1)Birourileă electoraleă aleă sec iiloră deă votareă dină str in tateă seă constituieă dintr-un 
preşedinteăşiăcelămultă8ămembri.ăBirourileăelectoraleăaleăsec iilorădeăvotareădinăstr in tateă
nuăpotăfunc ionaăcuămaiăpu inădeă3ămembri,ădintreăcareăunulăesteăpreşedinte. 



(2)Preşedin iiăbirourilorăelectoraleăaleăsec iilorădeăvotareădinăstr in tateăsuntădesemna iădeă
c treă Autoritateaă Electoral ă Permanent ,ă cuă 15ă zileă înainteaă dateiă alegerilor,ă înă şedin ă
public ă anun at ă cuă 48ă deă oreă înainte,ă prină tragereă laă sor iă computerizat ,ă dintreă
persoaneleăînscriseăînăcorpulăexper ilorăelectoraliădinăstr in tate. 
(3)Facă parteă dină corpulă exper iloră electoraliă dină str in tateă personalulă misiuniloră
diplomaticeă şiă oficiiloră consulare,ă instituteloră culturaleă dină str in tate,ă precumă şiă al iă
cet eniăromâniăcuădreptădeăvotăcuădomiciliulăsauăreşedin aăînăstr in tate.ăPrevederileăart.ă
16ăseăaplic ăînămodăcorespunz tor. 
(4)Desemnareaăpreşedin ilorăbirourilorăelectoraleăaleăsec iilorădeăvotareădinăstr in tate se 
faceă peă bazaă criteriuluiă apropieriiă domiciliuluiă sauă reşedin eiă deă sediulă sec ieiă deă votare,ă
precumă şiă peă bazaă criteriuluiă studiiloră absolvite.ă Auă prioritateă personalulă misiuniloră
diplomaticeăşiăoficiilorăconsulare,ăsec iilorăconsulare,ă institutelorăculturaleădinăstr in tate,ă
juriştiiăşiăapoiăabsolven iiădeăstudiiăuniversitareădeălicen . 
(5)Membriiă birouriloră electoraleă aleă sec iiloră deă votareădină str in tateă suntă stabili i,ă prină
tragereălaăsor i,ălaăpropunereaăpartidelorăpolitice,ăalian elorăpolitice, alian elorăelectoraleăşiă
organiza iileă cet eniloră apar inândă minorit iloră na ionalaă careă particip ă laă alegeri,ă deă
c treăpreşedinteleăbirouluiăelectoralădeăcircumscrip ieăpentruăcet eniiăromâniăcuădomiciliulă
sauăreşedin aăînăafaraă rii. 
(6)Atunci când num rulă persoaneloră propuseă potrivită alin.ă (5)ă esteă insuficientă sauă cândă
acesteaă nuă auă confirmată pân ă cuă 3ă zileă înainteaă dateiă vot riiă c ă seă voră prezentaă laă
activitateaăbirouluiăelectoralăalăsec ieiădeăvotareădinăstr in tate,ăacestaăpoateăfiăcompletată
de c treăpreşedinteleăbirouluiăelectoralădeăcircumscrip ieăpân ăcelămaiătârziuăcuădou ăzileă
înainteaă dateiă vot rii,ă pân ă laă concuren aă num ruluiă maximă deă membri,ă cuă al iă
reprezentan iăaiăpartidelorăpolitice,ăalian elorăpolitice,ăalian elorăelectoraleăşiăorganiza iiloră
cet enilorăapar inândăminorit ilorăna ionale. 
(7)Dac ădup ăefectuareaăopera iunilorăprev zuteă laăalin.ă(6)ănum rulămembrilorăbirouluiă
electoralăalăsec ieiădeăvotareăesteămaiămicădecâtănum rulămaximăprev zutădeălege,ăacestaă
poate fi completat de c treă preşedinteleă birouluiă electorală deă circumscrip ieă pentruă
cet eniiă româniă cuă domiciliulă sauă reşedin aă înă afaraă riiă cuă alteă persoaneă dină corpulă
exper ilorăelectoraliădinăstr in tate,ăinclusivăînăziuaăvot rii. 

Art. 18 
Birourileăelectoraleăaleăsec iilorădeăvotareăauăurm toareleăatribu ii: 
a)primescă deă laă primari,ă peă baz ă deă proces-verbal, un exemplar al listelor electorale 
permanente,ăînăpreziuaăvot rii; 
b)primescădeălaăprimariăbuletineleădeăvot,ăştampilaădeăcontrolăşiăştampileleăcuămen iuneaă
"VOTAT", formularele pentru încheierea proceselor-verbaleă şiă alteă materialeă necesareă
desf şur riiă procesuluiă electoral,ă precumă şiă dou ă buletineă deă vot,ă câteă unulă pentruă
alegereaă Senatuluiă şiă aă Camereiă Deputa ilor,ă anulateă deă c treă preşedinteleă birouluiă
electoralădeăcircumscrip ie,ăpeăcareă leăvorăafişaă într-ună locăvizibil,ă înăziuaăpremerg toareă
alegerilor;ă birourileă electoraleă aleă sec iiloră deă votareă dină str in tateă primescă aceste 
materialeă dină parteaă birouluiă electorală deă circumscrip ieă pentruă cet eniiă româniiă cuă
domiciliulă sauă reşedin aă înă afaraă rii,ă peă baz ă deă proces-verbal, cu sprijin logistic din 
partea Ministerului Afacerilor Externe; 
c)conducăopera iunileădeăvotare,ăiauătoateăm surileădeăordineăînălocalulăsec ieiădeăvotareăşiă
în jurul acestuia; 
d)num r ăvoturileăşiăconsemneaz ărezultateleăvot rii; 
e)rezolv ăîntâmpin rileăreferitoareălaăpropriaălorăactivitate; 
f)înainteaz ă birouriloră electoraleă deă circumscrip ieă sauă oficiului electoral de sector 
procesele-verbaleă cuprinzândă rezultateleă vot rii,ă prină mijloaceă electroniceă şiă peă suportă
hârtie,ă buletineleă deă votă întrebuin ateă şiă necontestate,ă buletineleă deă votă nuleă şiă peă celeă
contestate,ă împreun ă cuă contesta iileă depuseă şiă materialeleă laă careă acesteaă seă refer ,ă
precumă şiă listeleă electoraleă utilizateă înă cadrulă sec ieiă deă votare,ă îndosariateă peă tipuriă deă
liste;ăbirourileăelectoraleăaleăsec iilorădeăvotareădinăstr in tateăpredauăacesteămateriale,ăcuă
excep iaă buletineloră deă votă întrebuin ateă şiă necontestate,ă birouluiă electorală deă
circumscrip ieăpentruăcet eniiăromâniăcuădomiciliulăsauăreşedin aăînăafaraă rii,ăpeăbaz ădeă



proces-verbal, cu sprijin logistic din partea Ministerului Afacerilor Externe, iar în cazul în 
careăacestaăşi-aăîncetatăactivitatea,ăTribunaluluiăBucureşti; 
g)predauăprefectului,ă peăbaz ădeăproces-verbal,ă buletineleă deă votă anulateă şiă neutilizate,ă
ştampileleă şiă celelalteămaterialeă utilizateă înă desf şurareaă vot rii;ă birourileă electoraleă aleă
sec iiloră deă votareă dină str in tateă predauă acesteămateriale,ă precumă şiă buletineleă deă votă
întrebuin ateăşiănecontestateămisiuniiădiplomaticeăsauăoficiuluiăconsular; 
h)elibereaz ă fiec ruiă reprezentantă ală partideloră politice,ă alian eloră politice,ă alian eloră
electoraleă şiă organiza iiloră cet eniloră apar inândăminorit iloră na ionaleă dină componen aă
biroului câte o copie de pe fiecare proces-verbal,ă certificat ă deă preşedinteleă birouluiă
electoralăalăsec ieiădeăvotare; 
i)elibereaz ,ă laă cerereaă atâtă aă observatoriloră organiza iiloră neguvernamentale,ă câtă şiă aă
reprezentan ilorăpreseiăacredita iăpeă lâng ărespectiveleăsec iiădeăvotare,ăprinăpreşedinteleă
sec ieiă deă votare,ă câteă oă copieă aă fiec ruiă proces-verbală careă consemneaz ă rezultatulă
alegerilorăînăsec iaărespectiv ; 
j)verific ,ă prină mijloaceă electronice,ă îndeplinireaă condi iiloră prev zuteă deă legeă pentruă
exercitareaădreptuluiădeăvot,ăprecumăşiăcorela iileădinăprocesele-verbale de consemnare a 
rezultatelorăvot rii,ăconformăproceduriiăstabiliteăprinăhot râreăaăBirouluiăElectoralăCentral. 

Art. 19 
(1)Partideleă politice,ă alian eleă politice,ă alian eleă electorale,ă organiza iileă cet eniloră
apar inândăminorit ilorăna ionaleăcareăparticip ălaăalegeriăconformăprezentei legi, precum 
şiă candida iiă independen iă potă contestaă modulă deă formareă şiă componen aă birouriloră
electorale,ăînăcelămultă48ădeăoreădeălaăexpirareaătermenuluiădeăconstituireăsau,ădup ăcaz,ă
de completare a acestor birouri. 
(2)Contesta iileăseădepunălaăşiăseăsolu ioneaz ădeăc treăorganismulăelectoralăconstituită laă
nivelulă imediatăsuperiorăceluiă laăcareăfunc ioneaz ăbiroulă laăcareăseărefer ăcontesta iaăsauă
deăc treăÎnaltaăCurteădeăCasa ieăşiăJusti ie,ăînăcazulăînăcareăcontesta iaăseărefer ălaăBiroulă
ElectoralăCentral,ăînătermenădeăcelămultădou ăzileădeălaăînregistrare.ăDeciziaăorganismuluiă
electorală sau,ă dup ă caz,ă hot râreaă dat ă deă Înaltaă Curteă deă Casa ieă şiă Justi ieă esteă
definitiv . 
CAPITOLUL III: Sec iileădeăvotare 
Art. 20 

(1)AutoritateaăElectoral ăPermanent ăadministreaz ăRegistrulăsec iilorădeăvotareădină ar ,ă
care reprezint ă oă baz ă deă dateă centralizat ă privindă delimitarea,ă numerotarea,ă sediileă şiă
dotareaăsec iilorădeăvotare.ăRegistrulăsec iilorădeăvotareăesteăpublic. 
(2)Înă termenă deă 30ă deă zileă deă laă dataă intr riiă înă vigoareă aă prezenteiă legi,ă Autoritateaă
Electoral ăPermanent ăaduceălaăcunoştin ăpublic ăRegistrulăsec iilorădeăvotareădină ar ,ăpeă
bazaă eviden eloră de inuteă deă c treă Autoritateaă Electoral ă Permanent ă laă dataă intr riiă înă
vigoare a prezentei legi. 
(3)Delimitareaăsec iilorădeăvotareădină ar ăşiăstabilireaăsediilor acestoraăseăactualizeaz ădeă
c treă primari,ă prină dispozi ie,ă numaiă cuă avizulă conformă ală Autorit iiă Electoraleă
Permanente. 
(4)Numerotareaăsec iilorădeăvotareădină ar ăseăactualizeaz ădeăc treăAutoritateaăElectoral ă
Permanent ă laă nivelulă fiec ruiă jude ,ă respectivă ală municipiuluiă Bucureşti,ă începândă cuă
localitateaă reşedin ă deă jude ă şiă continuândă cuă celeă dină municipii,ă oraşeă şiă comune,ă înă
ordineaă alfabetic ă aă acestora.ă Înă municipiileă cuă subdiviziuniă administrativ-teritoriale, 
numerotarea se face cu respectareaăordiniiăacestorăsubdiviziuni,ăprev zut ădeălege. 
(5)Pân ă celămaiă târziuă cuă 30ă deă zileă înainteaă dateiă vot rii,ă primariiă aducă laă cunoştin ă
public ,ă cuă ajutorulă prefec ilor,ă delimitareaă şiă numerotareaă fiec reiă sec iiă deă votareă dină
ar ,ă precumă şiă sediileă acestora,ă înă condi iileă stabiliteă deă Autoritateaă Electoral ă
Permanent ,ăprinăhot râre. 

Art. 21 
(1)Sec iileă deă votareă dină ar ă r mână fixe,ă cuă excep iaă modific riloră ceă necesit ă
actualizarea.ăModific rileă deă oriceă natur ,ă inclusivă celeă interveniteă înă structuraă unit iloră
administrativ-teritorialeă sauă înă planulă urbanistică ală localit ilor,ă seă comunic ă deă c treă
primari,ădeăîndat ,ăAutorit iiăElectoraleăPermanente. 



(2)Metodologiaădeăavizareăaăactualiz riiădelimit riiăsec iilorădeăvotareădină ar ăşiăaăstabiliriiă
sediiloră acestora,ă dină punctulă deă vedereă ală îndepliniriiă condi iiloră prev zuteă deă prezentaă
lege,ăseăstabileşteăprinăhot râreăaăAutorit iiăElectoraleăPermanente. 
(3)Înă delimitareaă uneiă sec iiă deă votareă dină ar ă potă fiă incluse,ă dup ă caz,ă unit iă
administrativ-teritorialeă înă integralitateaă loră oriă numaiă anumiteă localit iă componenteă aleă
acestora, artere întregi ori numai segmente ale acestora, imobile izolate ori grupate în 
diferite moduri. 
(4)Includereaă înă delimitareaă sec iiloră deă votareă dină ar ă aă altoră elementeă decâtă celeă
prev zuteălaăalin.ă(3)ăpoateăfiăf cut ănumaiăînăcazulăînăcareăînălocalitateaărespectiv ănuăauă
fostă atribuiteă tipă şi/sauă denumiriă deă arter ,ă numere administrative ori acestea au fost 
realizateănecorespunz tor. 

(5)Sec iileădeăvotareădină ar ătrebuieăs ăîndeplineasc ăurm toareleăcriterii: 
a)sec iileădeăvotareănuăpotădep şiălimiteleăunit ilorăadministrativ-teritoriale; 
b)aceeaşiăadres ăaăunuiăaleg torănuăpoateăfiăarondat ălaămaiămulteăsec iiădeăvotare; 
c)num rulădeăaleg toriăaronda iăuneiăsec iiădeăvotareănuăpoateădep şiăcifraădeă2.000; 
d)num rulădeăaleg toriăaronda iăuneiăsec iiădeăvotareănuăpoateăfiămaiămicădeă50; 
e)distan aă dintreă sediulă sec ieiă deă votareă şiă domiciliul/reşedin aă aleg toruluiă s ă nuă
dep şeasc ,ădeăregul ,ă3ăkilometri; 
f)ariaăteritorial ăaăsec ieiădeăvotareătrebuieăs ăfie,ădeăregul ,ăcompact . 

Art. 22 
(1)Dispozi iileă primariloră privindă actualizareaă delimit riiă sec iiloră deă votareă trebuieă s ă

respecteăurm toareleăcerin e: 
a)s ă utilizezeă tipulă şiă denumireaă oficialeă aleă unit iloră administrativ-teritoriale, ale 
localit iloră componenteă sauă aleă sateloră apar in toare,ă aleă arterelor,ă aleă numereloră
administrative, ale numereloră şi/sauă denumiriloră blocurilor,ă cuă respectareaă
nomenclatoarelorăşiăaăcodific rilorăutilizateădeăc treăautorit ileăşiăinstitu iileăpublice; 
b)s ăutilizeze,ăpeăcâtăposibil,ăindicativulădeăstareăalăarterelor,ărespectivăistoriculăacestora; 
c)s ă includ ă toate arterele existente, conform nomenclatorului stradal aprobat prin 
hot râreăaăconsiliuluiălocal; 
d)s ăinclud ătoateăartereleădesfiin ateăcareăsuntămen ionateăînăacteleădeăidentitateăsauăînă
dovezileădeăreşedin . 

(2)Delimitareaăsec iilorădeăvotareăseărealizeaz ăutilizândăurm toareleăniveluri: 
a)comun ,ăoraş,ămunicipiu; 
b)sector,ăînăcazulămunicipiuluiăBucureşti; 
c)localitateăcomponent ,ăsatăapar in torăsauăsatăcomponent; 
d)arter ; 
e)num răadministrativ; 
f)num r/denumireăimobil; 
g)num r/denumireăscar ; 
h)num răapartament. 

Art. 23 
(1)Peă lâng ă misiunileă diplomaticeă şiă oficiileă consulare,ă sec iileă consulare,ă dac ă acesteaă
func ioneaz ă înă loca iiădiferiteăşiă instituteleăculturaleădinăstr in tateăseăorganizeaz ăsec iiă
deăvotareăpentruăaleg toriiăcareăauădomiciliulăsauăreşedin aăînăafaraă rii. 
(2)Înă afaraă sec iiloră deă votareă prev zute la alin. (1) pot fi organizate, cu acordul 
autorit ilorădină araărespectiv ,ăsec iiădeăvotareăşiă înăalteăloca iiădecâtăceleă înăcareăîşiăauă
sediul misiunile diplomatice sau oficiile consulare. 
(3)Înăafaraă sec iiloră deăvotareăprev zuteă laăalin.ă (1)ă seăorganizeaz ăunaăsauămaiămulteă
sec iiădeăvotare,ăpentruă localit ileăsauăgrupurileădeă localit iă înăcareă îşiăauădomiciliulăsauă
reşedin a,ă conformă Registruluiă electoral,ă celă pu ină 100ă deă aleg tori,ă f r ă caă num rulă
aleg toriloră careă voră fiă aronda iă uneiă sec iiă s ă poat ă dep şiă cifraă deă 2.000.ă Dac ă înă
localitateaăundeăîşiăareăsediulămisiuneaădiplomatic ,ăoficiulăconsular,ăsec iaăconsular ăsauă
institutulă culturală figureaz ă înscrişiă înă Registrulă electorală cuă adresaă deă domiciliuă sauă
reşedin ă maiă pu ină deă 300ă deă aleg tori,ă aceştiaă suntă aronda iă laă sec iaă deă votareă
organizat ăconformăalin.ă(1). 



(4)Înă termenă deă celă multă 30ă deă zileă deă laă dataă aduceriiă laă cunoştin ă public ă aă dateiă
alegerilor,ă Autoritateaă Electoral ă Permanent ă comunic ă Ministeruluiă Afaceriloră Externeă
localit ileă dină str in tateă înă careă trebuieă s ă fieă înfiin ateă sec iiă deă votare,ă precumă şiă
num rulăacestora. 
(5)Activit ileă deă preg tireă şiă organizareă aă procesuluiă deă votareă înă str in tateă suntă
asigurateădeăc treăbiroulăelectoralădeăcircumscrip ieăpentruăcet enii români cu domiciliul 
sauăreşedin aăînăafaraă rii,ăcuăsprijinulălogisticăalăMinisteruluiăAfacerilorăExterne. 
(6)Înă termenă deă 30ă deă zileă deă laă dataă comunic riiă prev zuteă laă alin.ă (4),ă Autoritateaă
Electoral ă Permanent ă stabileşte,ă prină hot râre,ă sediile sec iiloră deă votare,ă cuă avizulă
Ministerului Afacerilor Externe. 
CAPITOLUL IV: Registrulăelectoralăşiălisteleăelectorale 
SEC IUNEAă1: Registrul electoral 
Art. 24 

(1)Registrulă electorală esteă ună sistemă informatică na ională deă înregistrareă şiă actualizareă aă
dateloră deă identificareă aă cet eniloră româniă cuă dreptă deă votă şiă aă informa iiloră privindă
arondareaăacestoraălaăsec iileădeăvotare. 

(2)Registrul electoralăfunc ioneaz ăînăvedereaăasigur riiăurm toarelorăobiective: 
a)înregistrareaăşiăactualizareaădatelorădeăidentificareăaăcet enilorăromâniăcuădreptădeăvot; 
b)realizareaăcomunic rilorăprev zuteădeălegeăprivindădateleădeăidentificareăaăaleg torilorăşi 
arondareaăacestoraălaăsec iileădeăvotare; 
c)arondareaăcet enilorăromâniăcuădreptădeăvotălaăsec iileădeăvotare; 
d)realizarea listelor electorale permanente; 
e)realizareaă comunic riloră prev zuteă deă legeă privindă actualizareaă listeloră electoraleă
permanente. 

Art. 25 
(1)Registrulăelectoralăesteăstructuratăpeăjude e,ămunicipii,ăoraşe,ăcomune,ăpentruăcet eniiă
româniă cuă domiciliulă sauă reşedin aă înă ar ,ă iară pentruă ceiă cuă domiciliulă sauă reşedin aă înă
str in tate,ăpeăstateăşiălocalit i. 
(2)Fiecareă aleg toră figureaz ă înă Registrulă electorală oă singur ă dat ,ă fiindă arondată laă oă
singur ăsec ieădeăvotare. 

Art. 26 
(1)Persoaneleă autorizateă s ă efectuezeă opera iuniă înă Registrulă electorală cuprinzândă
cet eniiă româniă cuă domiciliulă sauă reşedin aă înă ar ă suntă primariiă sauă persoaneleă
desemnateă deă c treă primari,ă prină dispozi ie,ă conformă legii.ă Persoaneleă autorizateă s ă
efectuezeă opera iuniă înă Registrulă electorală cuprinzândă cet eniiă româniă cuă domiciliulă sauă
reşedin aă înă str in tateă suntă persoaneleă desemnateă deă c treă Autoritateaă Electoral ă
Permanent .ăMinisterulăAfacerilorăExterneăpoateădesemna,ăcuăavizulăAutorit iiăElectoraleă
Permanente,ăpersoaneăautorizateăs ăefectuezeăinterog riăînăRegistrulăelectoralăcuprinzândă
cet eniiăromâniăcuădomiciliulăsauăreşedin aăînăstr in tate. 
(2)Persoaneleă împuterniciteă prină ordină ală preşedinteluiă Autorit iiă Electoraleă Permanente 
efectueaz ,ă înă Registrulă electoral,ă opera iuniă deă competen aă Autorit iiă Electoraleă
Permanente. 
(3)Persoaneleăautorizateăasigur ăactualizarea,ăînăRegistrulăelectoral,ăaăinforma iilorăprivindă
cet eniiă româniă cuădreptădevot,ăprecumăşiăaă informa iilor privind arondarea acestora la 
sec iileădeăvotare. 
(4)Persoaneleă autorizateă auă accesă laă toateă dateleă şiă informa iileă necesareă actualiz riiă
Registrulă electoral,ă de inuteă laă nivelulă prim rieiă şiă ală serviciuluiă publică comunitară locală ală
unit iiăadministrativ-teritoriale respective. 
(5)Persoaneleăautorizateăbeneficiaz ădeă5ăclaseădeăsalarizareăsuccesiveăsuplimentareăfa ă
deăclasaăde inut ,ăf r ăaădep şiăînătotalănum rulădeăclaseădeăsalarizareăprev zutălaăart.ă10ă
alin. (2) din Legea-cadru nr. 284/2010 privindăsalarizareaăunitar ăaăpersonaluluiăpl titădină
fonduriăpublice,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 
(6)Începândăcuădataăintr riiăînăvigoareăaăprezenteiălegi,ăpersoaneleăautorizateăbeneficiaz ă
deă oă majorareă aă salariuluiă deă baz ă avut,ă corespunz toră celor 5 clase de salarizare 



succesiveă suplimentareămultiplicată cuă procentulă prev zută laă art.ă 10ă alin.ă (5)ă dină Legea-
cadruănr.ă284/2010,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 

Art. 27 
(1)Oriceă aleg toră poateă solicitaă primaruluiă unit iiă administrativ-teritorialeă undeă îşiă areă
domiciliulă sauă reşedin a,ă dup ă caz,ă prină cerereă scris ,ă datat ă şiă semnat ,ă cuprinzândă
numele,ăprenumele,ăcodulănumericăpersonalăşiăadresaăde domiciliu, respectiv Ministerului 
AfacerilorăExterne,ădac ăareădomiciliulăsauăreşedin aăînăstr in tate,ăinforma iiăcuăprivireălaă
propriile date cu caracter personal înscrise în Registrul electoral. 
(2)R spunsurileă laăcererileăprev zuteălaăalin.ă(1)ăseăcomunic ăînătermenădeă15ăzileădeălaă
data primirii cererii. 

Art. 28 
(1)Accesul unei persoane autorizate în Registrul electoral se face prin utilizarea datelor de 
autentificareă furnizateă deă Autoritateaă Electoral ă Permanent ă sauă prină utilizareaă uneiă
semn turiă electroniceă extinseă bazateă peă ună certificată calificată eliberată deă ună furnizoră deă
serviciiă deă certificareă acreditat,ă generat ă prină intermediulă unuiă dispozitivă securizat de 
creareăaăsemn turiiăşiăcareăpermiteăidentificareaăcert ăaăpersoaneiăautorizate. 
(2)Primariiă şiă Ministerulă Afaceriloră Externeă transmită listaă persoaneloră desemnateă înă
vedereaăautoriz riiăAutorit iiăElectoraleăPermanente,ă înă termenădeă45ădeăzileădeă la data 
intr riiăînăvigoareăaăprezenteiălegi. 
(3)Persoanele autorizate nu mai au drept de acces în Registrul electoral pe durata 
suspend riiă mandatului,ă aă raporturiloră deă munc ă oriă deă serviciuă sauă dup ă încetareaă
mandatului,ăaăraporturilorădeămunc ăoriădeăserviciu,ădup ăcaz. 
(4)Cazurileă deă înlocuireă aă persoaneloră autorizateă deă c treă primariă suntă transmiseă
Autorit iiă Electoraleă Permanenteă înă celă multă 5ă zileă lucr toareă deă laă dataă produceriiă
acestora. 

Art. 29 
(1)R spundereaă pentruă asigurareaă confiden ialit iiă dateloră cuă caracteră personală şiă aă
securit iiă prelucr riloră înă Registrulă electorală revineă Autorit iiă Electoraleă Permanente,ă
persoanelorăautorizateăşiăpersoanelorăîmputerniciteăprev zuteălaăart.ă26. 
(2)Dateleăşiăinforma iileăcon inuteăînăRegistrulăelectoralăsuntădestinateăexclusivăproceseloră
electorale. 

Art. 30 
(1)Persoanele autorizate,ăconformălegii,ăefectueaz ăopera iuniă înăRegistrulăelectoralăşiăauă
accesălaădateleăşiăinforma iileădinăRegistrulăelectoralănumaiăpentruăunitateaăadministrativ-
teritorial ă sauă subdiviziuneaă administrativ-teritorial ă peă razaă c reiaă îşiă desf şoar ă
activitatea,ăcuăexcep iileăprev zuteădeăprezentaălege. 
(2)Persoaneleă împuterniciteă prină ordină ală preşedinteluiă Autorit iiă Electoraleă Permanenteă
asigur ăefectuareaăcomunic rilorăprev zuteădeăprezentaă legeăprină intermediulăRegistruluiă
electoral. 

Art. 31 
(1)AutoritateaăElectoral ăPermanent ăelaboreaz ăşiăadopt ă instruc iuniăprivindăm surileă

deăsecuritateăînăleg tur ăcuăgestionareaăşiăutilizareaăRegistruluiăelectoral,ăcareăvizeaz : 
a)controlulăaccesuluiălaăechipamenteăşiălaăsistemulăinformatic,ăpentruăaăîmpiedicaăaccesulă
persoanelor neautorizate la echipamentele de efectuare a opera iuniloră înă Registrulă
electoral; 
b)controlul suportului de date pentru a împiedica citirea, copierea, modificarea sau 
ştergereaăsuportuluiădeădateăînămodăneautorizat; 
c)controlulă stoc riiă pentruăaă împiedicaă introducereaăneautorizat ădeădateă şiă inspectarea, 
modificareaăsauăştergereaăneautorizat ăaădatelor; 
d)controlulă utiliz riiă pentruă aă împiedicaă utilizareaă sistemeloră deă prelucrareă automat ă aă
dateloră deă c treă persoaneă neautorizateă cuă ajutorulă echipamenteloră deă transmitereă aă
datelor; 
e)controlul accesuluiă laă dateă pentruă aă limitaă accesulă persoaneloră autorizateă s ă utilizezeă
Registrul electoral, numai la datele pentru care au fost autorizate; 



f)controlulăintroduceriiădeădateăpentruăaăseăasiguraăc ăesteăposibilăulteriorăs ăseăverificeăşiă
s ăseăstabileasc ăceădateăauăfostăintroduseăînăRegistrulăelectoral,ăcândăşiădeăc treăcineăauă
fost introduse datele; 
g)controlulă transportuluiă şiă transferuluiă deă dateă pentruă aă împiedicaă citirea,ă copierea,ă
modificareaă sauă ştergereaă neautorizat ă aă dateloră înă timpulă transmiteriiă acestora sau în 
timpulă transportuluiă deă suporturiă deă date,ă prină intermediulă m suriloră tehniceă deă
securizare; 
h)controlulă comunica iiloră aferenteăRegistruluiă electoral,ă astfelă încâtă s ă seă poat ă asiguraă
verificareaă şiă stabilireaă autorit ilor/organismeloră c rora li s-au transmis sau li se pot 
transmiteădateleăcuăcaracterăpersonal,ăfolosindăechipamenteleădeăcomunica ii. 

(2)Înă vedereaă îndepliniriiă atribu iiloră privindă administrareaă şiă suportulă tehnică necesară
func ion riiă Registruluiă electoral,ă coordonareaă şiă îndrumareaămetodologic ă aă persoaneloră
autorizateă s ă operezeă înă Registrulă electoral,ă precumă şiă controlulă respect riiă dispozi iiloră
legale incidente în domeniu, Autoritateaă Electoral ă Permanent ă adopt ă m suriă tehnice,ă
operativeăşiădeăprocedur ,ăpotrivităurm toarelorăprincipii: 
a)confidenţialitate - asigurareaăaccesuluiălaăinforma iiănumaiăpentruăpersoaneleăautorizateă
înăfunc ieădeăcompeten e; 
b)integritate - asigurarea exactit iiă şiă caracteruluiă completăală informa iilor,ăprecumăşiăaă
metodelor de prelucrare; 
c)disponibilitate - asigurareaăaccesuluiălaăinforma iiăînătermenulăsolicitat; 
d)identificare şi autentificare - asigurareaă identific riiăşiăautentific riiă tuturorăpersoanelor 
autorizateăînămodăcorespunz tor,ăînăfunc ieădeăcompeten e,ăînainteădeăoriceăopera iune; 
e)autorizare - autorizareaă participan iloră înă vedereaă acces riiă dateloră dină Registrulă
electoralăînăfunc ieădeăcompeten e. 
(3)Autoritateaă Electoral ă Permanent ă esteă autorizat ă s ă iaă m suriă pentruă prevenireaă
pierderiiă informa iiloră şiă asigurareaă recuper riiă acestoraă înă cazuriă fortuiteă sauă deă for ă
major . 
(4)Centrulă Na ională deă R spunsă laă Incidenteă deă Securitateă Cibernetic ă - CERT-RO 
realizeaz ăaudit riăaleăsecurit iiăRegistruluiăelectoral,ăînămodăgratuit. 

Art. 32 
Accesulă şiă opera iunileă înă Registrulă electorală seă realizeaz ă prină intermediulă re eleiă deă
internet. 

Art. 33 
(1)Dateleă careă seă înscriuă înă Registrulă electorală pentruă fiecareă aleg toră cu domiciliul în 

Româniaăsuntăurm toarele: 
a)numeleă şiă prenumele,ă precumă şiă numeleă avută înainteaă c s torieiă sauă aă modific riiă
administrative a numelui; 
b)dataănaşterii; 
c)loculănaşterii; 
d)codul numeric personal; 
e) araăînăcareăîşiăareăreşedin a,ădac ăeste cazul; 
f)adresa de domiciliu; 
g)adresaădeăreşedin ,ăînă ar ,ăprecumăşiăperioadaădeăvalabilitateăaăacesteia; 
h)seriaăşiănum rulăactuluiădeăidentitate; 
i)data emiterii actului de identitate; 
j)dataăexpir riiăactuluiădeăidentitate; 
k)num rulăsec ieiădeăvotare. 

(2)Dateleăcareăseă înscriuă înăRegistrulăelectoralăpentruă fiecareăaleg torăcareăşi-a stabilit 
domiciliulăînăstr in tateăsuntăurm toarele: 
a)numeleă şiă prenumele,ă precumă şiă numeleă avută înainteaă c s torieiă sauă aă modific riiă
administrative a numelui; 
b)dataănaşterii; 
c)loculănaşterii; 
d)codul numeric personal; 
e)adresa de domiciliu; 



f)num rulăpaşaportului; 
g)dataăeliber riiăpaşaportului; 
h)dataăexpir riiăpaşaportului. 

(3)Înăplusăfa ădeădateleămen ionateălaăalin.ă(2),ăpentruăfiecareăaleg torăcareăşi-a stabilit 
domiciliulăînăstr in tateăşiăcareălocuieşteătemporarăînăRomâniaăseăînscriuăurm toareleădate: 
a)adresaădeăreşedin ădinăRomânia; 
b)seriaăşiănum rulăc r iiădeăidentitateăprovizorii; 
c)dataăemiteriiăc r iiădeăidentitateăprovizorii; 
d)dataăexpir riiăc r iiădeăidentitateăprovizorii. 
(4)Înăplusăfa ădeădateleămen ionateă laăalin. (1),ăpentruăfiecareăaleg torăcuădomiciliulă înă
Româniaăcareăşi-aăstabilităreşedin aăînăstr in tateăseăpoateăînscrieăadresaădeăreşedin ădină
str in tate. 
(4)Înăplusăfa ădeădateleămen ionateă laăalin.ă(1),ăpentruăfiecareăaleg torăcuădomiciliulă înă
România careăşi-aăstabilită reşedin aă înăstr in tateăseăpotă înscrieăadresaădeă reşedin ădină
str in tate,ă op iuneaă pentruă votulă prină coresponden ă şiă codulă poştală ală adreseiă deă
reşedin ă dină str in tate. 

(la data 22-Nov-2015 Art. 33, alin. (4) din titlul I, capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. 24, punctul 1. 

din capitolul VI din Legea 288/2015 ) 
(5)Înăplusăfa ădeădateleămen ionateă laăalin.ă(1),ăpentruăfiecareăaleg torăcuădomiciliulă înă
str in tateăcareăşi-aăstabilităreşedin aăînăalt ă ar ăseăpoateăînscrieăadresaădeăreşedin ădină
str in tate. 
(5)Înăplusăfa ădeădateleămen ionateă laăalin.ă(1),ăpentruăfiecareăaleg torăcuădomiciliulă înă
str in tateăcareăşi-aăstabilită reşedin aă înăalt ă ar ăseăpotă înscrieăadresaădeă reşedin ădină
str in tate,ă op iuneaă pentruă votulă prină coresponden ă şiă codulă poştală ală adreseiă deă
domiciliuă sauă ală adreseiă deă reşedin ă dină str in tate. 

(la data 22-Nov-2015 Art. 33, alin. (5) din titlul I, capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. 24, punctul 1. 

din capitolul VI din Legea 288/2015 ) 
Art. 34 

Înăplusăfa ădeădateleăprev zuteălaăart.ă33,ăînăRegistrulăelectoralăseăpoateăînscrieăşiăadresaă
de e-mailă furnizat ă deă c treă aleg tori.ă Acesteă informa iiă voră fiă vizualizateă şiă utilizateă
exclusivădeăc treăAutoritateaăElectoral ăPermanent . 

Art. 35 
(1)Înscriereaă înă Registrulă electorală aă cet eniloră româniă careă auă împlinită sauă împlinescă
vârstaădeă18ăaniăpân ă înăziuaăalegeriloră inclusivăseă face,ădinăoficiu,ădeăc treăAutoritatea 
Electoral ă Permanent ,ă peă bazaă comunic riiă Direc ieiă pentruă Eviden aă Persoaneloră şiă
Administrarea Bazelor de Date. 
(2)Dup ădobândireaăcet enieiăromâne,ăpersoaneleăcareăauă18ăaniăîmplini iăsuntăînscriseăînă
Registrulă electoral,ă dină oficiu,ă deă c treă Autoritateaă Electoral ă Permanent ,ă peă bazaă
comunic riiăDirec ieiăpentruăEviden aăPersoanelorăşiăAdministrareaăBazelorădeăDate. 

Art. 36 
Radierea din Registrul electorală aă unuiă aleg toră seă faceă înă cază deă deces,ă deă pierdereă aă
cet enieiă române,ă deă interzicereă aă exercit riiă dreptuluiă deă aă alegeă sauă deă punereă subă
interdic ie. 

Art. 37 
(1)Radiereaăaleg torilorăcuădomiciliulăînăRomâniaădinăRegistrulăelectoralăînăcazădeădecesăseă
faceă dină oficiu,ă peă bazaă acteloră sauă comunic riloră oficiale,ă oriă laă cerereaă persoaneiă
interesate,ăpeăbazaăcertificatuluiădeădeces,ănumaiădeăc treăpersoaneleăautorizate. 
(2)Radiereaă dină oficiuă aă aleg toriloră deceda iă cuă domiciliulă înă Româniaă seă faceă deă c treă
persoanele autorizate din unitatea administrativ-teritorial ă înă aă c reiă raz ă teritorial ă s-a 
întocmită actulă deă deces,ă inclusivă pentruă aleg toriiă careă nuă auă domiciliul în unitatea 
administrativ-teritorial ărespectiv ,ă înătermenădeă48ădeăoreădeălaădataăemiteriiăactuluiădeă
deces. 
(3)Radiereaădinăoficiuăaăaleg torilorădeceda iăcuădomiciliulăînăRomâniaăseăpoateărealizaăşiă
peă bazaă comunic riiă Autorit iiă Electorale Permanente efectuate prin intermediul 
Registrului electoral. 



(4)Oriceăpersoan ăinteresat ăpoateăsolicitaăprimaruluiăunit iiăadministrativ-teritoriale în a 
c reiăraz ăteritorial ăaleg torulădecedatăcuădomiciliulă înăRomâniaăaăavutăultimulădomiciliuă
radiereaă acestuiaă dină Registrulă electoral,ă peă bazaă uneiă cereriă scrise,ă datateă şiă semnate,ă
înso iteă deă certificatulă deă decesă înă copie,ă depuseă personală sauă prină poşt .ă Radiereaă seă
realizeaz ăînătermenădeăcelămultă5ăzileălucr toareădeălaădataăînregistr riiăcererii. 
(5)Oriceă persoan ă interesat ă poateă adresaă primaruluiă oă sesizareă scris ,ă datat ă şiă
semnat ,ăprivindăcazulă înăcareă înă listeleăelectoraleăpermanenteăseă reg seşteăunăaleg toră
decedat cu ultimul domiciliu în unitatea administrativ-teritorial ă respectiv .ă Cererea va 
cuprindeă numele,ă prenumeleă şiă codulă numerică personală ală persoaneiă decedateă sauă alteă
date relevante privind identitatea persoanei decedate. 
(6)Înă cazulăprev zută laăalin.ă (5),ăprimarul,ăprinăaparatulădeă specialitateăală acestuia,ăareă
obliga iaă deă aă verificaă informa iileă existenteă înă registrulă deă stareă civil ,ă precumă şiă înă
celelalteă eviden eă gestionate.ă Radiereaă seă realizeaz ,ă dac ă esteă cazul,ă înă termenă deă celă
multă10ăzileălucr toareădeălaădataăînregistr riiăsesiz rii. 
(7)Radiereaăaleg toruluiăcuădomiciliulăînăstr in tateădinăRegistrulăelectoralăînăcazădeădecesă
seă face,ă dină oficiu,ă peă bazaă acteloră sauă comunic riloră oficialeă sauă laă cerereaă persoaneiă
interesate,ă peă bazaă certificatuluiă deă deces,ă înă copie,ă deă c treă persoaneleă autorizateă sauă
Autoritatea Electoral ă Permanent ,ă dup ă caz.ă Prevederileă alin.ă (2)-(6)ă seă aplic ă înămodă
corespunz tor. 

Art. 38 
Laă pierdereaă cet enieiă române,ă persoaneleă careă auă 18ă aniă împlini iă sunt radiate din 
Registrulă electoral,ă dină oficiu,ă deă c treă Autoritateaă Electoral ă Permanent ,ă peă bazaă
comunic riiăAutorit iiăNa ionaleăpentruăCet enie. 

Art. 39 
(1)În cazulăinterziceriiăexercit riiădreptuluiădeăaăalege,ăaleg toriiăsuntăradia iădinăRegistrulă
electoralăpeădurataăpedepsei,ădinăoficiu,ădeăpersoanaăautorizat ădinăunitateaăadministrativ-
teritorial ădeădomiciliu,ă înă termenădeă24ădeăoreădeă laădataăcomunic riiă deăc treă instan aă
judec toreasc ăaăcopieiădeăpeădispozitivulăhot rârii,ătransmis ăconformăart.ă562ădinăLegeaă
nr. 135/2010 privindă Codulă deă procedur ă penal ,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare,ă şiă art.ă 29ă alin.ă (1)ă lit.ă d)ă dină Legeaă nr.ă 253/2013 privind executarea 
pedepselor,ă aăm suriloră educativeă şiă a altorăm suriă neprivativeă deă libertateă dispuseă deă
organele judiciare în cursul procesului penal. 
(2)Înăcazulăpuneriiăsubăinterdic ie,ăaleg toriiăsuntăradia iădinăRegistrulăelectoralădinăoficiuă
deă persoanaă autorizat ă dină unitateaă administrativ-teritorial ă de domiciliu pe baza 
comunic riiăprină intermediulăRegistruluiăelectoral,ăefectuateădeăc treăpersoanaăautorizat ă
din unitatea administrativ-teritorial ă undeă naştereaă celuiă pusă subă interdic ieă
judec toreasc ăesteăînregistrat ,ă înătermenădeă24ădeăoreădeălaădataăcomunic riiădeăc treă
instan aăjudec toreasc ăaăcopieiălegalizateăaăhot rârii,ătransmiseăconformăart.ă941ăalin.ă(1)ă
lit. a) din Legea nr. 134/2010 privind Codulădeăprocedur ăcivil ,ărepublicat . 
(3)RadiereaădinăRegistrulăelectoralăaăaleg torilorăc roraăliăs-a interzis exercitarea dreptului 
deăaăalegeăsauăcareăauăfostăpuşiăsubăinterdic ieăseăpoateărealizaădeăpersoanaăautorizat ădină
unitatea administrativ-teritorial ă deă domiciliuă şiă peă bazaă comunic riiă acestoră cazuriă deă
c treăAutoritateaăElectoral ăPermanent ăprinăintermediulăRegistruluiăelectoral. 
(4)Laă expirareaă durateiă pedepseiă privindă interzicereaă exercit riiă dreptuluiă deă aă alege,ă
aleg toriiăsuntăreînscrişi, în mod automat, în Registrul electoral. 
(5)Radiereaă aleg toruluiă cuă domiciliulă înă str in tateă dină Registrulă electoral,ă înă cazulă
interziceriiă exercit riiă dreptuluiă deă aă alegeă sauă ală puneriiă subă interdic ie,ă seă faceă deă
persoanaă autorizat ă dină unitateaă administrativ-teritorial ă undeă acestaă şi-a avut ultimul 
domiciliu. Prevederile alin. (1)-(4)ăseăaplic ăînămodăcorespunz tor. 

Art. 40 
(1)Pentru clarificarea unor situa iiă punctualeă privindă anumiteă persoaneă înscriseă înă
Registrulă electoral,ă aflateă înă unulă dintreă cazurileă prev zuteă laă art.ă 37,ă respectivă art.ă 39,ă
primarulăseăpoateăadresaăserviciuluiăpublicăcomunitarălocalădeăeviden ăaăpersoanelorăcareă
deserveşteă unitateaă administrativ - teritorial ă peă razaă c reiaă domiciliaz ă persoanaă înă
cauz ,ăînăvedereaăob ineriiăinforma iilorănecesareăactualiz riiăRegistruluiăelectoral. 



(2)Înă situa iaă prev zut ă laă alin.ă (1),ă serviciulă publică comunitară locală deă eviden ă aă
persoanelor are obliga iaădeăaăr spundeăcereriiăprimaruluiăînăcelămultă5ăzileălucr toareădeă
laădataăînregistr riiăacesteia. 

Art. 41 
(1)Modific rileă înăRegistrulăelectoralăreferitoare la schimbarea domiciliului în România se 
efectueaz ădinăoficiu,ăpotrivităactelorănormativeăînăvigoareăcareăreglementeaz ăactivitateaă
deăeviden ăaăpersoanelor. 
(2)Actualizareaă înă Registrulă electorală aă dateloră privindă domiciliulă seă realizeaz ă deă c treă
persoaneleă autorizate,ă înă termenă deă celă multă 24ă deă oreă laă dataă comunic riiă prină
intermediulă Registruluiă electorală aă modific riloră privindă domiciliulă deă c treă Autoritateaă
Electoral ăPermanent . 
(3)Actualizarea în Registrul electoral a datelor privind schimbareaănumeluiăseărealizeaz ă
deăc treăpersoaneleăautorizate,ăînătermenădeăcelămultă24ădeăoreădeălaădataăcomunic riiăînă
Registrulă electorală deă c treă Autoritateaă Electoral ă Permanent ă aă modific riloră privindă
numeleăaleg torilor. 

Art. 42 
(1)Pân ăcelămaiătârziuăcuă45ădeăzileăînainteaădateiăalegerilor,ăaleg torulăînscrisăînăRegistrulă
electorală cuă adresaă deă domiciliuă poateă s ă adresezeă primaruluiă unit iiă administrativ-
teritorialeă deă reşedin ,ă prină poşt ă sauă personal,ă oă cerereă scris ,ă datat ă şiă semnat ,ă
cuprinzândănumele,ăprenumeleăşiăadresaădeădomiciliu,ăpentruă înscriereaăsaăcuăadresaădeă
reşedin ăînăRegistrulăelectoralăpentruăscrutinulărespectiv,ăînso it ădeăoăcopieăaăactului de 
identitateăşiăoăcopieăaădoveziiădeăreşedin . 
(2)Începândăcuădataădeă1ăaprilieăaăanuluiăînăcareăauălocăalegeriăparlamentareălaătermenăşiă
pân ă laădataăexpir riiăaă48ădeăoreădeă laădataă începeriiăperioadeiăelectorale,ăaleg toriiăcuă
domiciliulăînă ar ăşiăcuăreşedin aăînăstr in tate,ăprecumăşiăceiăcuădomiciliulăînăstr in tateăseă
potă înscrieă înă Registrulă electorală cuă adresaă dină str in tateă pentruă scrutinulă respectivă înă
bazaăuneiăcereriăscrise,ădatateăşiăsemnate,ăcuprinzândănumele,ăprenumele,ăcodulănumerică
personal,ă înso it ă deă oă copieă aă actuluiă deă identitateă şiă oă copieă aă documentuluiă careă
dovedeşteă reşedin a,ăeliberatădeăautorit ileăstr ine,ăsauăaăpaşaportului,ă cuămen ionareaă
statuluiădeădomiciliu,ătransmiseăprinăpoşt ăoriădepuseă laămisiuneaădiplomatic ăsauăoficiul 
consular. 
(2)Începândăcuădataădeă1ăaprilieăaăanuluiăînăcareăauălocăalegeriăparlamentareălaătermenăşiă
pân ă laădataăexpir riiăaă48ădeăoreădeă laădataă începeriiăperioadeiăelectorale,ăaleg toriiăcuă
domiciliulăînă ar ăşiăcuăreşedin aăînăstr in tate,ăprecumăşiăceiăcuădomiciliulăînăstr in tateăseă
potă înscrieă înă Registrulă electorală cuă adresaă dină str in tateă pentruă scrutinulă respectivă înă
bazaăuneiăcereriăscrise,ădatateăşiăsemnate,ăcuprinzândănumele,ăprenumele,ăcodulănumerică
personal,ă înso it ă deă oă copieă aă actuluiă deă identitateă şiă oă copieă aă documentuluiă careă
dovedeşteă reşedin a,ăeliberatădeăautorit ileăstr ine,ăsauăaăpaşaportului,ă cuămen ionareaă
statuluiădeădomiciliu,ă transmiseăprinăpoşt ,ă inclusivăprinăpoştaăelectronic ,ăoriădepuseă laă
misiuneaă diplomatic ă sau oficiul consular. 

(la data 05-Sep-2016 Art. 42, alin. (2) din titlul I, capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. 5 din 

Ordonanta urgenta 47/2016 ) 
(3)Fiecareăaleg torăînscrisăînăRegistrulăelectoralăcuădomiciliulăsauăreşedin aăînăstr in tateă
esteăarondatăuneiăsingureăsec iiădeăvotare. 
(4)Modeleleăcererilorăprev zuteălaăalin.ă(1)ăşiă(2)ăsuntăstabiliteăprinăhot râreăaăAutorit iiă
Electorale Permanente.  

(la data 12-Feb-2016 Art. 42, alin. (4) din titlul I, capitolul IV, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare 

din Hotarirea 8/2016 ) 

(5)Aleg toriiă înscrişiă înă Registrulă electorală cuă domiciliulă înă ar ă şiă cuă reşedin aă înă
str in tate,ăprecumăşiă ceiă cuădomiciliulă înă str in tateăvoteaz ănumaiă laă sec iaădeăvotareă
undeăauăfostăaronda i,ăcuăexcep iileăprev zuteădeăprezentaălege. 
(6)Aleg toriiă prev zu iă laă alin.ă (5),ă careă şi-auă schimbată domiciliulă sauă reşedin aă înă
str in tateădup ă împlinireaătermenuluiăprev zută laăalin.ă(2),ăvoteaz ănumaiă laăsec iileădeă
votareă organizateă peă lâng ămisiunileă diplomatice,ă oficiileă consulare,ă sec iileă consulareă şiă
instituteleăculturaleădinăstr in tateăaleăRomâniei. 

Art. 43 



Documenteleăprev zuteă laăart.ă42ăalin.ă (2)ăseă transmităAutorit iiăElectoraleăPermanenteă
deăc treămisiunileădiplomaticeăsauăoficiileăconsulare,ădup ăcaz,ăînătermenădeă24ădeăoreădeă
laăprimire,ăcuăaplicareaăînămodăcorespunz torăaăproceduriiăprev zuteălaăart.ă93ăalin.ă(11). 

Art. 44 
(1)Opera iunileă deă actualizareă aă Registruluiă electorală prev zuteă laă art.ă 42ă alin.ă (1)ă seă
efectueaz ădeăc treăpersoaneleăautorizate,ă înătermenădeăcelămultă10ăzileălucr toareădeălaă
dataăînregistr riiăsolicit rii. 
(2)Opera iunileă deă actualizareă a Registruluiă electorală prev zuteă laă art.ă 42ă alin.ă (2)ă seă
efectueaz ă deă c treă persoaneleă împuternicite,ă prină ordină ală preşedinteluiă Autorit iiă
Electoraleă Permanente,ă înă termenă deă celămultă 10ă zileă lucr toareă deă laă dataă înregistr riiă
solicit rii. 

Art. 45 
(1)Arondareaăaleg torilorălaăsec iileădeăvotareădină ar ăseărealizeaz ăînămodăautomat,ăprină
intermediulăRegistruluiăelectoral,ăpeăbazaămen iunilorăprivindădomiciliulă sauăreşedin aădină
actulădeăidentitateăsauădinădocumenteleăcareădovedescăreşedin a,ăconformăprezenteiălegi. 
(2)Înăcazulă înăcareămen iunileăprivindădomiciliulăsauăreşedin aădinăactulădeă identitateănuă
permită arondareaă automat ă aă aleg toriloră cuă domiciliulă sau reşedin aă înă ar ,ă persoanaă
autorizat ăasigur ăarondareaămanual ăaăacestoraă înăbazaă informa iilorăde inuteă laănivelulă
prim riei,ăcuărespectareaăcriteriilorăprev zuteădeăprezentaălege. 
(3)Pentru aplicarea alin. (2) pot fi utilizate orice surse oficiale de date privind identitatea 
aleg torilorăşiăteritoriulăunit iiăadministrativ-teritoriale,ăgestionateălaănivelulăprim riei. 
(4)Înăcazulă înăcareă informa iileăprev zuteă laăalin.ă (2)ăsuntă insuficienteăpentruăarondareaă
manual ă aă aleg torilor,ă aceştiaă voră fiă aronda iă alfabetică laă sec iileă deă votare,ă cuă
respectareaăcriteriilorăprev zuteădeăprezentaălege. 
(5)Înă cazulă înă careă arondareaă aleg toriloră cuă domiciliulă sauă reşedin aă înă ar ă nuă esteă
posibil ăpotrivităalin.ă(1)-(4),ăaceştiaăurmeaz ăaăfiărepartiza iă laăprimaăsec ieădeăvotareăaă
localit iiărespective. 
(6)Arondareaăaleg toriloră laăsec iileădeăvotareăorganizateă înăstr in tateăseă faceădeăc treă
persoaneleă împuterniciteăprinăordinăalăpreşedinteluiăAutorit iiăElectoraleăPermanente,ăpeă
bazaădatelorăşiăinforma iilorăfurnizateădeăc treăaleg toriăconformăart.ă42ăalin.ă(2). 

Art. 46 
(1)Direc iaă pentruă Eviden aă Persoaneloră şiă Administrareaă Bazeloră deă Dateă dină cadrulă
Ministerului Afaceriloră Interneă comunic ă Autorit iiă Electoraleă Permanente,ă conformă
formatuluiăşiătermenelorăstabiliteăprinăprotocol,ădateleăprev zuteălaăart.ă33ăalin.ă(1)ălit.ăa)-
j)ă şiă alin.ă (3),ă cazurileă deă interzicereă aă exercit riiă drepturiloră electoraleă şiă cazurileă deă
punereăsubăinterdic ie,ăactualiz riăinterveniteăînădateleăpersonaleăaleăcet enilorăromâniăcuă
dreptă deă votă şiă informa iiă privindă persoaneleă decedate,ă respectivă celeă cuă men iuniă deă
deces,ăînregistrateăînăRegistrulăna ionalădeăeviden ăaăpersoanelor. 
(2)Direc iaă General ă deă Paşapoarteă dină cadrulă Ministeruluiă Afaceriloră Interneă comunic ă
Autorit iiăElectoraleăPermanente,ăconformăformatuluiăşiătermenelorăstabiliteăprinăprotocol,ă
dateleăprev zuteălaăart.ă33ăalin.ă(2). 
(3)Autoritateaă Na ional ă pentruă Cet enieă comunic ă Autorit iiă Electoraleă Permanente,ă
conformă formatuluiă şiă termeneloră stabiliteă prinăprotocol,ă situa iaănominal ă aă persoaneloră
careăşi-auăpierdutăcet eniaăromân ,ăprecumăşiăaăpersoanelorăcareăauăvârstaădeăpesteă18ă
aniăşiăauădobândităcet eniaăromân . 

Art. 47 
(1)Aleg toriiă auă dreptulă s ă verificeă înscriereaă înă Registrulă electoral.ă Întâmpin rileă
împotrivaă omisiunilor,ă aă înscrieriloră greşiteă şiă aă oric roră eroriă din Registrul electoral se 
depunălaăbirourileăjude eneăsauălaăfilialeleăAutorit iiăElectoraleăPermanente,ăaceastaăfiindă
obligat ăs ăseăpronun e,ăprinădecizie,ăînăcelămultă3ăzileădeălaădataăînregistr rii. 
(2)Contesta iileă împotrivaădeciziilorădateăconformăalin.ă(1)ăseăsolu ioneaz ,ă înăcelămultă3ă
zileă deă laă dataă înregistr rii,ă deă c treă judec toriaă înă aă c reiă raz ă teritorial ă domiciliaz ă
aleg torul,ăprinăhot râreădefinitiv . 



(3)Contesta iileă împotrivaă deciziiloră privindă aleg toriiă cuă domiciliulă înă str in tate,ă date 
conformă alin.ă (1),ă seă solu ioneaz ,ă înă celă multă 3ă zileă deă laă dataă înregistr rii,ă deă c treă
Judec toriaăSectoruluiă1ăalăMunicipiuluiăBucureşti,ăprinăhot râreădefinitiv . 
SEC IUNEAă2: Listele electorale 
Art. 48 

Listeleăelectoraleăcuprindăcet eniiăcuădreptădeăvotă înscrişiă înăRegistrulăelectoral.ăAcesteaă
suntăpermanenteăşiăsuplimentare. 

Art. 49 
(1)Listeleăelectoraleăpermanenteădină ar ăseăîntocmescăşiăseătip rescădeăc treăprimari,ăpeă
sec iiădeăvotare,ăpeăbazaădatelorăşiăinforma iilorăcuprinse în Registrul electoral. 
(2)Aleg toriiă româniă careă auă f cută cereriă prev zuteă laă art.ă 42ă alin.ă (2)ă suntă înscrişiă înă
listeleăelectoraleăpermanenteădinăstr in tate. 
(3)Listeleă electoraleă permanenteă dină str in tateă seă întocmescă şiă seă tip rescă deă c treă
AutoritateaăElectoral ăPermanent ăşiăseătransmităbirouluiăelectoralăpentruăcet eniiăromâniă
cuădomiciliulăsauăreşedin aăînăafaraă riiăînătermenădeă5ăzileădeălaădataăexpir riiătermenuluiă
prev zutălaăart.ă42ăalin.ă(2). 
(3)Listele electorale permanente din str in tateă seă întocmescă şiă seă tip rescă deă c treă
AutoritateaăElectoral ăPermanent ăşiăseătransmităbirouluiăelectoralăpentruăcet eniiăromâniă
cuădomiciliulăsauăreşedin aăînăafaraă rii,ăînătermenădeă5ăzileădeălaădataăexpir riiătermenuluiă
prev zută laă art.ă 23ă alin. (6). 

(la data 22-Nov-2015 Art. 49, alin. (3) din titlul I, capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. 24, punctul 2. 

din capitolul VI din Legea 288/2015 ) 
(4)Pân ăcelămaiătârziuăcuă10ăzileăînainteaădateiăalegerilor,ădarănuămaiătârziuădeă24ădeăoreă
deă laă solicitare,ă primariiă suntă obliga iă s ă pun ă laă dispozi iaă partideloră politice,ă alian eloră
politice,ăalian elorăelectoraleăşiăorganiza iilorăcet enilorăapar inândăminorit ilorăna ionaleă
careă particip ă laă alegeri,ă laă cerereaă şiă peă cheltuialaă acestora,ă ună extrasă dină Registrulă
electoral,ă cuprinzândă aleg toriiă dină respectivaă unitateă administrativ-teritorial ,ă respectivă
numele, prenumele,ădataănaşteriiăşiădomiciliul,ăprecumăşiăsec iaădeăvotareălaăcareăauăfostă
aronda i,ăpeăsuportăelectronicăsauăhârtie. 
(5)Listeleă electoraleă permanenteă cuprinzândă aleg toriiă cuă domiciliulă sauă reşedin aă înă
Româniaă seă tip rescădeă c treă primari,ă înădou ăexemplare,ă pân ă celămaiă târziuă cuă3ă zileă
înainteaă dateiă alegerilor,ă şiă cuprind:ă numeleă şiă prenumeleă aleg torului,ă codulă numerică
personal,ă domiciliulă sauă reşedin a,ă dup ă caz,ă seriaă şiă num rulă actuluiă deă identitate,ă
num rulă circumscrip ieiă electorale,ă num rulă sec ieiă deă votareă şiă oă rubric ă destinat ă
semn turiiă aleg torului.ă Listeleăelectoraleă permanenteăcuprinzândăaleg toriiă cuădomiciliulă
sauă reşedin aă înăRomâniaăseăsemneaz ădeăprimarăşiădeăsecretarulăunit iiăadministrativ-
teritoriale.ăUnăexemplarăseăp streaz ădeăc treăsecretarulăunit iiăadministrativ-teritoriale, 
iarăunăexemplarăseăpred ăbirourilorăelectoraleăaleăsec iilorădeăvotare. 
(6)Listeleă electoraleă permanenteă dină str in tateă cuprind:ă numeleă şiă prenumeleă
aleg torului,ă codulă numerică personal,ă domiciliulă sauă reşedin aă dină str in tate,ă dup ă caz,ă
seriaăşiănum rulăactuluiădeă identitate,ănum rulăcircumscrip ieiăelectorale,ănum rulăsec ieiă
deăvotareăşiăoărubric ădestinat ăsemn turiiăaleg torului.ăListeleăelectoraleăpermanenteădină
str in tateă seă semneaz ă deă c treă împuternici iiă preşedinteluiă Autorit iiă Electoraleă
Permanente. 

Art. 50 
(1)AutoritateaăElectoral ăPermanent ăcomunic ăBirouluiăElectoralăCentral,ă înăcelămultă24ă
de oreădeălaădataăconstituiriiăacestuia,ănum rulăaleg torilorăînscrişiăînăRegistrulăelectoralăşiă
num rulăminimăîntregănerotunjitădeăsemn turiănecesarăpentruăsus inereaăcandidaturilorălaă
nivelăna ional,ăprecumăşiăînăfiecareăcircumscrip ieăelectoral . 
(2)În termenădeă24ădeăoreădeă laădataăconstituiriiăbirourilorăelectoraleădeăcircumscrip ie,ă
BiroulăElectoralăCentralăcomunic ăacestoraăinforma iileăprev zuteălaăalin.ă(1). 
(3)Toateă comunic rileă seă aducădeă îndat ă laă cunoştin ă public ,ă prinăpublicareă peă site-ul 
Biroului Electoral Central sau pe site-urileăbirourilorăelectoraleădeăcircumscrip ie,ădup ăcaz. 

Art. 51 
(1)Listeleăelectoraleăsuplimentareăseăîntocmescăînăcazurileăprev zuteădeăprezentaălegeăşiă
vorăcuprindeăelementeleăprev zuteălaăart.ă49ăalin.ă(5)ăsauă(6),ădup ăcaz.ăListeleăelectoraleă



suplimentareăseăsemneaz ădeăpreşedinteleăbirouluiăelectoralăalăsec ieiădeăvotareăundeăauă
fost întocmite. 

(2)Înălisteleăelectoraleăsuplimentareăutilizateăînăsec iileădeăvotareădină ar ăvorăfiătrecute,ă
deăc treăpreşedinteleăbirouluiăelectoralăalăsec ieiădeăvotare,ăurm toareleăpersoane: 
a)persoanele careăseăprezint ălaăvotăşiăfacădovadaăc ăauădomiciliulăsauăreşedin aăpeărazaă
sec ieiădeăvotareărespective,ăîns ăauăfostăomiseădinălistaăelectoral ăpermanent ; 
b)persoaneleă careă seă prezint ă laă votă şiă facă dovadaă c ă auă reşedin aă peă razaă sec ieiă deă
votare respective,ă îns ănuăauăf cutăcereriădeăînscriereă înăRegistrulăelectoralăcuăadresaădeă
reşedin ; 
c)persoaneleăcareăînăziuaăvot riiăseăafl ă înăalt ăunitateăadministrativ-teritorial ădecâtăceaă
undeă îşiăauădomiciliulăsauăreşedin aăşiăcareăfacădovadaăc ăauădomiciliulă sauăreşedin aăpeă
razaăcircumscrip ieiăelectoraleăînăcareăseăafl ăsec iaădeăvotareărespectiv ; 
d)membriiăbirourilorăelectoraleăaleăsec iilorădeăvotareăşiăoperatoriiădeăcalculator,ădac ăauă
domiciliulăsauăreşedin aăpeărazaăcircumscrip ieiăelectoraleăînăcareăseăafl ăsec iaădeăvotareă
respectiv ; 
e)persoaneleă îns rcinateă cuă men inereaă ordiniiă sauă cuă verificareaă dispozitivuluiă deă
men inereăaăordinii,ădac ăauădomiciliulăsauăreşedin aăpeărazaăcircumscrip ieiăelectoraleă înă
careăseăafl ăsec iaădeăvotareărespectiv ; 
f)candida ii,ădac ăaceştiaăcandideaz ăînăcircumscrip iaăelectoralaărespectiv . 

(3)Înă listeleăelectoraleăsuplimentareăutilizateă înăsec iileădeăvotareădinăstr in tateăvor fi 
trecute,ădeăc treăpreşedinteleăbirouluiăelectoralăalăsec ieiădeăvotare,ăurm toareleăpersoane: 
a)persoaneleă careă seă prezint ă laă votă laă sec iileă deă votareă organizateă peă lâng ămisiunileă
diplomatice,ăoficiileăconsulare,ăsec iileăconsulareăşiă institutele culturaleădinăstr in tateăaleă
Românieiăşiăfacădovadaăc ăauădomiciliulăsauăreşedin aăînăstr in tateăşiăcareănuăfigureaz ăînă
listeleăelectoraleăpermanenteăaleăsec iilorădeăvotareădinăstr in tate; 
b)personalulă misiuniloră diplomaticeă şiă ală oficiiloră consulare,ă sec iiloră consulareă şiă
institutelorăculturaleădinăstr in tate; 
c)membriiă birouriloră electoraleă aleă sec iiloră deă votareă şiă operatoriiă deă calculatoră dină
str in tate,ădac ăauădomiciliulăsauăreşedin aăînăstr in tate; 
d)candida ii,ădac ăaceştiaăcandideaz ăînăcircumscrip iaăelectoral ăextern . 
(4)Întâmpin rileăformulateăcuăprivireălaălisteleăelectoraleăsuplimentareăseăsolu ioneaz ădeă
c treăbiroulăelectoralăalăsec ieiădeăvotare,ăprinădecizie. 
(5)Înă cadrulă sec iiloră deă votareă organizateă peă lâng ă misiunileă diplomatice, oficiile 
consulare,ă sec iileă consulareă sauă instituteleă culturaleă dină str in tateă seă utilizeaz ă numaiă
listeăelectoraleăsuplimentare,ăcuăexcep iaăsitua iilorăînăcareălaăacesteăsec iiădeăvotareăsuntă
aronda iăaleg toriăconformăart.ă23ăalin.ă(3). 
(6)În cadrulăsec iilorădeăvotareădinăstr in tateăorganizateăînăafaraămisiunilorădiplomaticeăşiă
aăoficiilorăconsulare,ăsec iilorăconsulareăşiăinstitutelorăculturaleădinăstr in tateăaleăRomânieiă
îşiăpotăexercitaădreptulădeăvotănumaiăaleg toriiă înscrişiă înă listeleăelectoraleăpermanenteăşiă
membriiăbirouluiăelectoralăalăsec ieiădeăvotare,ăprecumăşiăoperatoriiădeăcalculator,ăprev zu iă
de prezenta lege. 
CAPITOLUL V: Candidaturile 
Art. 52 

(1)Listeleădeăcandida iăşiăcandidaturileă independenteăpentruăSenatăşiăCameraăDeputa iloră
seă depună laă birourileă electoraleă deă circumscrip ie,ă pân ă celă maiă târziu cu 45 de zile 
înaintea datei alegerilor. 
(11)Listeleădeăcandida iăşiăcandidaturileăindependenteăpentruăSenatăşiăCameraăDeputa iloră
înă circumscrip iaă electoral ă pentruă cet eniiă româniă cuă domiciliulă sauă reşedin aă înă afaraă

riiă seă depună laă biroulă electorală pentruă cet eniiă româniă cuă domiciliulă sauă reşedin aă înă
afaraă rii,ăpân ăcelămaiătârziuăcuă60ădeăzileăînainteaădateiăalegerilor. 
(12)Listeleădeăcandida iăpropuseădeăc treăorganiza iileăcet enilorăapar inândăminorit iloră
na ionaleă pentruă toateă circumscrip iileă electorale,ă conformăart.ă 54ăalin.ă (4),ă seă depună laă
Biroulă Electorală Central,ă pân ă celă maiă târziuă cuă 60ă deă zileă înainteaă dateiă alegerilor. 

(la data 22-Nov-2015 Art. 52, alin. (1) din titlul I, capitolul V completat de Art. 24, punctul 3. din capitolul VI 

din Legea 288/2015 ) 



(2)Listeleădeăcandida iăpentruăalegereaăsenatorilorăşiădeputa iloră trebuieă întocmiteăastfelă
încâtă s ă asigureă reprezentareaă ambeloră sexe,ă cuă excep iaă listeloră careă con ină ună singură
candidat. 
(3)Num rulădeăcandida iădeăpeăfiecareălist ăpoateăfiămaiămareădecâtănum rulămandateloră
rezultateă dină normaă deă reprezentareă cuă doiă pân ă laă ună sfertă dină acesteă mandate;ă
frac iunileăseăîntregescălaăcifraă1,ăindiferentădeăm rimeaăacestora. 
(4)Înă aceeaşiă circumscrip ieă electoral ,ă unăpartidă politic,ă oă alian ăpolitic ă sauăoă alian ă
electoral ăpoateăpropune,ăpentruăfiecareădintreăCamereleăParlamentului,ănumaiăoăsingur ă
list ă deă candida i.ă Partideleă politiceă dină alian eleă politiceă sauă alian eleă electoraleă potă
participaă laăalegeriănumaiăpeă listeleăalian ei.ăUnăpartidănuăpoateă faceăparteădecâtădintr-o 
singur ăalian ăpolitic ăsauăalian ăelectoral . 
(5)Nu se admit candidaturi independenteă peă listeleă deă candida iă depuseă deă partideleă
politice,ă alian eleă politiceă sauă alian eleă electorale.ă Nuă seă admită niciă listeă deă candida iă
independen i. 
(6)Oăpersoan ăpoateăcandidaăfieăpentruăunămandatădeădeputat,ăfieăpentruăunămandatădeă
senatorăşiănumai într-oăsingur ăcircumscrip ieăelectoral . 
(7)Candidaturileăpeămaiămulteă listeădeăcandida iăsauăatâtăpeă liste,ăcâtăşiăcaă independentă
suntă nuleă deă drept.ă Nulitateaă seă constat ă prină hot râreă aă birouluiă electorală ală
circumscrip ieiăelectoraleăsau,ădup ăcaz, a Biroului Electoral Central. 
(8)Propunerileă deă candida iă seă facă înă 4ă exemplare,ă deă c treă partideleă politice,ă alian eleă
politice,ă alian eleă electorale,ă organiza iileă cet eniloră apar inândă minorit iloră na ionaleă
careăparticip ă(aăalegeri,ăsubăsemn tura conducerii acestora sau a persoanelor desemnate 
pentruăaăleăsemna,ăiarăînăcazulăcandida ilorăindependen i,ăpeăbazaădeclara ieiădeăacceptareă
aăcandidaturiiăsemnateădeăaceştia. 
(9)Înă cazulă alian eloră politiceă şiă ală alian eloră electorale,ă propunerileă deă candida iă voră fiă
semnateădeăconducerileăfiec ruiăpartidădinăalian . 
(10)Propunerileă deă candida iă trebuieă s ă cuprind ă circumscrip iaă electoral ,ă numele.,ă
prenumele,ă codulă numerică personal,ă domiciliul,ă loculă şiă dataă naşterii,ă ocupa ia,ă profesia,ă
precumă şiă Cameraă Parlamentuluiă pentruă careă aceştiaă candideaz ,ă iară înă cazulă alian eloră
politice sau electorale, partidul care i-a propus. 
(11)Propunerileă deă candida iă voră fiă înso iteă deă declara iileă deă acceptareă aă candidaturii,ă
semnateăşiădatateădeăcandida i,ăprecumăşiădeădeclara iaădeăavereăşiădeclara iaădeăintereseă
aleăfiec ruiăcandidat. 
(12)Declara iaă deă acceptareă aă candidaturiiă vaă cuprindeă circumscrip iaă electoral ă înă careă
candideaz ,ănumele,ăprenumele,ăcodulănumericăpersonal,ăpartidulăpoliticăsauăalian aăcareăl-
a propus,ăprofesia,ăocupa iaăşiăapartenen aăpolitic ăaăcandidatului,ăconsim mântulăexpresă
ală acestuiaă deă aă candidaă pentruă func iaă respectiv ,ă precumă şiă precizareaă c ă întruneşteă
condi iileăprev zuteădeălegeăpentruăaăcandida. 
(13)To iă candida iiă n scu iă înainteă deă dataă deă 1ă ianuarieă 1976ă voră daă oă declara ieă peă
propriaă r spundere,ă potrivită legiiă penale,ă privindă apartenen aă sauă neapartenen aă laă
securitateăcaăpoli ieăpolitic . 
(14)Nu pot candida persoanele care, la data depunerii candidaturii, nu îndeplinesc 
condi iileăprev zuteădeălegeăpentruăaăfiăalese. 

Art. 53 
(1)În vederea înregistr riiă candidaturilor,ă fiecareă partidă politic,ă alian ă politic ,ă alian ă

electoral ăsauăorganiza ieăaăcet enilorăapar inândăminorit ilorăna ionaleădepuneălaăbiroulă
electoralădeăcircumscrip ieă4ădosare,ăcuprinzândăurm toarele: 
a)dou ă exemplareă originaleă şiă dou ă copiiă aleă listeiă candida iloră pentruă respectivaă
circumscrip ie,ăcuprinzândădateleăprev zuteălaăart.ă52ăalin.ă(8)-(10); 
b)copiileăactelorădeăidentitateăaleăcandida ilor, 
c)dou ă exemplareă originaleă şiă dou ă copiiă aleă declara iiloră deă acceptareă aă candidaturii, 
prev zuteălaăart.ă52ăalin.ă(11)ăşiă(12); 
d)dou ă exemplareă originaleă şiă dou ă copiiă aleă declara iiloră deă avereă şiă deă intereseă aleă
candida ilor,ă conformă modeleloră prev zuteă înă anexaă laă Legeaă nr.ă 115/1996 pentru 



declarareaă şiă controlulă averiiă demnitarilor,ă magistra ilor,ă aă unoră persoaneă cuă func iiă deă
conducereăşiădeăcontrolăşiăaăfunc ionarilorăpublici,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 
e)dou ăexemplareăoriginaleăşiădou ăcopiiăaleădeclara iilorăcandida ilorăn scu iăînainteădeă1ă
ianuarieă1976ădeăapartenen ăsauăneapartenen aălaăsecuritateăcaăpoli ieăpolitic ,ăceăseăvoră
redactaăconformămodeluluiăprev zută înăanexaă laăOrdonan aădeăurgen ăaăGuvernului nr. 
24/2008 privindă accesulă laă propriulă dosară şiă deconspirareaă Securit ii,ă aprobat ă cuă
modific riăşiăcomplet riăprinăLegeaănr.ă293/2008,ăcuămodific rileăulterioare. 
(2)Dosareleădeăcandidatur ăprev zuteălaăalin.ă(1)ăvorăfiăînso iteădeăunăexemplarăoriginalăală
listeiă sus in toriloră şiă oă copieă aă acesteiaă sauă de dovada depunerii acestor liste la Biroul 
Electoral Central. 

Art. 54 
(1)Partideleă politice,ă alian eleă politice,ă alian eleă electoraleă şiă organiza iileă cet eniloră
apar inândă minorit iloră na ionale,ă careă depună laă Biroulă Electorală Centrală oă list ă deă
sus in toriă cuprinzândăcelăpu ină1%ădinănum rulă totală ală aleg toriloră înscrişiă înăRegistrulă
electoralălaănivelăna ional,ăpotădepuneălisteădeăcandida iăînătoateăcircumscrip iileăelectorale.ă
Înă acestă caz,ă prevederileă art.ă 53ă alin.ă (2)ă privindă num rulă exemplareloră originaleă şiă ală
copiilorălisteiăsus in torilorăseăaplic ăînămodăcorespunz tor. 
(2)Partideleă politice,ă alian eleă politice,ă alian eleă electoraleă şiă organiza iileă cet eniloră
apar inândăminorit ilorăna ionale,ăcareăopteaz ăs ădepun ălisteleădeăsus in toriălaăbirourileă
electoraleă deă circumscrip ie,ă potă depuneă listeă deă candida iă numaiă dac ă acesteaă suntă
sus inuteădeăminimumă1%ădinănum rulătotalăalăaleg torilorăînscrişiăîn Registrul electoral cu 
adresaădeădomiciliuăsauăreşedin ăînăcircumscrip iaărespectiv ,ăf r ăcaănum rulăacestoraăs ă
fieămaiămicădeă1.000ădeăaleg tori. 
(3)Candida iiă independen iă trebuieăs ă fieăsus inu iădeăminimumă1%ădinănum rulă totalăală
aleg toriloră înscrişiă înă Registrulă electorală cuă adresaă deă domiciliuă sauă reşedin ă înă
circumscrip iaărespectiv ,ăf r ăcaănum rulăacestoraăs ăfieămaiămicădeă1.000ădeăaleg tori. 
(4)Prină excep ieă deă laă art.ă 52ă alin.ă (6),ă organiza iileă cet eniloră apar inândăminorit iloră
na ionaleăprev zuteălaăart.ă56ădepunălaăBiroulăElectoralăCentralăaceeaşiălist ădeăcandida i,ă
înă toateăcircumscrip iileăelectorale,ăcuăaplicareaăcorespunz toareăaăart.ă53ăalin.ă (1),ă f r ă
necesitateaăalteiăsus ineriădecâtăceaăprev zut ălaăart.ă56. 
(5)Listaă sus in toriloră trebuieă s ă cuprind ă dataă alegerilor,ă denumireaă partiduluiă politic,ă
alian eiă politice,ă alian eiă electoraleă sauă aă organiza ieiă cet eniloră apar inândăminorit iloră
na ionaleă oriă numeleă şiă prenumeleă candidatuluiă independent,ă dup ă caz,ă numeleă şiă
prenumeleă sus in torului,ă codulă numerică personal,ă dataă naşteriiă sus in torului,ă adresaă
sus in torului,ădenumirea,ăseriaăşiănum rulăactuluiădeăidentitateăalăsus in torului,ăprecumă
şiăsemn turaăacestuia.ăÎnălist ăseăvorămen iona,ădeăasemenea,ănumele,ăprenumeleăşiăcodul 
numeric personal al persoanei care a întocmit-o. Persoana care a întocmit lista este 
obligat ă s ă depun ă oă declara ieă peă propriaă r spundereă prină careă s ă atesteă veridicitateaă
semn turilorăsus in torilor. 
(6)Listaă sus in toriloră constituieăunăactă public,ă cuă toateă consecin eleăprev zuteădeă lege.ă
Modelulă listeiă sus in toriloră esteă prev zută înă anexaă nr.ă 2ă careă faceă parteă integrant ă dină
prezenta lege. 
(7)Sus in toriiă potă fiă numaiă cet eniă cuă dreptă deă votă şiă cuă domiciliulă sauă reşedin aă înă
circumscrip iaăelectoral ăpentruăcareăseăpropunăcandida i.ăUnăaleg torăpoateăsus ineămaiă
multeălisteădeăcandida iăsauăcandida iăindependen i. 

Art. 55 
(1)Înă vedereaă înregistr riiă propuneriiă deă candidatur ,ă fiecareă candidată independentă

depuneăpersonal,ălaăbiroulăelectoralădeăcircumscrip ie,ă4ădosare,ăcuprinzândăurm toarele: 
a)dou ă exemplareă originaleă şiă dou ă copiiă aleă cereriiă deă înregistrareă aă candidaturiiă subă
semn tur ăproprie,ăcuprinzândădateleăprev zuteălaăart.ă52ăalin.ă(10),ăcuăindicareaăfunc ieiă
pentruăcareăcandideaz ; 
b)documenteleăprev zuteălaăart.ă53ăalin.ă(1)ălit.ăb)-e). 
(2)Dosarele de candidatur ăprev zuteălaăalin.ă(1)ăvorăfiăînso iteădeăunăexemplarăoriginalăală
listeiăsus in torilorăşiăoăcopieăaăacesteia. 

Art. 56 



(1)Organiza iileăcet enilorăapar inândăuneiăminorit iăna ionale,ălegalăconstituite,ăcareănuă
auăob inută înăalegeriăcelăpu inăunămandatădeădeputatăsauădeăsenatorăauădreptul,ăpotrivită
art.ă62ăalin.ă(2)ădinăConstitu iaăRomâniei,ărepublicat ,ălaăunămandatădeădeputat,ădac ăauă
ob inut,ăpeăîntreagaă ar ,ăunănum rădeăvoturiăegalăcuăcelăpu ină5%ădinănum rulămediuădeă
voturiăvalabilăexprimateăpeă ar ăpentruăalegereaăunuiădeputat.ăNum rulămediuădeăvoturiă
valabilă exprimateă peă ar ă pentruă alegereaă unuiă deputată reprezint ă parteaă întreag ,ă
nerotunjit ,ă aă raportuluiă dintreă num rulă deă voturiă valabilă exprimateă ob inuteă laă nivelă
na ionalădeătoateăpartideleăpolitice,ăalian eleăpolitice,ăalian eleăelectoraleăsauăorganiza iileă
cet eniloră apar inândăminorit iloră na ionaleă careă auă întrunită condi iaă deă pragă electoral, 
voturileăvalabilă exprimateăob inuteădeă candida iiă independen iă careăauăprimitămandateă şiă
num rulătotalădeămandateăpentruăCameraăDeputa ilorăpotrivităanexeiănr.ă1. 
(2)Potă depuneă candidaturiă organiza iileă cet eniloră apar inândă minorit iloră na ionaleă
reprezentate în Parlament. 
(3)Prinăminoritateăna ional ăseă în elegeăaceaăetnieăreprezentat ă înăConsiliulăMinorit iloră
Na ionale. 
(4)Potă depuneă candidaturiă şiă alteă organiza iiă aleă cet eniloră apar inândă minorit iloră
na ionale,ălegalăconstituite,ăcareăsuntădeăutilitateăpublic ăşiăcareăprezint ăBirouluiăElectorală
Central,ă înă termenă deă 30ă deă zileă deă laă dataă stabiliriiă zileiă alegerilor,ă oă list ă deămembriă
cuprinzândă ună num ră deă celă pu ină 15%ădină num rulă totală ală cet eniloră care,ă laă ultimulă
recens mânt,ăs-au declaratăcaăapar inândăminorit iiărespective. 
(5)Dac ănum rulămembrilorănecesariăpentruăîndeplinireaăcondi iilorăprev zuteălaăalin.ă(4)ă
esteă maiă mareă deă 20.000ă deă persoane,ă listaă membriloră trebuieă s ă cuprind ă celă pu ină
20.000 de persoane domiciliate în cel pu ină15ădinăjude eleă riiăşiăînămunicipiulăBucureşti,ă
dară nuă maiă pu ină deă 300ă deă persoaneă pentruă fiecareă dintreă acesteă jude eă şiă pentruă
municipiulăBucureşti. 
(6)Listaă membriloră seă întocmeşteă peă localit iă şiă peă jude eă şiă trebuieă s ă cuprind :ă
denumirea organiza iei,ă numeleă şiă prenumeleă membrilor,ă codulă numerică personal,ă dataă
naşterii,ă domiciliul,ă denumirea,ă seriaă şiă num rulă actuluiă deă identitate,ă semn turileă
acestora,ă precumă şiă numeleă şiă prenumeleă persoaneiă careă aă întocmit-o. Persoana care a 
întocmit lista esteăobligat ăs ădepun ăşiăoădeclara ieăpeăpropriaăr spundereăprinăcareăs ă
atesteă veridicitateaă semn turiiă membrilor,ă precumă şiă faptulă c ă listaă aă fostă întocmit ă înă
vedereaăparticip riiălaăalegerileăparlamentareădinăanulărespectiv. 
(7)În sensul prezentei legi,ă organiza iiloră cet eniloră apar inândă minorit iloră na ionale,ă
prev zuteă laă alin.ă (1)-(4),ă leă esteă aplicabilă acelaşiă regimă juridică caă şiă partideloră politiceă
doarăînăperioadaăelectoral . 
(8)Prevederileă alin.ă (1)ă nuă seă aplic ă organiza ieiă cet eniloră apar inândă minorit iloră
na ionaleăcareăaăparticipatălaăalegeriăîntr-oăalian ăelectoral . 
(9)Mandatulă deă deputată atribuită potrivită alin.ă (1)ă seă acord ă pesteă num rulă totală deă
deputa iărezultatădinănormaădeăreprezentare. 
(10)Organiza iileă prev zuteă laă alin.ă (1)-(4)ă potă participaă laă alegeriă şiă potă depuneă
candidaturiănumaiăsubădenumireaăşiăcuăsemnulăelectoralăaleărespectiveiăorganiza ii. 

Art. 57 
(1)Partidele politice, alian eleă politiceă şiă organiza iileă cet eniloră apar inândăminorit iloră
na ionaleăseăpotăasociaăîntreăeleănumaiălaănivelăna ional,ăpeăbaz ădeăprotocol,ăconstituindăoă
alian ăelectoral ,ăînăscopulăparticip riiălaăalegereaăSenatuluiăşiăaăCamereiăDeputa ilor.ăUn 
partidă politic,ă oă alian ă politic ă sauă oă organiza ieă aă cet eniloră apar inândă minorit iloră
na ionaleănuăpoateă faceăparteădecâtădintr-oăsingur ăalian ăelectoral .ăAlian aăelectoral ă
careăaăparticipatălaăalegerileăanterioareăsubăoădenumireăoăpoateăp stra numaiădac ănuăşi-a 
schimbatăcomponen aăini ial .ăDeăasemenea,ădenumireaărespectiv ănuăpoateăfiăutilizat ădeă
oăalt ăalian . 
(2)Protocolulădeăconstituireăaăalian eiăelectoraleăseădepuneă laăBiroulăElectoralăCentral,ă înă
termenădeă5ăzileădeălaădataăînfiin rii acestuia. 
(3)BiroulăElectoralăCentralăseăpronun ăînăşedin ăpublic ăasupraăadmiteriiăsauărespingeriiă
protocoluluiă deă constituireă aă alian eiă electorale,ă înă termenă deă 24ă deă oreă deă laă dataă
depunerii acestuia. 



(4)Decizia Biroului Electoral Central de admitereă aă protocoluluiă deă constituireă aă alian eiă
electoraleă poateă fiă contestat ă deă oriceă persoan ă fizic ă sauă juridic ă interesat ă laă Înaltaă
CurteădeăCasa ieăşiăJusti ie,ăînătermenădeă24ădeăoreădeălaădataăpronun rii. 
(5)Decizia Biroului Electoral Central de respingereăaăprotocoluluiădeăconstituireăaăalian eiă
electoraleă poateă fiă contestat ă deă semnatariiă protocoluluiă laă Înaltaă Curteă deă Casa ieă şiă
Justi ie,ăînătermenădeă24ădeăoreădeălaădataăpronun rii. 
(6)ÎnaltaăCurteădeăCasa ieăşiă Justi ieăseăpronun ăasupraăcontesta ilorăprev zuteă laăalin.ă
(4)ă şiă (5),ă înă termenă deă 24ă deă oreă deă laă dataă înregistr riiă contesta iei,ă prină hot râreă
definitiv . 
(7)Celelalteăprevederiă aleăprezenteiă legiă referitoareă laăalian eleăpoliticeă seăaplic ă înămodă
corespunz torăşiăalian elorăelectorale. 

Art. 58 
(1)Biroulă electorală deă circumscrip ieă examineaz ă respectareaă condi iiloră legaleă privindă
exercitareaă dreptuluiă deă aă fiă ales,ă respectareaă condi iiloră de fondă şiă deă form ă aleă listeiă
sus in torilor,ă înregistrândă candidaturileă careă îndeplinescă acesteă condi iiă sauă respingândă
înregistrareaăcelorăcareănuăîndeplinescăcondi iileălegale. 
(2)Exemplareleăoriginaleăaleăpropunerilorădeăcandidatur ăseăp streaz ă laăbiroul electoral 
deăcircumscrip ie,ă iară celelalteădou ,ă certificateădeăbiroulăelectoralădeă circumscrip ieă prină
semn turaă preşedinteluiă acestuia,ă cuă men ionareaă dateiă şiă orei,ă aă num ruluiă deă
înregistrareăşiăprinăaplicareaăştampilei,ăseărestituieădepun torului.ăUnul dintre exemplarele 
restituiteă depun toruluiă seă înregistreaz ă deă c treă acesta,ă înă termenă deă 48ă deă oreă deă laă
restituire,ă laă tribunalulă înăaăc ruiă raz ă teritorial ă seăafl ă circumscrip iaăelectoral .ăPentruă
circumscrip iaă electoral ă pentruă româniiă cuă domiciliulă sauă reşedin aă înă afaraă riiă
înregistrareaăseăfaceălaăTribunalulăBucureşti. 
(3)Înătermenădeă24ădeăoreădeălaăînregistrareaăfiec reiăcandidaturi,ăunulădintreăexemplareleă
propuneriiădeăcandidatur ăseăafişeaz ădeăc treăbiroulăelectoralădeăcircumscrip ie la sediul 
acestuia într-un loc vizibil. 
(4)Candida iiă potă renun aă laă candidatur ,ă pân ă laă data-limit ă deă depunereă aă
candidaturilor.ăÎnăacestăscop,ăpersoanaăînăcauz ăvaădaăoădeclara ieăpeăpropriaăr spundere,ă
pe care o va depune la biroul electoral de circumscrip ie. 
(5)Competitoriiă electoraliă potă retrageă propunereaă deă candidaturiă şiă potă depuneă oă alt ă
astfelă deă propunereă pân ă laă data-limit ă deă depunereă aă candidaturilor.ă Retragereaă
candidaturilor se face printr-oă cerereă semnat ă deă aceleaşiă persoaneă careă semneaz ă
propunereaădeăcandidatur . 
(6)Înăcazulăuneiărenun riă laăcandidatur ădup ădata-limit ădeădepunereăaăcandidaturilor,ă
competitorii electorali nu vor avea posibilitatea înlocuirii candidatului. În cazul decesului 
unuiăcandidatădup ădata-limit ădeădepunere a candidaturilor, competitorii electorali nu vor 
avea posibilitatea înlocuirii acestuia. 
(7)Dac ă decesulă s-aă produsă înainteă deă dataă tip ririiă buletineloră deă vot,ă respectivulă
candidat nu va mai fi înscris pe buletinul de vot. În cazul în care decesul s-a produsădup ă
dataă tip ririiă buletineloră deă vot,ă votareaă seă faceă peă buletineleă deă votă astfelă tip rite,ă iară
candidatului decedat nu i se atribuie mandat. 

Art. 59 
(1)Admitereaăcandidaturilorădeăc treăbiroulăelectoralădeăcircumscrip ieăsauădeăc treăBiroulă
Electorală Central,ă dup ă caz,ă seă face,ă înă termenă deă 48ă deă oreă deă laă dataă de inerii,ă prină
decizie,ăşiăpoateăfiăcontestat ădeăc treăcet eniiăcuădreptădeăvot,ăpartideleăpolitice,ăalian eleă
politice,ăalian eleăelectoraleă şiă organiza iileă cet enilorăapar inândăminorit ilorăna ionale,ă
înătermenădeăcelămultă48ădeăoreădeălaădataăafiş riiădecizieiădeăacceptare. 
(2)Respingereaă candidaturiloră deă c treă biroulă electorală deă circumscrip ieă sauă deă c treă
BiroulăElectoralăCentral,ădup ăcaz,ăseă faceă înă termenădeă48ădeăoreădeă laădataădepunerii,ă
prină decizie,ă şiă poateă fiă contestat ă deă c treă candidată oriă deă c treă competitoriiă electoraliă
careăauăpropusăcandidaturaărespectiv ,ăînătermenădeă48ădeăoreădeălaădataăafiş riiădecizieiă
de respingere. 



(3)Biroulă Electorală Centrală şiă birourileă electoraleă deă circumscrip ieă întocmescă procese-
verbaleă dină careă rezult ă dataă şiă oraă afiş riiă decizieiă deă admitereă sau,ă dup ă caz,ă deă
respingere a candidaturii. 
(4)Candidaturileăînămaiămulteăcircumscrip iiăelectoraleăsauăatâtăpentruăfunc iaădeăsenator,ă
câtăşiăpentruăceaădeădeputat,ăcuăexcep iaăcelorăprev zuteălaăart.ă54ăalin.ă(4),ăsuntănuleădeă
drept.ăNulitateaăseăconstat ăprinădecizieăaăBirouluiăElectoralăCentral. 
(5)Contesta iileă voră cuprindeă numeleă şiă prenumele,ă adresaă şiă calitateaă contestatarului,ă
numeleăşiăprenumeleăpersoaneiăaăc reiăcandidatur ăaăfostăadmis ăsauărespins ,ăexpunereaă
temeiurilorăcontesta iei,ădataăşiăsemn turaăcontestataruluiăşiăindicarea,ădac ăesteăcazul, a 
persoaneiădesemnateăs ăîlăreprezinte. 
(6)Contesta iaă şiă cerereaă deă apelă seă depună laă instan aă competent ,ă subă sanc iuneaă
nulit ii. 
(7)Contesta iileăprivindădeciziileădeăadmitereăsauărespingereăaăcandidaturilorăadoptateădeă
c treăbirourileăelectorale deăcircumscrip ieăseăsolu ioneaz ă înă termenădeă48ădeăoreădeă laă
înregistrare,ădeăc treătribunalulăînăaăc ruiăraz ăteritorial ăseăafl ăcircumscrip iaăelectoral .ă
Contesta iileăprivindădeciziileădeăadmitereăsauărespingereăaăcandidaturilorădeăc treăBiroulă
ElectoralăCentralăoriădeăc treăbiroulăelectoralădeăcircumscrip ieăpentruăcet eniiăromâniăcuă
domiciliulă sauă reşedin aă înăafaraăRomânieiă seăsolu ioneaz ădeăc treăTribunalulăBucureşti.ă
Hot râreaădat ăseăafişeaz ,ăînămodăvizibil,ălaăsediulăinstan eiăcareăaăemis-o. 
(8)Împotrivaăhot râriiădateăînăcontesta ieăseăpoateăfaceăapelăînătermenădeă48ădeăoreădeălaă
pronun are,ălaăinstan aăierarhicăsuperioar .ăApelulăseăsolu ioneaz ăînătermenădeă48ădeăoreă
de la înregistrare. 
(9)Hot râreaăpronun at ăînăapelăesteădefinitiv . 

Art. 60 
(1)Dup ăexpirareaătermenuluiădeădepunereăaăcandidaturilor,ălaăcareăseăadaug ătermeneleă
prev zuteălaăart.ă59ăalin.ă(1),ă(2),ă(7)ăşiă(8),ăbirourileăelectoraleădeăcircumscrip ieăşiăBiroulă
Electoral Central încheie câte un proces-verbalăprinăcareăconstat ăr mânereaădefinitiv ăaă
candidaturilor. 
(1)Laădataăexpir riiătermenelorădeădepunereăaăcandidaturilor,ălaăcareăseăadaug ătermeneleă
prev zuteă laă art.ă 59ă alin.ă (1),ă (2),ă (7)ă şiă (8),ă dup ă caz,ă birourileă electoraleă deă
circumscrip ieăşiăBiroulăElectoralăCentrală încheieăcâteăunăproces-verbalăprinăcareăconstat ă
r mânereaă definitiv ă aă candidaturilor. 

(la data 22-Nov-2015 Art. 60, alin. (1) din titlul I, capitolul V modificat de Art. 24, punctul 4. din capitolul VI 

din Legea 288/2015 ) 
(2)Biroulă Electorală Centrală comunic ă tuturoră birouriloră electoraleă de circumscrip ieă
candidaturileă laă nivelă na ională aleă organiza iiloră cet eniloră apar inândă minorit iloră
na ionale,ăînăcelămultă24ădeăoreădeălaădataăconstat riiăr mâneriiădefinitiveăaăacestora. 
(3)Înă celă multă 24ă deă oreă deă laă dataă expir riiă termenuluiă prev zut la alin. (2), biroul 
electoralădeăcircumscrip ieădispuneăprefectuluiăîntocmireaămachetelorăbuletinelorădeăvot. 
(4)Birourileăelectoraleădeă circumscrip ieăafişeaz ă laă sediulă loră candidaturileădefinitive,ă cuă
precizareaănumeluiăşiăprenumelui,ălocalit iiăde domiciliu,ăapartenen eiăpolitice,ăprofesieiăşiă
ocupa ieiăcandidatului.ăCandidaturileădefinitiveăpotăfiăf cuteăpubliceăprinăpres ăşiăprinăoriceă
mijloaceădeăinformareăînămas ,ăcheltuielileăfiindăsuportateădeăceiăinteresa i. 
CAPITOLUL VI: Buletineleădeăvotăşiăştampileleădeăvot 
Art. 61 

(1)Modelul,ă dimensiunileă şiă condi iileă deă tip rireă aleă buletineloră deă votă seă stabilescă prină
hot râreăaăAutorit iiăElectoraleăPermanente. 
(2)Ordineaă înă careă seă tip rescă listeleă deă candida iă şiă candidaturileă independenteă peă
buletinulădeăvotăseăstabileşteădeăbiroulăelectoralădeăcircumscrip ie,ăprinătrageri succesive la 
sor i:ă întâiă pentruă partideleă politiceă parlamentare,ă alian eleă politiceă sauă electoraleă ceă
cuprindă celă pu ină ună partidă politică parlamentară şiă organiza iileă cet eniloră apar inândă
minorit ilorăna ionaleăcuăgrupăparlamentarăpropriuă înăambele Camere ale Parlamentului, 
apoiă pentruă partideleă politiceă neparlamentareă şiă alian eleă politiceă oriă electoraleă dintreă
acestea,ăapoiăpentruăorganiza iileăcet enilorăapar inândăminorit ilorăna ionale.ăCandida iiă
independen iă seă voră înscrieă peă buletinulă deă vot,ă înă parteaă final ă aă acestuia,ă înă ordineaă
înregistr riiăcandidaturilor. 



(3)Tragereaă laăsor iă seă faceădeăc treăpreşedinteleăbirouluiăelectoralădeăcircumscrip ie,ă înă
termenă deă 3ă zileă deă laă dataă r mâneriiă definitiveă aă candidaturilor,ă înă prezen aă câteă unui 
reprezentantăalătuturorăcompetitorilorăelectoraliădinărespectivaăcircumscrip ie.ăData,ăloculăşiă
oraătrageriiălaăsor iăvorăfiăafişateălaăsediulăbirouluiăelectoralădeăcircumscrip ie,ăcuă24ădeăoreă
înainte.ă Absen aă unuiă reprezentantă ală unuiă competitoră electorală nuă determin ă nulitateaă
trageriiă laăsor i.ăContesta iileăprivindărezultatulătrageriiă laăsor iăpentruăstabilireaăordiniiăpeă
buletineleădeăvotăseăformuleaz ăşiăseădepunăpeă locăşiăseăsolu ioneaz ădeă îndat ădeăc treă
biroulăelectoralădeăcircumscrip ie.ăDeciziaăesteădefinitiv . 
(4)Peă buletinulă deă votă seă voră imprimaă patrulatere,ă paralelă întreă ele,ă înă num ră suficientă
pentruă aă cuprindeă toateă listeleă deă candida iă şiă candidaturileă independente,ă înă afar ă deă
ultimaăpagin ,ăpeăcareăseăaplic ăştampilaădeăcontrol.ăPatrulatereleăseănumeroteaz ădeă laă
stângaălaădreapta.ăPaginileăseănumeroteaz . 
(5)Înăunghiulădinăparteaăstâng ăsusăaăpatrulateruluiăseăvaăimprimaădenumireaăintegral ăaă
partiduluiăpolitic,ăalian eiăpolitice,ăalian eiăelectorale,ăaăorganiza ieiăcet enilorăapar inând 
minorit iiă na ionaleă sau,ă dup ă caz,ă sintagmaă "candidată independent",ă iară înăunghiulă dină
parteaădreapt ăsusăseătip reşte,ădup ăcaz,ăsemnulăelectoral. 
(6)Înăpatrulatereleă fiec ruiă buletină deă votă seă imprim ă listeleă deă candida i.ăCandida iiă seă
identific ăpeălist ăprinăprenume,ănumeăşi,ăînăcazulăalian elor,ăprinăapartenen aăpolitic ăşiăseă
trecă înă ordineaă stabilit ă deă partidulă politic,ă alian aă politic ,ă alian aă electoral ă sauă
organiza iaăcet enilorăapar inândăminorit ilorăna ionaleăcareăaădepusălista. 

Art. 62 
(1)SemneleăelectoraleăseăstabilescăşiăseădepunălaăBiroulăElectoralăCentralădeăc treăfiecareă
partidă politic,ă alian ă politic ,ă alian ă electoral ă sauă organiza ieă aă cet eniloră apar inândă
minorit ilorăna ionaleăcareăparticip ălaăalegeriăînăcondi iileăprezenteiălegi,ăcuăcelăpu ină40ă
de zile înainte de ziua alegerilor. 
(2)Semneleăelectoraleă trebuieăs ăseădeosebeasc ăclarădeăceleăanterioră înregistrate,ă fiindă
interzis ăutilizareaăaceloraşiăsimboluriăgrafice,ăoricareăarăfiăfiguraăgeometric ăînăcareăsuntă
încadrate.ă Partideleă politice,ă organiza iileă cet eniloră apar inândăminorit iloră na ionaleă şiă
alian eleă politiceă potă întrebuin a,ă caă semnă electoral,ă semnulă permanent cu care s-au 
înregistrat juridic. 
(3)Semneleă electoraleă nuă potă reproduceă sauă combinaă simbolurileă na ionaleă aleă statuluiă
român,ă aleă altoră state,ă aleă organismeloră interna ionaleă oriă aleă culteloră religioase.ă Facă
excep ieă partideleă politiceă careă suntămembreă aleă unoră organiza iiă politiceă interna ionale,ă
acesteaă putândă utilizaă semnulă organiza ieiă respectiveă caă atareă sauă într-oă combina ieă
specific . 
(4)Semnulă electorală folosită deă ună partidă politic,ă oă alian ă politic ,ă alian ă electoral ,ă
organiza ieăaăcet enilor apar inândăuneiăminorit iăna ionale,ă înregistrateă legală începândă
dinăanulă1990,ă îiăapar ineădeădreptădac ă l-aăfolosităprimul,ărespectivăprimaăşiănuăpoateăfiă
însuşităoriăutilizatădeăaltăpartidăpolitic,ăalt ăalian ăpolitic ,ăalian ăelectoral ăoriăorganiza ieă
aă cet eniloră apar inândă uneiă minorit iă na ionaleă înregistrateă ulterior,ă decâtă cuă
consim mântulăcelorăc roraăle-aăapar inut,ărespectivăalăpartidelorăcareăauăalc tuităalian aă
politic ăoriăalian aăelectoral ăini ial . 
(5)Înă cazulă înă careă acelaşiă semnă electoral este solicitat de mai multe partide politice, 
alian eă politice,ă alian eă electorale,ă organiza iiă aleă cet eniloră apar inândă minorit iloră
na ionaleă careă particip ă laă alegeriă înă condi iileă prezenteiă legi,ă atribuireaă seă vaă faceă înă
beneficiul partiduluiăpolitic,ăalian eiăpolitice,ăalian eiăelectoraleăsauăorganiza ieiăcet eniloră
apar inândă minorit iiă na ionaleă careă aă înregistrată primul,ă respectivă primaă respectivulă
semn. 
(6)Înregistrareaăsauărespingereaă înregistr riiăsemnelorăelectoraleăseăfaceădeăc tre Biroul 
Electoral Central, prin decizie, în cel mult 5 zile de la data depunerii acestora. 
(7)Contesta iileăprivindăînregistrareaăsemnelorăelectoraleăseădepunăînătermenădeă3ăzileădeă
laă dataă expir riiă termenuluiă prev zută laă alin.ă (6)ă şiă seă solu ioneaz ă de c treă Tribunalulă
Bucureştiă înă celă multă 3ă zileă deă laă dataă înregistr riiă contesta iei.ă Hot râreaă Tribunaluluiă
Bucureştiăesteădefinitiv ăşiăseăcomunic ăînăcelămultă24ădeăoreăp r ilorăşiăBirouluiăElectorală
Central. 



(8)Semnele electorale nu pot fi contrare legii. 
(9)BiroulăElectoralăCentralăasigur ăaducereaălaăcunoştin ăpublic ăaăsemnelorăelectoraleăaă
douaăziădup ădataăexpir riiătermenuluiăprev zutălaăultimaătez ăaăalin.ă(7),ăprinăpublicareaă
peăpaginaăproprieădeăinternetăşiăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăPartea I. 
(10)Pân ă laă dataă r mâneriiă definitiveă aă candidaturilor,ă Biroulă Electorală Centrală vaă
comunicaăprefec ilorăsemneleăelectorale,ăînăvedereaăimprim riiălorăpeăbuletineleădeăvot. 
(11)Candida iiăindependen iănuăpotăfolosiăsemneăelectorale. 
(12)Alian aă politic ă oriă alian aă electoral ă careă aă participată laă alegerileă anterioareă subă oă
denumireă oă poateă p straă numaiă dac ă nuă şi-aă schimbată componen aă ini ial ă sauă dac ă
niciunulă dintreă partideleă politiceă careă auă p r sită alian aă nuă înainteaz ă Birouluiă Electorală
Centralăoăadres ă înăcareăprecizeaz ăc ănuăesteădeăacordăcaădenumireaă respectiv ăs ă fieă
p strat ă deă c treă alian aă respectiv ă înă nouaă saă form .ă Deă asemenea,ă denumireaă
respectiv ănuăpoateăfiăutilizat ădeăoăalt ăalian ăpolitic ăsauăalian ăelectoral . 

Art. 63 
(1)Pentruăfiecareăcircumscrip ieăelectoral ,ăbuletineleădeăvotăseăvoră imprimaăcuă litereădeă
aceeaşiă m rimeă şiă aceleaşiă caractereă şiă cuă aceeaşiă cerneal ă înă atâteaă exemplareă câ iă
aleg toriă suntă înscrişiă înă Registrulă electorală cuă ună suplimentă deă 10%.ă Pentruă sec iileă deă
votareă organizateă peă lâng ămisiunileă diplomatice,ă oficiileă consulare,ă sec iileă consulareă şiă
instituteleă culturaleă dină str in tate,ă num rulă deă buletineă deă votă esteă stabilită deă c treă
AutoritateaăElectoral ăPermanent ,ădup ăconsultareaăMinisteruluiăAfacerilorăExterne. 
(2)Peăştampileleădeăvotăseăvaăinscrip ionaăcuvântulă"VOTAT",ăscrisăcuămajuscule. 
(3)Imprimareaă buletineloră deă votă seă asigur ă deă c treă prefec i,ă cuă avizulă Autorit iiă
Electoraleă Permanente.ă Imprimareaă buletineloră deă votă pentruă sec iileă deă votareă dină
str in tateă seă realizeaz ă prină intermediulă prefectuluiă municipiuluiă Bucureşti.ă Prefec iiă
r spundăcaătoateăbuletineleădeăvotănecesareăs ăfieăimprimateăcuăcelăpu ină15ăzileăînainteădeă
dataă alegerilor.ă Confec ionareaă ştampileloră birouriloră electoraleă seă realizeaz ă prină grijaă
prefec ilor,ă iară ştampilaăBirouluiă Electorală Centrală şiă ştampileleă cuămen iuneaă "VOTATă seă
confec ioneaz ădeăc treăMinisterulăAfacerilorăInterne.ăŞtampileleăcuămen iuneaă"VOTAT"ăseă
distribuieă birouriloră electoraleă prină intermediulă prefec ilor,ă respectivă ală Ministeruluiă
Afaceriloră Externeă pentruă sec iileă deă votareă dină str in tate.ă Ştampileleă cuă men iuneaă
"VOTAT"ăseăconfec ioneaz ăcuăcelăpu ină10 zile înainte de data alegerilor. 
(4)Înă termenădeă48ădeăoreădeă laădataăexpir riiă termenuluiăprev zută laăart.ă60ăalin.ă (3),ă
prefectulă transmiteă Autorit iiă Electoraleă Permanenteămachetaă fiec ruiă tipă deă buletină deă
vot,ădinăcircumscrip iaăelectoral ărespectiv ,ăînăvedereaăaviz riiăconformeăaăacestora.ăDac ă
machetaăbuletinuluiădeăvotănuărespect ămodelulăstabilităpotrivitălegii,ăAutoritateaăElectoral ă
Permanent ăvaăsolicitaăprefectuluiămodificareaăacesteia.ăAvizulădeăconformitateăseăemiteăînă
cel mult 24 de ore deălaădataăsolicit rii. 
(5)Preşedinteleăbirouluiăelectoralădeăcircumscrip ieăafişeaz ăcopiaămacheteiăfiec ruiătipădeă
buletinădeăvotălaăsediulăbirouluiăelectoralădeăcircumscrip ie,ătimpădeă48ădeăoreădeălaădataă
comunic riiă deă c treăprefect.ăDac ănumeleă candida ilor,ă semnulăelectorală sauădenumireaă
partidelorăpolitice,ăaăalian elorăpoliticeăoriă aăalian elorăelectoraleăsuntă incorectă imprimateă
sauănuăsuntăvizibile,ăcompetitoriiăelectoraliăpotăsolicitaăbirouluiăelectoralădeăcircumscrip ieă
modificareaămacheteiăşiătip rireaăcorect ăaăbuletinelorădeăvotădeăc treăprefect.ăDup ăacestă
termen,ănicioăcontesta ieănuăvaămaiăfiăadmis . 
(6)Buletineleădeăvotăseăpredauăpreşedinteluiăbirouluiăelectoralădeăcircumscrip ie,ăcareăleăvaă
distribui,ă prină intermediulă primarilor,ă preşedin iloră birouriloră electoraleă aleă sec iiloră deă
votare,ăcuăcelăpu inădou ăzileăînainteădeădataăalegerilor.ăPredareaăşiădistribuireaăbuletineloră
seăfacăînăpacheteăsigilate,ăpeăbaz ădeăproces-verbal. 
(7)Câteădou ăexemplareădinăbuletineleădeăvot,ăvizateăşiăanulateădeăpreşedinteleăbirouluiă
electoralădeăcircumscrip ie,ăseăvorăafişa,ăcuăoăziăînainteădeăalegeri,ălaăsediulăfiec reiăsec iiă
de votare. 
(8)Laă cerereaă scris ă aă partiduluiă politic,ă alian eiă politice,ă alian eiă electorale,ă organiza ieiă
cet enilorăapar inândăminorit iiăna ionaleăcareăparticip ălaăalegeriăconformăprezenteiălegiă
sauă aă candida iloră independen i,ă biroulă electorală deă circumscrip ieă vaă elibera,ă pentruă
fiecare,ăcâteădou ăbuletineădeăvot,ăvizateăşiăanulate. 



CAPITOLUL VII: Campaniaăelectoral  
Art. 64 

Campaniaă electoral ă începeă cuă 30ă deă zileă înainteă deă dataă desf şur riiă alegeriloră şiă seă
încheieăînăziuaădeăsâmb t ăcareăpreced ădataăalegerilor,ălaăoraă7,00. 

Art. 65 
(1)Înă campaniaă electoral ă candida ii,ă partideleă politice,ă alian eleă politice,ă alian eleă
electoraleăsauăorganiza iiăaleăcet enilorăapar inândăminorit ilorăna ionaleăcareăparticip ălaă
alegeri,ă precumă şiă cet eniiă auă dreptulă s ă îşiă exprimeă opiniileă înămodă liberă şiă f r ă nicioă
discriminare,ăprinămitinguri,ăadun ri,ăutilizarea televiziunii,ăradioului,ăpreseiăşiăaăcelorlalteă
mijloaceădeăinformareăînămas . 
(2)Înătimpulăcampanieiăelectoraleăseăasigur ăcandida ilor,ăînămodănediscriminatoriu,ăspa iiă
corespunz toareă pentruă aă seă întâlniă cuă aleg torii.ă Spa iileă potă fiă amplasateă laă sediul 
prim riei,ăînăşcoli,ăcaseădeăcultur ,ăc mineăculturaleăşiăcinematografeăşiăseăasigur ăpeăbaz ă
deăîn elegereăcuăprivireălaăcheltuielileădeăîntre inere. 
(3)Mijloaceleăfolositeăînăcampaniaăelectoral ănuăpotăcontraveniălegii. 
(4)Esteă interzis ă organizareaă ac iuniloră deă campanieă electoral ă înă unit ileă militare,ă
precumăşiăînăspa iileădinăşcoliăînăperioadaădeădesf şurareăaăcursurilor. 
(5)Înă campaniaă electoral ă seă interziceă folosireaă mesajeloră sauă sloganuriloră cuă caracteră
discriminatoriuăoriăaămesajelorădeă incitareă laăur ăşiă intoleran .ă Înăsensulăprezenteiă legi,ă
prinădiscursăcareăinstig ălaăur ăşiălaădiscriminareăseăîn elegeăatâtădiscursul,ăcâtăşiămesajeleă
deă propagand ă electoral ă careă incit ,ă promoveaz ă oriă justific ă uraă rasial ,ă xenofobia,ă
antisemitismul,ă alteă formeă deă ur ă bazateă peă intoleran ă sauă oriceă alt ă form ă deă
discriminareă prev zut ă laă art.ă 2ă dină Ordonan aă Guvernuluiă nr.ă 137/2000 privind 
prevenireaăşiăsanc ionareaătuturorăformelorădeădiscriminare,ărepublicat . 
(6)Înă campaniaă electoral ă suntă interziseă oriceă forme,ă mijloace,ă acteă sauă ac iuniă deă
def imareăşiă învr jbireă religioas ăoriăetnic ,ăprecumăşiăofensaăpublic ăadus ăsimboluriloră
religioase. 

Art. 66 
(1)Campaniaă electoral ,ă prină serviciileă deă programeă audiovizuale,ă publiceă şiă private,ă

trebuieăs ăserveasc ăurm toarelorăintereseăgenerale: 
a)aleăelectoratului,ădeăaăprimiă informa iiăcorecte,ăastfelă încâtăs ăpoat ăvotaăînăcunoştin ă
deăcauz ; 
b)aleăpartidelorăpolitice,ăalian elorăpolitice,ăalian elorăelectorale,ăorganiza iilorăcet eniloră
apar inândăminorit ilorăna ionaleăşiăcandida ilor,ădeăaăseăfaceăcunoscu iăşiădeăa-şiăprezentaă
platformele, programele politiceăşiăoferteleăelectorale; 
c)ale radiodifuziunilor, de a-şiă exercitaă drepturileă şiă responsabilit ileă careă decurgă dină
profesiunea de jurnalist. 
(2)Radiodifuzoriiă publiciă şiă priva iă suntă obliga iă s ă asigure,ă înă cadrulă serviciiloră deă
programe audiovizuale,ă desf şurareaă uneiă campaniiă electoraleă echitabile,ă echilibrateă şiă
corecteăpentruătoateăpartideleăpolitice,ăalian eleăpolitice,ăalian eleăelectorale,ăorganiza iileă
cet enilorăapar inândăminorit ilorăna ionale,ăprecumăşiăpentruăto iăcandida ii. 

Art. 67 
(1)Înătimpulăcampanieiăelectorale,ăinforma iileăprivindăsistemulăelectoral,ătehnicaăvot rii,ă

calendarulă campanieiă electorale,ă programeleă politice,ă opiniileă şiă mesajeleă cuă con inută
electoralătrebuieăs ăfieăprezentateăexclusivăînăurm toareleătipuriădeăemisiuni: 
a)emisiuni informative - înă careă potă fiă difuzateă informa iiă privind sistemul electoral, 
tehnicaăvot riiăşiăactivit ileădeăcampanieăaleăcandida ilor;ăînăacestăscopădurataăprogramat ă
aăemisiuniiăinformativeăpoateăfiăm rit ăcuăcelămultă15ăminute; 
b)emisiuni electorale - înăcareăcandida iiăîşiăpotăprezentaăprogrameleăpoliticeăşiăactivit ileă
deăcampanieăelectoral ; 
c)dezbateri electorale - înăcareăcandida ii,ăjurnaliştii,ăanaliştiiăşiăal iăinvita iăpunăînădiscu ieă
programeleăelectoraleăşiătemeleădeăinteresăpublic. 
(2)Înăcadrulăemisiuniloră informativeăprev zuteă laăalin.ă(1)ă lit.ăa)ăesteă interzis ădifuzareaă
unorăinforma iiăprivindăsistemulăelectoralăşiătehnicaăvot riiăcareănuăcorespundărealit ii. 



(3)Emisiunileă informativeă prev zuteă laă alin.ă (1)ă lit.ă a)ă difuzateă deă c treă posturileă deă
televiziune pot fi traduse în limbajul mimico-gestual. 
(4)Posturileă privateă deă radioă şiă deă televiziune,ă inclusivă deă televiziuneă prină cablu,ă potă
organiza,ă înă cadrulă proprieiă grileă deăprograme,ă emisiuniă deă tipulă celoră prev zuteă laă alin.ă
(1). 
(5)Emisiunileăprev zuteălaăalin.ă(1)ănuăpotăfiăconsiderateăpublicitateăelectoral . 
(6)Spoturile publicitare de 20-30ă deă secundeă careă îndeamn ă electoratulă s ă votezeă ună
candidatăsauăoălist ădeăcandida iăpotăfiădifuzateănumaiăînăinteriorulăemisiunilorăprev zuteălaă
alin.ă(1)ălit.ăb)ăşiăc). 
(7)Esteă interzis ă cump rareaă deă spa iiă deă emisieă înă vedereaă difuz riiă deă clipuriă sauă deă
emisiuni electorale. 

Art. 68 
(1)Accesulă partideloră politiceă parlamentare,ă alian eloră politiceă şiă alian elor electorale ale 
acestoraă laă serviciileă publiceă deă radiodifuziuneă şiă deă televiziune,ă inclusivă laă celeă aleă
studiouriloră teritorialeă aleă acestora,ă esteă gratuit.ă Laă serviciileă publiceă na ionaleă deă
radiodifuziuneă şiă deă televiziuneă auă accesă gratuită partideleă politice neparlamentare, 
alian eleăpoliticeăşiăalian eleăelectoraleăcareădepunălisteăcompleteădeăcandida iăînăcelăpu ină
23ădeă circumscrip iiă electorale.ăTimpiiădeă anten ăseăacord ădup ă r mânereaădefinitiv ăaă
candidaturilor,ă trebuieă s ă fieă propor ionaliă cuă num rulă listeloră completeă deă candida iă
depuseăşiăseăcalculeaz ădeăSocietateaăRomân ădeăTeleviziuneăşiădeăSocietateaăRomân ădeă
Radiodifuziuneă înă termenă deă 24ă deă oreă deă laă primireaă comunic riiă dateloră transmiseă deă
Biroul Electoral Central. 
(2)Organiza iileăcet enilorăapar inândăminorit ilorăna ionaleăauăaccesălaăserviciileăpubliceă
teritorialeăşiăna ionaleădeăradiodifuziuneăşiădeăteleviziune,ădac ăparticip ălaăalegeriăcuălisteă
deăcandida iăînăcircumscrip iileăelectoraleădinăjude eăşiăînămodăpropor ionalăcuăponderea lor 
înătotalulăpopula ieiăjude ului,ărespectivăaăRomâniei. 
(3)Pân ă laă calculareaă timpiloră deă anten ,ă conformă alin.ă (1)ă şiă (2),ă partideleă politiceă
parlamentare,ă alian eleă acestoraă şiă organiza iileă cet eniloră apar inândă minorit iloră
na ionaleăreprezentateăînăParlamentăprimescătimpiădeăanten ăpropor ionalăcuăpondereaăloră
parlamentar . 
(4)Accesulă partideloră politice,ă alian eloră politice,ă alian eloră electorale,ă precumă şiă ală
candida iloră independen iăşiăalăorganiza iilorăcet enilorăapar inândăminorit ilorăna ionaleă
laăposturileăprivateădeăradiodifuziuneăşiădeăteleviziune,ăinclusivădeăteleviziuneăprinăcablu,ăseă
faceă înă aceleaşiă condi iiă tarifareă pentruă to iă competitoriiă electorali,ă numaiă înă cadrulă
emisiunilor care au caracter electoral, potrivit art. 67. 
(5)Esteă interzis ă contractareaă deă timpiă deă anten ă înă scopuriă publicitare,ă pentruă şiă înă
favoareaă participan iloră laă campaniaă electorala,ă sauă cedareaă timpiloră deă anten ă
candida ilorădeăc treăsociet ileăcomercialeăcuăcapitalăpublicăsauăprivat,ăinstitu iile publice, 
organiza iileăneguvernamentaleăsauăpersoaneleăfizice. 
(6)Partideleă politice,ă alian eleă politiceă şiă alian eleă electorale,ă candida iiă independen i,ă
precumă şiă organiza iileă cet eniloră apar inândă minorit iloră na ionaleă auă obliga iaă s ă
solicite, cel mai târziu cu 40 de zile înainte de data alegerilor, conducerii posturilor de 
radiodifuziuneăşiădeăteleviziuneăpubliceăşiăprivateăsau,ădup ăcaz,ăstudiourilorăteritorialeăaleă
acestoraăacordareaătimpilorădeăanten .ăSolicit rileăf cuteădup ăacestătermenănuăse iau în 
considerare. 
(7)Timpiiă deă anten ă laă radiodifuziunileă şiă televiziunileă publiceă şiă private,ă inclusivă laă celeă
prină cablu,ă seă acord ă partideloră politice,ă alian eloră politiceă şiă alian eloră electoraleă sauă
organiza iiloră cet eniloră apar inândă minorit iloră na ionaleă careă particip ă laă alegeriă înă
fiecareădină zileleădeă luni,ămar i,ămiercuri,ă joiă şiă vineri.ă Fiecareă candidată independentăareă
dreptulă laă timpă deă anten ,ă laă studiourileă teritoriale,ă deă celămultă 5ăminute,ă însumateă peă
întreagaădurat ăaădesf şur riiăcampaniei electorale. 
(8)Emisiunileătransmiseăînăcadrulătimpuluiădeăemisieăacordatăfiec ruiăpartidăpolitic,ăfiec reiă
alian eăpoliticeăşiăalian eăelectorale,ăcandida ilorăindependen iăşiăaiăorganiza iilorăcet eniloră
apar inândăminorit ilorăna ionaleăseărealizeaz ăînădirectăsauăseăînregistreaz ăînăpropor iileă
stabiliteădeăaceştia. 



(9)Înă cadrulă emisiuniloră careă auă caracteră electorală esteă interzis ă combinareaă deă culori,ă
semne grafice sau sunete într-oă succesiuneă careă s ă evoceă simbolurileă na ionaleă aleă
României sau ale altui stat. 

Art. 69 
(1)Înăperioadaăcampanieiăelectorale,ăcandida iiăşiăreprezentan iiăpartidelorăpoliticeăaflateăînă
competi ieăauăaccesălaăposturileăpubliceăşiăprivateădeăradiodifuziuneăşiădeăteleviziuneănumaiă
laăemisiunileăşiădezbaterileăelectorale,ăînăcondi iileăart.ă66-68. 
(2)Înăperioadaăcampanieiăelectorale,ăcandida iiăşiăreprezentan iiăpartidelorăpoliticeăaflateăînă
competi ieă nuă potă fiă produc tori,ă realizatori sau moderatori ai emisiunilor realizate de 
radiodifuzoriiăpubliciăşiăpriva i. 

Art. 70 
(1)Radiodifuzoriiă publiciă şiă priva iă auă obliga iaă deă aă asigura,ă prină m suriă tehniceă şiă
redac ionale,ăreflectareaăcampanieiăelectoraleăînămodăechitabil,ăechilibratăşiăimpar ial. 
(2)Emisiunileă informativeă seă supună obliga ieiă deă obiectivitate,ă echitateă şiă deă informareă
corect ăaăpublicului. 
(3)Candida iiă careă auă dejaă func iiă publiceă potă ap reaă înă emisiunileă informativeă strictă înă
problemeălegateădeăexercitareaăfunc ieiălor. 
(4)Înăcazulăînăcareăînăemisiunileăinformativeăseăprezint ăfapteăsauăevenimenteăspecialeădeă
interesăpublic,ăpeălâng ăpunctulădeăvedereăalăautorit ilorătrebuieăprezentatăşiăunăpunctădeă
vedere opus. 

Art. 71 
(1)Emisiunileăşiădezbaterileăelectoraleătrebuieăs ăasigureătuturorăcandida ilorăcondi iiăegaleă
înăceeaăceăpriveşte libertateaădeăexprimare,ăpluralismulăopiniilorăşiăechidistan a. 

(2)Înăcadrulăemisiunilorăelectorale,ăcandida iiăauăurm toareleăobliga ii: 
a)s ănuăpun ăînăpericolăordineaăconstitu ional ,ăordineaăpublic ,ăsiguran aăpersoanelorăşiăaă
bunurilor; 
b)s ănuăfac ăafirma iiăcareăpotăaduceăatingereădemnit iiăumaneăsauămoraleiăpublice; 
c)s ăprobezeăeventualeleăacuza iiăcuăinciden ăpenal ăsauămoralaăaduseăunuiăaltăcandidat; 
d)s ănuăinciteălaăur ăsauădiscriminareăpeăconsiderenteădeăras ,ăreligie,ăna ionalitate,ăsex,ă
orientareăsexual ăoriăetnia. 

Art. 72 
Realizatoriiăşiămoderatoriiăemisiunilorăşiădezbaterilorăelectoraleăauăurm toareleăobliga ii: 
a)s ăfieăimpar iali; 
b)s ăasigureăechilibrulănecesarădesf şur riiăemisiunii,ăoferindăfiec ruiăcandidatăparticipantă
laădiscu iiăposibilitateaădeăprezentareăaăopiniilorăsale; 
c)s ăformulezeăclarăîntreb rile,ăf r ăaăfiătenden ioaseăsauăp rtinitoare; 
d)s ăasigureămen inereaădezbateriiăînăsferaădeăinteresăaăcampanieiăelectoraleăşiăaătematiciiă
stabilite; 
e)s ăintervin ăatunciăcând,ăprinăcomportamenteăsauăexprim ri,ăinvita iiăîncalc ădispozi iileă
art. 65 alin.ă(5)ăşiă(6)ăşiăart.ă71;ăînăcazulă înăcareăinvita iiănuăseăconformeaz ăsolicit rilor,ă
moderatorulăpoateădecideăîntrerupereaămicrofoanelorăacestoraăsauăoprireaăemisiunii,ădup ă
caz. 

Art. 73 
Cuă48ădeăoreăînainteădeăziuaăvot riiăsuntăinterzise: 
a)prezentareaădeăsondajeădeăopinieăsauădifuzareaădeăspoturiădeăpublicitateăelectoral ; 
b)invitareaăsauăprezentareaăcandida iloră înăprograme,ăcuăexcep iaăsitua iilorăprev zuteăla 
art. 74 alin. (4); 
c)comentariiăprivindăcampaniaăelectoral . 

Art. 74 
(1)Candida iiă şiă partideleă politiceă sauă organiza iileă cet eniloră apar inândă minorit iloră
na ionaleă careăparticip ă laă alegeri,ă aleă c roră drepturiă oriă intereseă legitimeăauă fostă lezateă
prinăprezentareaă înăcadrulăunuiăprogramăelectoralăaăunoră fapteăneadev rate,ăbeneficiaz ă
deădreptălaăreplic . 



(2)Candida iiăşiăpartideleăpoliticeăsauăorganiza iiăale minorit ilorăna ionaleăcareăparticip ă
laăalegeri,ăaleăc rorădrepturiăoriăintereseălegitimeăauăfostălezateăprinăprezentareaăînăcadrulă
unuiăprogramăelectoralăaăunorăinforma iiăinexacte,ăbeneficiaz ădeădreptălaărectificare. 

(3)Radiodifuzoriiăauăurm toareleăobliga iiăprivindădreptulălaăreplic ăşiărectificare: 
a)s ă decid ă acordareaă sauă neacordareaă dreptuluiă solicitată înă celă multă 24ă deă oreă deă laă
primireaă uneiă solicit ri formulateă înă scris;ă înă situa iaă înă careă solicitareaă seă refer ă laă oă
emisiuneădifuzat ăînăultimaăziădeăcampanieăelectoral ,ădeciziaătrebuieăluat ăînăcelămultă12ă
oreădeălaăprimireaăsolicit rii; 
b)s ă comuniceă solicitantului,ă înă termeneleă prev zuteă laă lit.ă a), telefonică şi/sauă înă scris,ă
deciziaă luat ;ă înă cazulă neacord riiă dreptuluiă solicitat,ămotiveleă trebuieă s ă fieă comunicateă
solicitantuluiăşiăConsiliuluiăNa ionalăalăAudiovizualului; 
c)s ădifuzeze,ăînăcazulăînăcareădecideăacordareaădreptuluiăsolicitat,ărectificarea sau replica, 
înă celămultă 48ă deă oreă deă laă primireaă solicit rii;ă înă situa iaă înă careă emisiuneaă careă faceă
obiectulăsesiz riiăaăfostădifuzat ăînăultimaăziădeăcampanieăelectoral ,ărectificareaăsauăreplicaă
seădifuzeaz ăînăpreziuaăvot rii; 
d)s ă difuzeze,ă în cazulă înă careă Consiliulă Na ională ală Audiovizualuluiă d ă câştigă deă cauz ă
solicitantului,ă replicaă sauă rectificareaă înă termenulă şiă înă condi iileă comunicateă
radiodifuzorului. 
(4)Înă preziuaă vot rii,ă radiodifuzoriiă trebuieă s ă prevad ă înă program,ă imediată dup ă
emisiuneaă informativ ă deă sear ,ă ună spa iuă deă emisieă pentruă difuzareaă rectific riloră şiă aă
repliciloră caă urmareă aă sesiz riloră careă seă refer ă laă emisiunileă difuzateă înă ultimaă ziă deă
campanie. 

Art. 75 
(1)Radiodifuzoriiă trebuieă s ă asigureă înregistrareaă emisiuniloră destinateă campanieiă
electoraleăînăcondi iileăstabiliteădeăConsiliulăNa ionalăalăAudiovizualului. 
(2)Înregistr rileă emisiuniloră destinateă campanieiă electoraleă trebuieă s ă fieă inuteă laă
dispozi iaăConsiliuluiăNa ionalăalăAudiovizualului,ăpeădurataăcampanieiăelectoraleăşiătimpădeă
30ădeăzileădup ăcomunicareaăoficiat ăaărezultatelor. 

Art. 76 
(1)Nerespectareaădeăc treăradiodifuzoriăaădispozi iilorăart.ă65ăalin.ă(5)ăşiă(6),ăart.ă66-75, 
art.ă77ăşiăart.ă78ăalin.ă(2)ăatrageăaplicareaăsanc iunilorăprev zuteădeăLegeaăaudiovizualuluiă
nr. 504/2002,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 
(2)Fapteleă seă constat ă şiă sanc iunileă seă aplic ă deă c treă Consiliulă Na ională ală
Audiovizualului, potrivit Legii nr. 504/2002,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 

Art. 77 
(1)Înăperioadaăelectoral ,ăînăcazulăprezent riiădeăsondajeădeăopinieăcuăcon inutăelectoral,ă

acesteaătrebuieăînso iteădeăurm toareleăinforma ii: 
a)denumireaăinstitu ieiăcareăaărealizatăsondajul; 
b)data sauăintervalulădeătimpăînăcareăaăfostăefectuatăsondajulăşiămetodologiaăutilizat ; 
c)dimensiuneaăeşantionuluiăşiămarjaămaxim ădeăeroare; 
d)cineăaăsolicitatăşiăcineăaăpl tităefectuareaăsondajului. 
(2)Televotulă sauă ancheteleă f cuteă peă strad ă înă rândulă electoratuluiă nuă trebuieă s ă fieă
prezentateăcaă reprezentativeăpentruăopiniaăpublic ăsauăpentruăunăanumităgrupăsocialăoriă
etnic. 
(3)Cuă48ădeăoreă înainteădeăziuaăvot riiăesteă interzis ăprezentareaădeăsondajeădeăopinie,ă
televoturiăsauăancheteăf cuteăpeăstrad . 

Art. 78 
(1)Potă efectuaă sondajeă deă opinieă laă ieşireaă deă laă urneă instituteleă deă sondareă aă opinieiă
publiceă sauăsociet ileă comercialeăoriăorganiza iileăneguvernamentaleă care au în obiectul 
deă activitateă realizareaă deă sondajeă deă opinieă şiă careă suntă acreditateă deă Biroulă Electorală
Central, prin decizie, în acest sens. Operatorii de sondaj ai acestora au acces, în baza 
acredit riiă institu ieiă pentruă careă lucreaz ,ă înă zonaă deă protec ieă aă sec ieiă deă votareă
prev zut ălaăart.ă84ăalin.ă(12),ăf r ăaăaveaăaccesăînăinteriorulăsec ieiădeăvotare. 
(2)Înă ziuaă vot riiă esteă interzis ă prezentareaă sondajeloră realizateă laă ieşireaă deă laă urne,ă
înainte de ora 21,00, ora României. 



Art. 79 
(1)Primariiă suntă obliga iă caă pân ă laă începereaă campanieiă electoraleă s ă stabileasc ă prină
dispozi ieă locuriă specialeă pentruă afişajă electorală şiă s ă asigureă amplasareaă deă panouri 
electoraleă înă cadrulă acestora,ă inândă seamaădeănum rulă partideloră politice,ă organiza iiloră
cet enilorăapar inândăminorit ilorăna ionale,ăalian elorăpoliticeăşiăalian elorăelectoraleăcareă
declar ă c ă depună listeă deă candida i,ă precumă şiă deă candida iiă independen i.ă Acesteă locuriă
trebuieă s ă fieă situateă înă zoneă frecventateă deă cet eni,ă f r ă stânjenireaă circula ieiă peă
drumurileăpubliceăşiăaăcelorlalteăactivit iădinălocalit ileărespective. 
(2)Primariiă suntă obliga iă s ă montezeă celă pu ină ună panouă electorală şiă în fiecare sat 
apar in torăsauălocalitateăcomponent ădinăunitateaăadministrativ-teritorial ărespectiv . 
(3)Utilizareaălocurilorădeăafişajăelectoralăesteăpermis ăpartidelorăpolitice,ăalian elorăpoliticeă
şiăalian elorăelectoraleăsauăorganiza iilorăminorit ilorăna ionaleăcareăparticip ălaăalegeriăşiă
candida ilorăindependen i. 
(4)Esteăinterzis ăutilizareaădeăc treăunăpartidăpolitic,ăoăalian ăpolitic ,ăalian ăelectoral ă
sauăorganiza ieăaăcet enilorăapar inândăminorit ilorăna ionaleăcareăparticip ălaăalegeriăori 
deă c treă ună candidată independentă aă locuriloră specialeă deă afişajă electoral,ă astfelă încâtă s ă
împiediceă folosireaă acestoraă deă c treă unăaltă partidă politic,ă oă alt ă alian ă politic ,ă alian ă
electoral ăsauăorganiza ieăaăcet enilorăapar inândăminorit ilorăna ionaleăcareăparticip ălaă
alegeriăoriăunăaltăcandidatăindependent.ăPeăunăpanouăelectoralăfiecareăpartidăpolitic,ăalian ă
politic ,ăalian ăelectoral ăsauăorganiza ieiăaăcet enilorăapar inândăminorit ilorăna ionaleă
careăparticip ălaăalegeriăoriăcandidatăindependentăpoateăaplicaănumaiădou ăafişeăelectorale. 
(5)Ună afişă electorală amplasată înă locurileă prev zuteă laă alin.ă (1)ă nuă poateă dep şiă
dimensiunileădeă500ămmăoălatur ăşiă350ămmăcealalt ălatur ,ăiarăcelăprinăcareăseăconvoac ă
oăreuniuneăelectoral ,ă400ămmăoălatur ăşiă250ămmăcealalt ălatur . 
(6)Înăalteălocuriădecâtăceleăstabiliteăconformăalin.ă(1),ăafişajulăelectoralăesteăinterzis. 
(7)Suntăinterziseăafişeleăelectoraleăcareăcombin ăculorileăîntr-o succesiune care reproduce 
drapelul României sau al altui stat. 
(8)Primarul,ă cuă sprijinulă poli ieiă localeă sauă cuă sprijinulă efectiveloră Ministeruluiă Afaceriloră
Interne,ă înă localit ileă undeă poli iaă local ă nuă esteă constituit ,ă esteă obligată s ă asigureă
integritateaăpanourilorăşiăaăafişelorăelectoraleăamplasateăînălocuriăautorizate. 

Art. 80 
(1)Birourileă electoraleă deă circumscrip ieă vegheaz ă laă corectaă desf şurareă aă campanieiă
electoraleăînăcircumscrip iaăînăcareăfunc ioneaz . 
(2)Birourileă electoraleă deă circumscrip ieă solu ioneaz ă plângerileă ceă leă suntă adresateă cuă
privireă laă împiedicareaă unuiă partidă politic,ă uneiă organiza iiă aă cet eniloră apar inândă
minorit ilorăna ionale,ăalian eăpolitice,ăalian eăelectoraleăoriăaăunuiăcandidată independent 
de a-şiădesf şuraăcampaniaăelectoral ăînăcondi iileăprev zuteădeălege,ăprecumăşiăplângerileă
privindăînc lcareaăprevederilorăart.ă64,ă65ăşiă79. 
(3)Dac ă biroulă electorală deă circumscrip ieă consider ,ă cuă ocaziaă solu ion riiă plângerii,ă c ă
esteă necesar ă luareaă unoră m suriă administrativeă sauă aplicareaă unoră sanc iuniă
contraven ionaleăoriăpenale,ăsesizeaz ăautorit ileăcompetente. 
(4)Împotrivaăhot rârilorăpronun ateădeăbirourileăelectoraleăînămateriaăcampanieiăelectoraleă
seăpoateă faceă contesta ieă înă termenădeă48 deăoreădeă laădataă afiş rii,ă careă seădepuneă laă
biroulăelectoralăierarhicăsuperior.ăHot râreaăesteădefinitiv . 
(5)Solu ionareaă plângeriloră şiă aă contesta iiloră seă faceă înă termenă deă 3ă zileă deă laă
înregistrareaă lor,ă iară hot rârileă dateă seă public ă înă pres ă şiă se afişeaz ă înămodă vizibilă laă
sediul biroului electoral care le-a emis. 
(6)Partideleăpolitice,ă organiza iileă cet enilorăapar inândăminorit ilorăna ionale,ăalian eleă
politice,ăalian eleăelectorale,ăcandida iiăindependen iăsauăprimarii,ădup ăcaz,ăauăobliga ia de 
aă duceă laă îndeplinireă hot rârileă birouriloră electorale,ă înămateriaă campanieiă electorale,ă înă
termenădeăcelămultă48ădeăoreădeălaădataăr mâneriiădefinitiveăaăacestora. 
CAPITOLUL VIII: Votarea 
Art. 81 

(1)Fiecareă sec ieă deă votareă trebuieă s ă posedeă ună num ră suficientă deă urneă etichetateă
corespunz torăpentruăalegereaăSenatului, respectivăaăCamereiăDeputa ilor,ăurn ăspecial ,ă



cabine,ăştampileăcuămen iuneaă"VOTAT",ăavândă înăvedereănum rulăaleg toriloră înscrişiă înă
Registrulă electorală şiă respectareaă durateiă vot riiă prev zuteă deă lege,ă Buletinulă deă votă
introdusă înăcealalt ăurn ădecâtăceaăcorespunz toareătipuluiădeăalegereăesteă luată înăcalculă
dac ăvotulăesteăvalabilăexprimat. 
(2)Cabineleă şiă urneleă trebuieă aşezateănumaiă înă înc pereaă înă careă seă afl ă localulă deă vot.ă
Cabinele,ăurnele,ăştampileleăşiăcelelalteămaterialeănecesareăbirouluiăelectoralăalăsec ieiădeă
votareă seăasigur ădeă c treăprimariiă comunelor,ăoraşelor,ămunicipiiloră şiă aiă subdiviziuniloră
administrativ-teritorialeăaleămunicipiilor,ăîmpreun ăcuăprefec ii. 
(3)Înă preziuaă vot riiă primariiă predauă preşedin iloră birouriloră electoraleă ale sec iiloră deă
votareămaterialeleă necesareă vot rii.ă Dup ă preluareaă buletineloră deă vot,ă aă ştampilelor,ă aă
listelorăelectoraleăpermanenteăşiăaăcelorlalteătipizateănecesareăvot rii,ăpreşedinteleăbirouluiă
electoralăalăsec ieiădeăvotare,ăîmpreun ăcuăloc iitorulăacestuiaăasigur ,ăcuăsprijinulălogistică
al primarului, transportul acestora, sub paza personalului structurilor Ministerului 
Afacerilor Interne, în localul de vot. 
(4)Materialeleăprev zuteălaăalin.ă(3)ăseăpredauăpreşedinteluiăbirouluiăelectoralăalăsec ieiăde 
votareăpeăbaz ădeăborderouădeăpredare-primire,ăcuprinzândăfelulăşiănum rulădeăexemplare. 
(5)Preşedinteleăbirouluiăelectoralăalăsec ieiădeăvotareăşiăceilal iămembriăaiăbirouluiăelectorală
ală sec ieiă deă votareă trebuieă s ă fieă prezen iă laă sediulă sec ieiă deă votare, în ajunul zilei 
alegerilor,ă laă oraă 18,00,ă fiindă obliga iă s ă verificeă materialeleă prev zuteă laă alin.ă (3).ă
Preşedinteleă birouluiă electorală ală sec ieiă deă votareă dispuneă m surileă necesareă pentruă
asigurareaă ordiniiă şiă corectitudiniiă opera iuniloră deă votare,ă precumă şiă îndep rtareaă
materialelorădeăpropagand ăelectoral ădeăoriceătipădinăşiădeăpeăcl direaăsediuluiăsec ieiădeă
votare. 
(6)Preşedinteleăvaădispuneăfixareaăposturilorădeăpaz ăînăjurulălocaluluiădeăvot. 
(7)Laăplecare,ăpreşedinteleăbirouluiăelectoralăalăsec ieiădeăvotareăsigileaz ătoateăc ileădeă
intrareăînălocalulădeăvotăcuăbenziădeăhârtie,ăpeăcareăleăsemneaz ădup ăceăaplic ăînăprealabilă
ştampilaă deă control.ă Esteă interzis ă p r sireaă localuluiă deă votă cuă ştampilaă deă control,ă
ştampileăcuămen iuneaă"VOTAT", buletine de vot sau liste electorale. 

Art. 82 
(1)Înăziuaăalegerilor,ăactivitateaăbirouluiăelectoralăalăsec ieiădeăvotareăîncepeălaăoraă6,00.ă
Preşedinteleăbiroului electoralăalăsec ieiădeăvotare,ă înăprezen aăcelorlal iămembriăşi,ădup ă
caz,ă aă persoaneloră acreditate,ă verific ă urnele,ă listeleă electorale,ă buletineleă deă votă şiă
ştampilele,ă consemnând,ă înă procesul-verbală prev zută laă art.ă 93,ă num rulă persoaneloră
înscrise în listeleăelectoraleăpermanente,ănum rulăpachetelorădeăbuletineădeăvot,ăseparată
pentruă Senată şiă Cameraă Deputa ilor,ă precumă şiă num rulă ştampileloră cuă men iuneaă
"VOTAT".ăDup ăîncheiereaăacesteiăopera iiăînchideăşiăsigileaz ăurnele,ăaplicândăştampilaădeă
controlăaăsec ieiădeăvotare. 
(2)Peă m sur ă ceă deschideă pacheteleă sigilate,ă preşedinteleă esteă obligată s ă asigureă
aplicareaăştampileiădeăcontrolăpeăultimaăpagin ăaăfiec ruiăbuletinădeăvotădinăacestea. 
(3)Votareaăîncepeălaăoraă7,00ăşiăareălocăpân ălaăoraă21,00. 

Art. 83 
(1)Cet eniiăromâniăcuădomiciliulăsauăreşedin aăînăRomâniaăcareăîn ziuaăvot riiăseăafl ăînă
ar ă îşiă potă exercitaă dreptulă deă votă laă sec iileă deă votareă organizateă înă Româniaă înă bazaă
unuiaădintreăurm toareleăacteădeăidentitate,ăvalabileăînăziuaăvot rii: 
a)cartea de identitate; 
b)carteaăelectronic ădeăidentitate; 
c)cartea de identitate provizorie; 
d)buletinul de identitate; 
e)paşaportulădiplomatic; 
f)paşaportulădiplomaticăelectronic; 
g)paşaportulădeăserviciu; 
h)paşaportulădeăserviciuăelectronic; 
i)carnetulădeăserviciuămilitar,ăînăcazulăelevilorădinăşcolileămilitare. 

(2)Cet eniiă româniă cuă domiciliulă înă România,ă dară careă auă fostă înscrişiă înă Registrulă
electoralăcuăadresaădeăreşedin ăînăstr in tate,ăîşiăpotăexercitaădreptulădeăvotălaăsec iileădeă



votareă organizateă înă str in tateă înă bazaă unuiaă dintreă urm toareleă acteă deă identitate,ă
valabileă înă ziuaă vot rii,ă înso iteă deă ună documentă oficială emisă deă statulă str ină privindă
stabilireaăreşedin ei: 
a)cartea de identitate; 
b)carteaăelectronic ădeăidentitate; 
c)cartea de identitate provizorie; 
d)buletinul de identitate; 
e)paşaportulădiplomatic; 
f)paşaportulădiplomaticăelectronic; 
g)paşaportulădeăserviciu; 
h)paşaportulădeăserviciuăelectronic; 
i)paşaportulăsimplu; 
j)paşaportulăsimpluăelectronic; 
k)paşaportul simplu temporar. 

(3)Cet eniiăromâniăcuădomiciliulăînăstr in tateăîşiăpotăexercitaădreptulădeăvotălaăsec iileă
deă votareă organizateă înă str in tate,ă conformă prezentei legi, în baza unuia dintre 
urm toareleăacteădeăidentitate,ăvalabileăînăziuaăvot rii: 
a)paşaportulăsimplu,ăcuămen ionareaă riiădeădomiciliu; 
b)paşaportulăsimpluătemporar,ăcuămen ionareaă riiădeădomiciliu; 
c)paşaportulăsimpluăelectronic,ăcuămen ionareaă âriiădeădomiciliu. 
(4)Prinăreşedin ă înăstr in tateăseăîn elegeăadresaădinăstr in tateălaăcareăpersoanaăfizic ă
declar ăc ăareă locuin aăsecundar ,ăaltaădecâtăceaădeădomiciliu,ă şiăundeăposed ăunădreptă
legalădeăşedereămaiămareădeă90ădeăzile.ăDocumentele careăatest ăreşedin aăînăstr in tateă
seăstabilescădeăc treăministrulăafacerilorăexterne,ăprinăordin. 
(5)Militarii,ăpoli iştiiăşiăpersonalulăcivilăromanădinăinstitu iileăsistemuluiădeăap rare,ăordineă
public ăşiăsiguran ăna ional ătrimişiă înămisiuneă înăteatreădeăopera iuniădinăstr in tateăîşiă
exercit ădreptulădeăvotă laăoriceăsec ieădeăvotareăconstituit ă înă ar ă înăcareă îşiădesf şoar ă
misiunea.ă Aceştiaă voră fiă înscrişiă înă listaă electoral ă suplimentar ă deă c treă preşedinteleă
birouluiăelectoralăalăsec ieiădeăvotareăşiăvorăvotaăînăbazaăpaşaportuluiădeăserviciu. 

Art. 84 
(1)Aleg toriiă voteaz ă numaiă laă sec iaă deă votareă laă careă esteă arondat ă stradaă sauă
localitateaăundeăîşiăauădomiciliulăoriăreşedin a,ăconformăprezenteiălegi.ăÎnăcazulăînăcare,ăînă
ziuaăvot rii,ă aleg toriiă seăafl ă înăalt ăunitateăadministrativ-teritorial ădină cadrulăaceleiaşiă
circumscrip iiă electorale,ă aceştiaă potă votaă laă oriceă sec ieă deă votareă dină cadrulă
circumscrip ieiăelectoraleăundeăîşiăauădomiciliulăsauăreşedin a. 
(2)Accesulă aleg toriloră înă salaă deă votareă areă locă înă seriiă corespunz toareă num ruluiă
cabinelor.ă Fiecareă aleg toră prezint ă actulă deă identitateă şi,ă dup ă caz,ă documentulă careă
dovedeşteă reşedin aă operatoruluiă deă calculatoră ală birouluiă electorală ală sec ieiă deă votare,ă
careăînscrieăcodulănumericăpersonalăalăaleg toruluiăînăSistemulăinformaticădeămonitorizareă
aăprezen eiălaăvotăşiădeăprevenireăaăvotuluiăilegal. 

(3)Înă cazulă înă careă aleg torulă nuă figureaz ă înă listaă electoral ă permanent ă existent ă înă
sec iaădeăvotareărespectiv ,ăSistemulă informaticădeămonitorizareăaăprezen eiă laăvotăşiădeă
prevenire a votului ilegal semnaleaz ădac : 
a)persoana care s-aă prezentată laă votă aă împlinită vârstaă deă 18ă aniă pân ă înă ziuaă vot riiă
inclusiv; 
b)persoana care s-aăprezentatălaăvotăşi-a pierdut drepturile electorale; 
c)persoana care s-aăprezentatălaăvotăesteăarondat ălaăalt ăsec ieădeăvotare; 
d)persoana care s-aă prezentată laă votă esteă omis ă dină listaă electoral ă permanent ,ă areă
domiciliulăsauăreşedin aăînărazaăteritorial ăaăsec ieiădeăvotareărespectiveăşiădac ăaăformulată
oăsolicitareădeăaăfiăînscris ăînăRegistrulăelectoralăcuăadresaădeăreşedin ; 
e)persoana care s-aăprezentatălaăvotăşi-aămaiăexercitatădreptulădeăvotălaăacelaşiăscrutin. 

(4)În baza rezultatelor generate de Sistemul informatic de monitorizareăaăprezen eiă laă
votăşiădeăprevenireăaăvotuluiăilegal,ăaăcomunic rilorăefectuateăprinăintermediulăacestuiaăşiăaă
verific riiăactuluiădeăidentitate,ăpreşedinteleăbirouluiăelectoralăalăsec ieiădeăvotare: 



a)opreşteădeălaăvotareăpersoanaăcareănuăaăîmplinităvârstaădeă18ăaniăpân ăînăziuaăvot riiăşiă
persoanaăcareăşi-a pierdut drepturile electorale; 
a)opreşteădeălaăvotareăpersoanaăcareănuăaăîmplinităvârstaădeă18ăaniăpân ăînăziuaăvot rii,ă
persoanaă careă şi-aă pierdută drepturileă electoraleă şiă persoanaă careă aă optată s ă voteze prin 
coresponden ; 

(la data 22-Nov-2015 Art. 84, alin. (4), litera A. din titlul I, capitolul VIII modificat de Art. 24, punctul 5. din 

capitolul VI din Legea 288/2015 ) 
b)îndrum ăaleg torulăs ăvotezeălaăsec iaădeăvotareălaăcareăesteăarondat,ă înăcazulă înăcareă
esteăarondatălaăalt ăsec ieădeăvotare; 
c)îndrum ăaleg torulăs ăvotezeălaăsec iaădeăvotareăundeăaăfostăarondatăconformăreşedin ei,ă
înăcazulăînăcareăacestaăaăfostăînscrisăînăRegistrulăelectoralăcuăadresaădeăreşedin ; 
d)înscrieă înă listaăelectoral ă suplimentar ăpersoanaăcareăs-aăprezentată laăvot,ăesteăomis ă
dinălistaăelectoral ăpermanent ,ăareădomiciliulăsauăreşedin aăînărazaăteritorial ăaăsec ieiădeă
votareă respective;ă înă cazulă înă careă persoanaă omis ă esteă înscris ă înă listaă electoral ă
permanent ă existent ă laă alt ă sec ieă deă votare,ă preşedinteleă birouluiă electorală ală aceleiă
sec iiă deă votareă vaă fiă notificată deă c treă sistemulă informatică înă acestă sensă şiă vaă radiaă
persoanaărespectiv ădinălistaăelectoral ăpermanent ;ădup ăceăaleg torulăsemneaz ăînălistaă
electoral ă suplimentar ă îiă încredin eaz ă buletineleă deă votă şiă stampilaă cuă men iuneaă
"VOTAT"; 
e)înscrieăînălistaăelectoral ăsuplimentar ăpersoana care s-a prezentat la vot, are domiciliul 
sauă reşedin aă înă alt ă unitateă administrativ-teritorial ă dină cadrulă aceleiaşiă circumscrip iiă
electorale;ăînăcazulăînăcareăpersoanaăesteăînscris ăînălistaăelectoral ăpermanent ăexistent ă
laă alt ă sec ieă deă votare,ă preşedinteleă birouluiă electorală ală aceleiă sec iiă deă votareă vaă fiă
notificatădeăc treăsistemulăinformaticăînăacestăsensăşiăvaăradiaăpersoanaărespectiv ădinălistaă
electoral ă permanent ;ă dup ă ceă aleg torulă semneaz ă înă listaă electoral ă suplimentar ă îiă
încredin eaz ăbuletineleădeăvotăşiăştampilaăcuămen iuneaă"VOTAT; 
f)permiteăaleg toruluiăcareăîndeplineşteăcondi iileăprev zuteădeălegeăşiăesteăînscrisăînălistaă
electoral ă permanent ă s ă voteze;ă înă acestă sens,ă dup ă ceă aleg torulă semneaz ă înă listaă
electoral ăpermanent ăîiăîncredin eaz ăbuletineleădeăvotăşiăştampilaăcuămen iuneaă"VOTAT. 
(5)Înă situa iaă înă careă aleg torul,ă dină motiveă bineă întemeiate,ă constatateă deă c treă
preşedinteleă birouluiă electorală ală sec ieiă deă votare,ă nuă poateă semnaă înă listaă electoral ă
permanent ,ăpreşedinteleă faceăoămen iuneă înă listaăelectoral ,ă confirmat ăprinăsemn turaă
saăşiăaăunuiăaltămembruăalăbirouluiăelectoral. 
(6)Aleg toriiăvoteaz ăseparat,ăînăcabineăînchise,ăaplicândăştampilaăcuămen iuneaă"VOTAT"ă
în patrulaterul care cuprinde lista de candida iăsauănumeleăcandidatuluiăpeăcareăîlăvoteaz . 
(7)Ştampilaăcuămen iuneaă"VOTATătrebuieăs ăfieărotund ăşiăastfelădimensionat ă încâtăs ă
fieămaiămic ădecâtăpatrulaterulăînăcareăseăaplic . 
(8)Dup ăceăauăvotat,ăaleg toriiăîndoaieăbuletineleădeăvotăastfelăcaăpaginaăalb ăcareăpoart ă
ştampilaă deă controlă s ă r mân ă înă afar ă şiă leă introducă înă urn ,ă avândă grij ă s ă nuă seă
deschid ,ă îndoireaăgreşit ăaăbuletinuluiădeăvotănuăatrageănulitateaăvotului,ădac ăsecretulă
votului este asigurat. 
(9)În cazul în care buletinul de votă seădeschideă înăaşaă felă încâtă secretulă votuluiănuămaiă
esteă asigurat,ă acestaă seă anuleaz ă şiă seă d ă aleg torului,ă numaiă oă singur ă dat ,ă ună nouă
buletinădeăvot,ăf cându-seămen iuneădespreăaceastaăînăprocesul-verbalăalăopera iunilorădeă
votare. 
(10)Ştampilaă cuă men iuneaă "VOTAT",ă încredin at ă pentruă votare,ă seă restituieă
preşedintelui,ăcareăoăaplic ăpeăactulădeăidentitate,ămen ionândăşiădataăscrutinului.ăÎnăcazulă
aleg toriloră careă voteaz ă peă bazaă c r iiă deă identitate,ă peă versoulă acesteiaă seă aplic ă ună
timbru autocolantăcuămen iuneaă"VOTAT"ăşiădataăscrutinului. 
(11)Preşedinteleăpoateăluaăm suriăcaăsta ionareaăunuiăaleg torăînăcabinaădeăvotareăs ănuă
seăprelungeasc ănejustificat. 
(12)Preşedinteleăbirouluiăelectoralăalăsec ieiădeăvotareăesteăobligatăs ăiaăm surileănecesare 
pentruăcaăalegerileăs ădecurg ăînăbuneăcondi ii.ăAtribu iileăacestuia,ăînăaceast ăprivin ,ăseă
întindăşiăînăafaraălocaluluiădeăvot,ăînăsediulăsec ieiădeăvotare,ăînăcurteaăacestuia,ăînăintr rileă
înăcurte,ăînăjurulăsediuluiăsec ieiădeăvotare,ăprecumăşi peăstr ziăşiăînăpie eăpubliceăpân ălaăoă
distan ădeă50ăm. 



(13)Pentruămen inereaăordinii,ăpreşedinteleăbirouluiăelectoralăalăsec ieiădeăvotareăvaăaveaă
laădispozi ieămijloaceleădeăordineănecesare,ăasigurateădeăprimarăşiădeăprefect,ăîmpreun ăcuă
reprezentan ii Ministerului Afacerilor Interne. 
(14)Înăafar ădeămembriiăbirouluiăelectoralăalăsec ieiădeăvotare,ădeăcandida iăşiădeădelega iiă
şiădeăobservatoriiăacredita i,ănicioăalt ăpersoan ănuăpoateăsta ionaă înă locurileăpubliceădină
zona de votare sau în localul de vot mai mult decât timpul necesar pentru votare. 
(15)Peădurataăvot riiăseăinterziceămembrilorăbirourilorăelectoraleăşiăpersoanelorăacreditateă
s ăpoarteăecusoane,ăinsigneăsauăalteăînsemneădeăpropagand ăelectoral . 
(16)Operatorii de calculator au statut de personal tehnic auxiliar. 

Art. 85 
(1)Candida iiăşiămembriiăbirourilorăelectoraleăaleăsec iilorădeăvotareăauădreptulăs ăcontesteă
identitatea persoanei care se prezint ă laă vot.ă Înă acestă caz,ă identitateaă seă stabileşteă deă
preşedinteleăbirouluiăelectoralăalăsec ieiădeăvotareăprinăoriceămijloaceălegale. 
(2)Înăcazulăînăcareăcontesta iaăesteăîntemeiat ,ăpreşedinteleăbirouluiăelectoralăalăsec ieiădeă
votare va opri de la votare peăaleg torulă contestat,ă vaă consemnaă faptulă într-un proces-
verbalăşiăvaăsesizaăaceast ăsitua ieăautorit ilorăcompetente. 
(3)Preşedinteleă birouluiă electorală ală sec ieiă deă votareă poateă suspendaă votareaă pentruă
motive temeinice. 
(4)Durataătotal ăaăsuspend rilorănuăpoateădep şiăoăor .ăSuspendareaăesteăanun at ăprină
afişareă laă uşaă localuluiă sec ieiă deă votareă imediată ceă s-a produs evenimentul care a 
declanşatăsuspendarea. 
(5)Înă timpulă suspend rii,ă urneleă deă votare,ă ştampilele,ă buletineleă deă votă şiă celelalteă
documenteă şiămaterialeă aleă birouluiă electorală ală sec ieiă deă votareă voră r mâneă subă paz ă
permanent ,ăînătimpulăsuspend riiănuăpotăp r siăsalaădeăvotareămaiămultădeăjum tateădină
num rulămembrilorăbirouluiăelectoralăalăsec ieiădeăvotareăînăacelaşiătimp. 
(6)Candida iiăşiăpersoaneleăacreditateăcareăasist ă laăvotareă înăcondi iileăprezenteiă legiănuă
potăfiăobligateăs ăp r seasc ăsalaădeăvotareăînăacestătimp. 
(7)Prezen aă oric reiă persoaneă înă cabineleă deă vot,ă înă afaraă celeiă careă voteaz ,ă esteă
interzis . 
(8)Aleg torulăcare,ădinămotiveătemeinice,ăconstatateădeăpreşedinteleăbirouluiăelectoralăală
sec ieiădeăvotare,ănuăpoateăs ăvotezeăsingurăareădreptulăs ăchemeăînăcabinaădeăvotareăună
înso itoră alesă deă el,ă pentruă a-l ajuta. Acesta nu poate fi din rândul observatorilor sau 
membrilorăbirouluiăelectoralăalăsec ieiădeăvotare. 
(9)Preşedinteleăbirouluiăelectoralăalăsec ieiădeăvotareăsau,ăînălipsaăacestuia,ăloc iitorulăesteă
obligatăs ăprimeasc ăşiăs ăînregistrezeăoriceăsesizareăscris ăcuăprivireălaănereguliăproduseă
în timpul procesului deă votare,ă înaintat ă deă membriă aiă birouluiă electorală ală sec ieiă deă
votare,ăcandida i,ăobservatoriăacredita i,ăreprezentan iăacredita iăaiăpreseiăscrise,ăradiouluiă
şiăteleviziunii,ăromâniăşiăstr ini,ăoriăaleg toriăprezen iăînăsec iaădeăvotareăpentruăexercitarea 
dreptuluiădeăvot.ăÎnăcazulăînăcareăiăseăînainteaz ăsesizareaăînădubluăexemplar,ăpreşedinteleă
birouluiăelectoralăalăsec ieiădeăvotare,ă respectivă loc iitorulăacestuiaăvaămen ionaăpeăcopiaă
careăr mâneălaăpersoanaăcareăînainteaz ăsesizareaăfaptulăc ăaăluatăcunoştin ădeăsesizareaă
respectiv ăşiănum rulăsubăcareăaceastaăesteăînregistrat . 
(10)Pentruăcet eniiă cuădreptădeăvotădină circumscrip iaăelectoral ă respectiv ă careănuăseă
potă deplasaă laă sediulă sec ieiă deă votareă dină cauz ă deă boal ă sauă invaliditate,ă preşedintele 
birouluiăelectoralăalăsec ieiădeăvotareăpoateăaproba,ălaăcerereaăscris ăaăacestora,ăînso it ădeă
copiiăaleăactelorădinăcareărezult ăstareaădeăs n tateăoriădeăinvaliditate,ăînregistrat ălaăceaă
maiăapropiat ăsec ieădeăvotareădeăloculăînăcareăseăafl ăînăziuaăvot rii,ăcaăoăechip ăformat ă
dină celă pu ină 2ă membriă aiă birouluiă electorală s ă seă deplasezeă cuă oă urn ă special ă şiă cuă
materialulănecesarăvot riiă - ştampil ă cuămen iuneaă"VOTAT"ăşiăbuletineădeăvotă - la locul 
undeă seă afl ă aleg torul,ă pentruă aă seă efectuaă votarea.ă Înă razaă uneiă sec iiă deă votareă seă
utilizeaz ăoăsingur ăurn ăspecial .ăUrnaăspecial ăpoateăfiă transportat ănumaiădeămembriiă
birouluiă electorală ală sec ieiă deă votare,ă subă pazaă personaluluiă structuriloră Ministeruluiă
AfacerilorăInterne.ăÎnăcazulăcet enilorăcareănuăseăpotădeplasaălaăsediulăsec ieiădeăvotare,ă
cererile scrise se pot transmite prin intermediul altor persoane sau prin intermediul 
personaluluiădeăspecialitateădinăunit ileămedicaleăundeăseăafl ăinterna i,ădup ăcaz. 



(11)Înă cazurileă prev zuteă la alin. (10), votarea se face numai pe baza unui extras 
întocmităpersonalădeăc treăpreşedinteleăbirouluiăelectoralădeăpeălistaăelectoral ăpermanent ă
sauăsuplimentar ăexistent ălaăsec iaărespectiv .ăExtrasulăseăsemneaz ădeăc treăpreşedinteă
şiă seă ştampileaz ,ă iară persoaneleă cuprinseă înă acesteă extraseă trebuieă s ă fieă radiateă dină
celelalteălisteăelectoraleăexistenteălaăsec ie. 
(12)Înă modalitateaă prev zut ă laă alin.ă (10)ă şiă (11)ă potă votaă numaiă persoaneleă careă
domiciliaz ăpeărazaăteritorial ăaăcircumscrip ieiăelectoraleădină ar . 
(13)Codurileănumericeăpersonaleăaleăaleg torilorăcareăauăformulatăcereriăpotrivităalin.ă(10)ă
suntă preînregistrateă înă Sistemulă informatică deă monitorizareă aă prezen eiă laă votă şiă deă
prevenire a votului ilegal, urmând a fi înregistrate definitiv la întoarcerea în localul de vot 
aăechipeiăprev zuteălaăalin.ă(10)ăpeăbazaăsemn turilorăînăextrasulăprev zutălaăalin.ă(11). 
(14)Înainteăcaăechipaădeămembriăaiăbirouluiăelectoralăalăsec ieiădeăvotareăs ăseădeplasezeă
cuăoăurn ădeăvotăspecial ălaăpersoaneleăcareănuăpotăvotaălaăsec iaădeăvotareăpotrivitălegii,ă
preşedinteleă birouluiă electorală ală sec ieiă deă votareă solicit ă operatoruluiă s ă verificeă dac ă
persoaneleărespectiveăşi-auămaiăexercitatădreptulădeăvotăînăaceeaşiăzi. 

Art. 86 
Pentruăsec iileădeăvotareădinăstr in tate,ădispozi iileăprezentuluiăcapitolăseăaplic ,ădup ăcaz,ă
cuă luareaă înă considerareă aă condi iiloră specificeă privindă organizareaă sec iiloră deă votareă înă
str in tate. 

Art. 87 
(1)Disfunc ionalitateaă Sistemuluiă informatică deă monitorizareă aă prezen eiă laă votă şiă deă
prevenire a votului ilegal nu poate determina suspendarea sau întrerupereaă vot rii.ă Înă
aceast ăsitua ie,ăprinăexcep ieădeălaăprevederileăart.ă84ăalin.ă(2),ăaleg toriiăprezint ăactulă
deă identitateă operatoruluiă deă calculatoră sauă membruluiă birouluiă electorală ală sec ieiă deă
votareă desemnată deă preşedinteleă acestuia,ă careă consemneaz ă peă suportă electronică oriă
hârtie,ădup ăcaz,ăcodurileănumericeăpersonaleăaleăaleg torilorăşiăoraălaăcareăs-au prezentat 
la vot. Prevederile art. 84 alin. (4)-(10)ăseăaplic ăînămodăcorespunz tor. 
(2)Durataădisfunc ionalit iiăSistemuluiăinformatic deămonitorizareăaăprezen eiălaăvotăşiădeă
prevenireăaăvotuluiăilegalăseăconsemneaz ădeăc treăpreşedinteleăbirouluiăelectoralăalăsec ieiă
de votare într-un proces-verbal.ăAtâtăapari ia,ăcâtăşiăîncetareaădisfunc ionalit iiăSistemuluiă
informatic de monitorizareăaăprezen eiălaăvotăşiădeăprevenireăaăvotuluiăilegalăsuntănotificateă
telefonică birouluiă electorală ierarhică superioră deă c treă preşedinteleă birouluiă electorală ală
sec ieiădeăvotare. 
(3)Metodologiaă deă aplicareă aă prevederiloră alin.ă (1)ă şiă (2)ă esteă stabilit ă prină hot râreă aă
Autorit iiăElectoraleăPermanente. 

Art. 88 
(1)Laă oraă 21,00,ă preşedinteleă birouluiă electorală ală sec ieiă deă votareă declar ă votareaă
încheiat ăşiădispuneăînchidereaălocaluluiăsec ieiădeăvot. 
(2)Persoaneloră careă laă oraă 21,00ă seă afl ă înă salaă undeă seă voteaz ă liă seă permiteă s ă îşiă
exercite dreptul de vot. 
(3)Laăoraă21,00,ăurnaăspecial ătrebuieăs ăseăafleăînălocalulăsec ieiădeăvot. 
CAPITOLUL IX: Observarea alegerilor 
Art. 89 

(1)Laătoateăopera iunileăefectuateădeăbirourileăelectoraleăaleăsec iilorădeăvotareăpotăasista,ă
înă afaraă membriloră acestora,ă aă operatoriloră deă calculatoră şiă aă personaluluiă deă paz ,ă
candida ii,ă persoaneleă acreditateă înă condi iileă prezenteiă legi,ă reprezentan iiă Autorit iiă
Electorale Permanente, membrii birouriloră electoraleă deă circumscrip ie,ă aiă oficiiloră
electoraleăşiăaiăBiroulăElectoralăCentral. 

(2)Înăsensulăprezenteiălegi,ăprinăpersoaneăacreditateăseăîn elegeăurm toarele: 
a)observatoriă interni,ădesemna iădeăc treăasocia iiăsauăfunda ii,ăcareădesf şoar ăactivit iă
deăap rareăaădemocra ieiăşiăaădrepturilorăomului,ăacreditateădeăc treăAutoritateaăElectoral ă
Permanent ; 
b)reprezentan iă aiă institu iiloră mass-mediaă româneşti, acreditateă deă c treă Autoritateaă
Electoral ăPermanent ; 



c)observatoriă interna ionali,ă desemna iă deă c treă organiza iiă str ineă sauă interna ionaleă
pentru observarea alegeriloră oriă invita iă deă c treă autorit ileă române,ă acredita iă deă c treă
AutoritateaăElectoral ăPermanent ; 
d}ă reprezentan iă aiă institu iiloră mass-mediaă str ine,ă acredita iă deă c treă Autoritateaă
Electoral ăPermanent ; 
e)delega iăaiăpartidelorăpolitice,ăalian elorăpolitice,ăalian elorăelectoraleăşiăaiăorganiza iiloră
cet eniloră apar inândă minorit iloră na ionale,ă acredita iă deă c treă birourileă electoraleă deă
circumscrip ie,ăconformălegii. 
(3)Pân ă celă maiă târziuă cuă 15ă zileă înainteaă dateiă alegerilor,ă asocia iaă sauă funda iaă careă
doreşteă s ă îşiă desemnezeă observatoriă interniă trebuieă s ă depun ă oă cerereă laă Autoritateaă
Electoral ăPermanent ăprinăcareăsolicit ăacreditareaălaăscrutinulărespectiv.ăCerereaătrebuieă
s ăfieăînso it ădeădocumenteădinăcareărezult ăc ăasocia iaăsauăfunda iaădesf şoar ăactivit iă
deăap rareăaădemocra ieiăşiăaădrepturilorăomuluiăşiăesteălegalăconstituit ăcuăcelăpu ină6ăluniă
înaintea datei alegerilor. 
(4)Pân ă celă maiă târziuă cuă 15ă zileă înainteaă dateiă alegerilor,ă institu iaă mass-media care 
doreşteă s ă îşiă desemnezeă reprezentan iă trebuieă s ă depun ă oă cerereă laă Autoritateaă
Electoral ăPermanent ăprinăcareăsolicit ăacreditareaălaăscrutinulărespectiv.ăCerereaătrebuieă
s ăfieăînso it ădeădocumenteădinăcareărezult ăc ăinstitu iaădesf şoar ăactivit iăînădomeniulă
mass-media. 
(5)Peăbazaădocumentuluiădeăacreditareăemisădeăc treăAutoritateaăElectoral ăPermanent ,ă
asocia ia,ă funda iaă sauă institu iaămass-media poate desemna ca observatori interni sau 
reprezentan i,ădup ăcaz,ănumaiăpersoaneăcareănuăauăapartenen ăpolitic . 
(6)Acreditareaă observatoriloră interna ionaliă şiă aă reprezentan iloră institu iilorămass-media 
str ineăcareăsolicit ăacestălucruăseăfaceădeăc treăAutoritateaăElectoral ăPermanent . 
(7)Contesta iaăprivindăacreditareaăsauărespingereaăsolicit riiădeăacreditareăseăsolu ioneaz ă
deă c treă Curteaă deă Apelă Bucureşti,ă înă termenă deă dou ă zileă deă laă dataă înregistr rii.ă
Hot râreaădat ăesteădefinitiv . 
(8)Acreditareaă emis ă deă Autoritateaă Electoral ă Permanent ă asocia iilor,ă funda iiloră şiă
institu iilorămass-mediaăromâneştiăd ădreptulăacestoraădeăaădesemnaăobservatoriăinterniăşiă
reprezentan iăinterniăpeălâng ătoateăbirourileăelectoraleăaleăsec iilorădeăvotare. 
(9)Observatoriiă interniă şiă reprezentan iiă institu iilorămass-mediaă româneştiă potă asistaă laă
opera iunileăbirourilorăelectoraleăaleăsec iilorădeăvotareănumaiăpeăbazaăecusoanelorăemiseă
deă c treă asocia ia,ă funda iaă sauă institu iaă mass-mediaă româneasc ă acreditat ă deă c treă
AutoritateaăElectoral ăPermanent ,ăînso iteădeăactulădeăidentitate. 
(10)Procedura de acreditare, modelele documenteloră deă acreditareă şiă aleă ecusoaneloră
suntăstabiliteăprinăhot râreăaăAutorit iiăElectoraleăPermanente. 
(11)Acreditareaă delega iloră partideloră politiceă seă faceă deă c treă birourileă electoraleă deă
circumscrip ie,ă conformă proceduriiă stabiliteă prină decizie a Biroului Electoral Central, la 
cerereaăscris ă aă conduceriloră organiza iiloră jude eneăaleă partideloră politice,ă aleă alian eloră
politiceăşiăaleăalian elorăelectoraleăsauăaleăorganiza iilorăcet enilorăapar inândăminorit iloră
na ionale,ăcareănuăauăreprezentan iăînăbirourileăelectoraleăaleăsec iilorădeăvotare,ăf cut ăcuă
celăpu ină5ăzileăînainteaădateiăalegerilor. 
(12)Observatoriiăinterna ionaliăşiăreprezentan iiăinstitu iilorămass-mediaăstr ineăpotăasistaă
laăopera iunileăbirourilorăelectoraleăaleăsec iilor de votare numai pe baza documentului de 
acreditareăemisădeăc treăAutoritateaăElectoral ăPermanent ,ăcareăesteăvalabilăşiă înăcopie,ă
înso itădeăactulădeăidentitate. 
(13)Delega iiăacredita iăaiăpartidelorăpoliticeăpotăasistaălaăopera iunileăbirourilorăelectorale 
aleă sec iiloră deă votareă numaiă peă bazaă documentuluiă deă acreditareă emisă deă c treă biroulă
electoralădeăcircumscrip ie,ăcareăesteăvalabilăşiăînăcopie,ăînso itădeăactulădeăidentitate. 

Art. 90 
(1)Persoaneleăacreditateăpotăasistaă laăopera iunileăelectoraleă înăziuaăvot rii,ă începândăcuă
oraă 6,00ă şiă terminândă cuă momentulă încheieriiă şiă semn riiă deă c treă membriiă birouluiă
electorală ală sec ieiă deă votareă aă procesului-verbal deă constatareă aă rezultateloră vot riiă înă
sec iaărespectiv . 



(2)Persoaneleă acreditateă nuă potă interveniă înă niciunămodă înă organizareaă şiă desf şurareaă
alegerilor,ăavândănumaiădreptulădeăaăsesizaăînăscrisăpreşedinteleăbirouluiăelectoralăînăcazulă
constat riiăuneiăneregularit i.ăOriceăactădeăpropagand ăelectoral ,ăprecumăşiăînc lcareaăînă
oriceămodă aă prevederiloră prezenteiă legiă atragă aplicareaă sanc iuniloră legale,ă suspendareaă
acredit riiă deă c treă biroulă electorală careă aă constatată abaterea,ă iară înă ziuaă vot rii,ă
îndep rtareaăimediat ăaăpersoaneiărespectiveădinăsec iaădeăvotare. 
(3)Laă biroulă electorală ală sec ieiă deă votare,ă persoaneleă acreditateă potă sta ionaă numaiă înă
spa iulă stabilită înă acestă sensă înă salaă deă votareădeă c treă preşedinteleă birouluiă electorală ală
sec ieiădeăvotare. 
CAPITOLUL X: Num rareaăvoturilorăşiăconstatareaărezultatelor 
Art. 91 

Laătoateăopera iunileăceă inădeănum rareaăvoturilorăparticip ămembriiăbirourilorăelectoraleă
aleăsec iilorădeăvotareăşiăpotăasistaăcandida ii,ăpersoaneleăacreditateăînăcondi iileăprezenteiă
legi,ă reprezentan iiă Autorit iiă Electoraleă Permanente,ă membrii birourilor electorale de 
circumscrip ie,ăaiăoficiilorăelectoraleăşiăaiăBirouluiăElectoralăCentral. 

Art. 92 
(1)Dup ă închidereaă localuluiă sec ieiă deăvot,ăpreşedintele,ă înăprezen aămembrilorăbirouluiă
electorală şiă aă persoaneloră acreditate,ă verific ă stareaă sigiliiloră deă peă urneleă deă votare,ă
sigileaz ăfantaăurnelorădeăvotareăşiăintroduceăştampileleăcuămen iuneaă"VOTAT"ăîntr-un plic 
careă seă sigileaz ăprinăaplicareaăştampileiă deă controlă aă sec ieiădeăvotare.ăDispari iaăuneiaă
sauăaămaiămultorăştampileăseăconsemneaz ăînăprocesul-verbalăprev zutălaăart.ă93. 
(2)Dup ă efectuareaă opera iuniiă prev zuteă laă alin.ă (1)ă preşedinteleă birouluiă electorală ală
sec ieiă deă votareă anuleaz ă buletineleă deă votă r maseă neîntrebuin ateă şiă consemneaz ă
distinct, în procesele-verbaleă pentruă fiecareă tipă deă alegere,ă num rulă buletineloră deă votă
anulate.ăÎnăcazulăînăcareăexist ăpacheteăintacteăcuăbuletineădeăvot,ămen iuneaă"ANULAT"ăseă
înscrieăoăsingur ădat ăpe pachetulărespectivăşiăseăaplic ăoăsingur ădat ăştampilaădeăcontrol. 
(3)Seă num r ă to iă aleg toriiă dină listeleă electoraleă permanenteă şiă suplimentareă careă auă
participatălaăvotăşiăseăconsemneaz ănum rulălorăînărubricileăcorespunz toareădinăprocesele-
verbale. Seăîndosariaz ălisteleăelectoraleăsuplimentareăînăordineaăîntocmiriiălor. 
(4)Pentruăfiecareătipădeăalegereăseăadun ăbuletineleădeăvotăutilizateăaşaăcumărezult ădină
listeleădeăaleg torăcuăbuletineleădeăvotăneutilizateăşiăanulate.ăSumaăacestora,ăcareătrebuie 
s ăcorespund ăcuănum rulădeăbuletineăprimiteăînăcadrulăsec ieiădeăvotare,ăseăconsemneaz ă
în procesul-verbal.ă Înăcazulă înăcareăsumaă lorăesteăaltaădecâtănum rulădeăbuletineădeăvotă
primite,ăseăprecizeaz ăînăprocesul-verbal motivul pentru care apare eroarea, luându-se în 
considerareăşiăîntâmpin rileăşiăcontesta iileăadresateăbirouluiăelectoralăalăsec ieiădeăvotare. 
(5)Înăcazulăînăcareăsumaănuăseăverific ,ămembriiăbirouluiăelectoralăalăsec ieiădeăvotareăpotă
aveaăopiniiăseparate.ăAcesteaăseăconsemneaz ăînăprocesul-verbal. 
(6)Dup ăacesteăopera iuniăseăprocedeaz ălaădeschidereaăurnelor.ăDeschidereaăurnelorăseă
faceă înă modă succesiv.ă Urm toareaă urn ă seă deschideă numaiă dup ă ceă seă efectueaz ă
num r toareaă buletineloră deă votă şiă seă consemneaz ă rezultateleă înă procesul-verbal de la 
urnaăanterioar . 
(7)Preşedinteleă vaă citi,ă cuă voceă tare,ă laă deschidereaă fiec ruiă buletin,ă denumireaă
competitoruluiăelectoralăvotatăşiăvaăar taăbuletinulădeăvotăcelorăprezen i. 
(8)Peă formularulă tipizată elaborată deă Autoritateaă Electoral ă Permanent ,ă unul dintre 
membriiăbirouluiăelectoral,ăasistatădeăcelăpu inăînc ăunămembruăalăacestuia,ăconsemneaz ă
op iuneaăceărezult ăprinăcitireaăfiec ruiăbuletinădeăvot. 
(9)Fiecareăbuletinădeăvotăcitităşiăconsemnată înăformularăesteăaşezatădeăc treăpreşedinte,ă
ajutat de ceilal iă membriă aiă birouluiă electoral,ă într-un pachet separat pentru fiecare 
competitor electoral. 
(10)Pentruăbuletineleădeă votănule,ă voturiă albe,ă precumăşiă pentruă celeă contestateă seă facă
pachete separate. 
(11)Suntănuleăbuletineleădeăvotăcareănuăpoart ăştampila de control a biroului electoral al 
sec ieiădeăvotare,ăbuletineleădeăvotă avândăaltămodelă decâtă celă legalăaprobată sauă laă careă
ştampilaăesteăaplicat ăpeămaiămulteăpatrulatereăoriă înăafaraăacestora.ăAcesteăbuletineădeă
votănuăintr ăînăcalcululăvoturilorăvalabil exprimate. 



(12)Înă cazulă înă careă exist ă buletineă deă votă pentruă careă exist ă opiniiă diferiteă privindă
valabilitateaăvotului,ăacestaăvaăfiăatribuităunuiăcandidatăsauăvaăfiăconsideratănul,ăînăfunc ieă
deăp rereaămajorit iiămembrilorăbirouluiăelectoralăalăsec ieiădeăvotare. 
(13)Suntăvoturiăalbeăbuletineleăcareănuăauăaplicat ăştampilaă"VOTAT".ăAcesteăbuletineănuă
intr ăînăcalcululăvoturilorăvalabilăexprimate. 

Art. 93 
(1)Rezultatulăseăconsemneaz ă înăcâteăunătabelăseparatăşiăseă încheie,ă înădou ăexemplareă
originale, câte un proces-verbal. 

(2)Procesul-verbal cuprinde: 
a)num rulătotalăalăaleg torilorăprev zutăînălisteleăelectoraleăexistenteăînăsec iaădeăvotare,ă

cu respectarea formulei: 
pct. a = pct. a1 + pct. a2; 

1.a1)ănum rulă totală alăaleg torilorăpotrivită listeiă electoraleăpermanente,ă cuă respectareaă
formulei: 
pct. a1 > = pct. b1; 

2.a2)ănum rulătotalăalăaleg torilorăpotrivită listeiăelectoraleăsuplimentare,ăcuărespectareaă
formulei: 
pct. a2 > = pct. b2; 

b)num rulă totală al aleg toriloră careă s-auăprezentată laăurne,ă înscrişiă înă listeleăelectoraleă
existenteăînăsec iaădeăvotare,ăcuărespectareaăformulei: 
pct. b = pct. b1 + pct. b2; 
1.b1)ănum rulătotalăalăaleg torilorăcareăs-auăprezentată laăurne,ă înscrişiă înă listaăelectoral ă
permanent ; 
2.b2)ănum rulătotalăalăaleg torilorăcareăs-auăprezentată laăurne,ă înscrişiă înă listaăelectoral ă
suplimentar ; 

c)num rulăbuletinelorădeăvotăprimite,ăcuărespectarea formulei: 
pct. c > = pct. d + pct. e + pct. f + pct. g; 
d)num rulăbuletinelorădeăvotăneîntrebuin ateăşiăanulate; 

e)num rulătotalăalăvoturilorăvalabilăexprimate, cu respectarea formulei: 
pct. e < = [pct. b - (pct. f + pct. g)]; pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. h; 
f)num rulăvoturilorănule; 
g)num rulăvoturilorăalbe; 
h)num rulăvoturilorăvalabilăexprimateăob inuteădeăfiecareăcompetitorăelectoral; 
i)num rulăvoturilorăcontestate; 
j)expunereaă peă scurtă aă întâmpin rilor,ă contesta iiloră şiă aă moduluiă deă solu ionareă aă lor,ă
precumăşiăaăcontesta iilorăînaintateăbirouluiăelectoralădeăcircumscrip ie; 
k)stareaăsigiliilorădeăpeăurneălaăîncheiereaăvot rii. 
(3)Procesele-verbaleă seă semneaz ă deă preşedinte,ă deă loc iitorulă acestuia,ă precumă şiă deă
membriiăbirouluiăelectoralăalăsec ieiădeăvotareăşiăvorăpurtaăştampilaădeăcontrolăaăacesteia. 
(4)Lipsaă semn turiloră unoră membriă aiă birouluiă electorală ală sec ieiă deă votareă nuă
influen eaz ăasupraăvalabilit iiăprocesului-verbal.ăPreşedinteleăvaămen ionaămotiveleăcareă
au împiedicat semnarea. 
(5)Fiecareămembruăalăbirouluiăelectoralăalăsec ieiădeăvotareăareădreptulădeăaăob ineăoăcopieă
a procesului-verbal,ă semnat ă deă c treă preşedinteleă sec ieiă deă votareă sauă deă c treă
loc iitorulăacestuia,ădup ăcaz,ăşiădeăc treăceilal iămembriăaiăbiroului. 
(6)Înătimpulăopera iunilorădeăvotareăşiădeădeschidereăaăurnelorăseăpotăfaceăîntâmpin riăşiă
contesta iiă cuă privireă laă acesteă opera iuni.ă Acesteaă seă solu ioneaz ă peă locă deă c treă
preşedinteleăbirouluiăelectoralăalăsec ieiădeăvotare. 
(7)Contesta iileă seă prezint ă preşedinteluiă birouluiă electorală ală sec ieiă deă votare.ă Eleă seă
formuleaz ăînăscrisă înădou ăexemplare,ădinăcareăunul,ăsemnatăşiăştampilatădeăpreşedinte, 
r mâneălaăcontestator. 
(8)Preşedinteleă birouluiă electorală ală sec ieiă deă votareă hot r şte,ă deă îndat ,ă asupraă
contesta iilorăaăc rorărezolvareănuăsufer ăîntârziere. 
(9)Separată pentruă Senată şiă Cameraă Deputa iloră seă întocmeşteă câteă ună dosară careă
cuprinde: procesul-verbal,ă înă dou ă exemplareă originale,ă contesta iileă privitoareă laă



opera iunileăelectoraleăaleăbirouluiăelectoralăalăsec ieiădeăvotare,ăbuletineleădeăvotănuleăşiă
celeăcontestate,ăbuletineleădeăvotă întrebuin ateăşiănecontestate,ă formulareleă tipizateăcare 
auăfostăfolositeălaăcalcululărezultatelor,ăprecumăşiălisteleăelectoraleăutilizateăînăcadrulăsec ieiă
deăvotare,ăîndosariateăpeătipuriădeăliste.ăDosarele,ăsigilateăşiăştampilate,ăînso iteădeălisteleă
electoraleă utilizateă laă sec iaă deă votareă respectiv ,ă seă înainteaz ă birouluiă electorală deă
circumscrip ie,ărespectivăoficiuluiăelectoral,ă înăcelămultă24ădeăoreădeălaă încheiereaăvot rii,ă
deăc treăpreşedinteleăbirouluiăelectoralăalăsec ieiădeăvotare,ăcuăpaz ămilitar ăşiă înso it,ă laă
cerere,ă deă reprezentan iiă partideloră politice,ă alian eloră politice,ă alian eloră electorale,ă
organiza iilorăcet enilorăapar inândăminorit ilorăna ionaleădinăbiroulăelectoralăalăsec ieiădeă
votare,ăcandida iiăsauăpersoaneleăacreditateăconformăprezenteiălegi. 

(10)Preşedin iiăbirourilorăelectoraleăaleăsec iilorădeăvotareăvorăpredaădosareleă întocmiteă
conform prevederilor alin. (9) la: 
a)sediileăbirourilorăelectoraleădeăcircumscrip ie,ă înăcazulăsec iilor de votare organizate pe 
teritoriulăjude elor; 
b)sediulăoficiuluiă electoralădeă sectorăpeă razaă c ruiaă şi-auădesf şuratăactivitatea,ă înă cazulă
sec iilorădeăvotareăorganizateăînămunicipiulăBucureşti; 
c)sediulămisiunilorădiplomaticeăşiăalăoficiilorăconsulareăaleăRomânieiădină araăînăcareăauăfostă
organizate. 
(11)Procesele-verbaleăîntocmiteădeăbirourileăelectoraleăaleăsec iilorădeăvotareăorganizateăînă
str in tate,ă semnateă deă c treă preşedinteă şiă deă c treă membriiă prezen i,ă înso iteă deă
contesta ii,ăvoră fiă transmiseăprinămijloaceăelectroniceă laăbiroulăelectoralăalăcircumscrip ieiă
electoraleă pentruă cet eniiă româniă cuă domiciliulă sauă reşedin aă înă afaraă rii,ă deă c treă
preşedinteleă birouluiă electoral.ă Exactitateaă dateloră dină acesteă procese-verbala va fi 
confirmat ătelefonicăpreşedinteluiăsauăloc iitoruluiăbirouluiăelectoralădeăcircumscrip ie,ăcareă
vaă contrasemnaă şiă vaă ştampilaă documenteleă primite,ă deă c treă preşedinteleă birouluiă
electoralăalăsec ieiădeăvotareădinăstr in tate.ăProcesele-verbale contrasemnate vor intra în 
centralizareaărezultatelorăvot rii. 
(12)Birourileăelectoraleăaleăsec iilorădeăvotareăorganizateăînăstr in tateăîntocmesc,ăseparată
pentruăSenatăşiăCameraăDeputa ilor,ăcâteăunădosarăcareăcuprinde:ăprocesul-verbal,ăînădou ă
exemplareăoriginale,ăcontesta iileăprivitoareălaăopera iunileăelectoraleăaleăbirouluiăelectorală
alăsec ieiădeăvotare,ăbuletineleădeăvotănuleăşiăceleăcontestate,ăformulareleătipizateăcareăauă
fostăfolositeălaăcalcululărezultatelor,ăprecumăşiălisteleăelectoraleăutilizateăînăcadrulăsec ieiădeă
votare,ă îndosariateă peă tipuriă daă liste.ă Dosarele,ă sigilateă şiă ştampilate,ă înso iteă deă listeleă
electoraleă utilizateă laă sec iaă deă votareă respectiv ,ă seă înainteaz ,ă cuă sprijină logistică dină
parteaă Ministeruluiă Afaceriloră Externe,ă peă baz ă deă proces-verbal, biroului electoral de 
circumscrip ieăpentruăcet eniiăromâniăcuădomiciliulăsauăreşedin aăînăafaraă rii,ăiarăînăcazulă
înă careă acestaă şi-aă încetată activitatea,ă Tribunaluluiă Bucureşti.ă Buletineleă deă votă
întrebuin ateă şiă celeă necontestate,ă buletineleă deă votă anulateă şi neutilizate,ă ştampileleă şiă
celelalteă materialeă necesareă vot riiă suntă predate,ă peă baz ă deă proces-verbal, misiunii 
diplomatice sau oficiului consular. 

Art. 94 
(1)Dup ăprimireaădosarelorăprev zuteălaăart.ă93,ăbiroulăelectoralădeăcircumscrip ieăîncheie,ă
separată pentruă Senată şiă pentruă Cameraă Deputa ilor,ă câteă ună proces-verbal cuprinzând 
totalizareaăvoturilorăvalabilăexprimateăpentruăfiecareăpartidăpolitic,ăalian ăpolitic ,ăalian ă
electoral ăşiăcandidatăindependent,ăpeăcareăîlă înainteaz ăînătermenădeă24ădeăoreălaăBiroulă
Electoral Central. 

(2)Dup ă primireaă proceselor-verbale încheiateă deă c treă birourileă electoraleă aleă
circumscrip iilor,ă potrivită alin.ă (1),ă Biroulă Electorală Centrală stabileşteă partideleă politice,ă
alian eleă politice,ă alian eleă electoraleă şiă organiza iileă cet eniloră apar inândă minorit iloră
na ionaleă careă îndeplinesc pragulă electoral,ă separată pentruă Senată şiă pentruă Cameraă
Deputa ilor.ăPragulăelectoralăreprezint ănum rulăminimănecesarădeăvoturiăvalabilăexprimateă
pentruăreprezentareaăparlamentar ,ăcalculatădup ăcumăurmeaz : 
a)5% din totalul voturilor valabil exprimate laănivelăna ionalăsauă20%ădinătotalulăvoturiloră
valabilăexprimateăînăcelăpu ină4ăcircumscrip iiăelectoraleăpentruăto iăcompetitoriiăelectorali; 



b)înăcazulăalian elorăpoliticeăşiăalian elorăelectorale,ălaăpragulădeă5%ăprev zutălaălit.ăa)ăseă
adaug ,ăpentruăal doileaămembruăalăalian ei,ă3%ădinăvoturileăvalabilăexprimateăpeăîntreagaă
ar ăşi,ăpentruăfiecareămembruăalăalian ei,ă începândăcuăalătreilea,ăcâteăunăsingurăprocentă
dină voturileă valabilă exprimateă înă toateă circumscrip iileă electorale,ă f r ă aă seă puteaădep şi 
10% din aceste voturi. 
(3)Pragulă electorală esteă egală cuă num rulă întreg,ă f r ă zecimale,ă nerotunjit,ă rezultată dină
înmul ireaăpunctelorăprocentualeăstabiliteăconformăalin.ă(2)ălit.ăa). 
(4)Dup ăprimireaădeălaăBiroulăElectoralăCentralăaăconstat riiăcuăprivireăla partidele politice, 
alian eleă politice,ă alian eleă electoraleă şiă organiza iileă cet eniloră apar inândă minorit iloră
na ionaleă careă întrunescă şiă careă nuă întrunescă pragulă electoral,ă biroulă electorală deă
circumscrip ieă procedeaz ă laă atribuireaămandateloră deădeputat, respectiv de senator. La 
lucr rileă efectuateădeăbiroulă electorală deă circumscrip ieă auădreptulă s ă asisteă candida iiă şiă
persoanele acreditate. 
(5)Atribuirea de mandate se face avându-seăînăvedereănumaiăpartideleăpolitice,ăalian eleă
politice,ă alian eleă electoraleă şiă organiza iileă cet eniloră apar inândăminorit iloră na ionaleă
careă auă întrunită pragulă electorală prev zută laă alin.ă (2),ă înă modă distinctă pentruă Senată şiă
pentruăCameraăDeputa ilor,ăprecumăşiăcandida iiă independen iăcareăauăob inutăunănum ră
de voturiăcelăpu inăegalăcuăcoeficientulăelectoralăalăcircumscrip ieiăînăcareăauăcandidat. 

(6)Repartizareaăşiăatribuireaămandatelorădeădeputatăşiădeăsenatorăseăfacăîn dou ăetape:ă
laănivelulăfiec reiăcircumscrip iiăelectoraleăşiălaănivelăna ional: 
a)laănivelulă circumscrip ieiăelectorale,ăbiroulăelectorală stabileşte,ăseparatăpentruăSenatăşiă
pentruă Cameraă Deputa ilor,ă coeficientulă electorală ată circumscrip iei,ă prină împ r irea 
num ruluiătotalădeăvoturiăvalabilăexprimateăpentruătoateălisteleădeăcandida iăaleăpartideloră
politice,ăalian elorăpolitice,ăalian elorăelectoraleăşiăaleăorganiza iilorăcet enilorăapar inândă
minorit iloră na ionaleă ceă întrunescă condi iaă prev zut ă laă alin.ă (2)ă şiă pentruă candida iiă
independen iălaănum rulădeădeputa i,ărespectivădeăsenatori,ăceăurmeaz ăs ăfieăaleşiăînăaceaă
circumscrip ie;ă coeficientulă electorală esteă num rulă întreg,ă f r ă zecimale,ă nerotunjit,ă
rezultatădinăaceast ăîmp r ire; 
b)fiec reiă listeă iă seă repartizeaz ă atâteaă mandateă deă câteă oriă coeficientulă electorală ală
circumscrip ieiăelectoraleăseăincludeăînăvoturileăvalabilăexprimateăpentruăaceaălist ; 
c)atribuireaămandatelorăseăfaceădeăbiroulăelectoralădeăcircumscrip ie,ă înăordineaă înscrieriiă
candida ilorăpeălist ; 
d)pentruăcandida iiă independen iăseăatribuieăfiec ruiaăcâteăunămandat,ădac ăaăob inutăună
num rădeăvoturiăvalabilăexprimateăcelăpu inăegalăcuăcoeficientulăelectoralăpentruădeputa iă
sauă pentruă senatori,ă dup ă caz;ă candida iiă independen iă particip ă laă repartizareaă
mandateloră numaiă înă primaă etap ,ă ceaă deă laă nivelulă circumscrip iei;ă ună candidată
independent nu poate primi decât un singur mandat; 
e)voturileăr mase,ăadic ăceleăneutilizateăsauăinferioareăcoeficientuluiăelectoral,ăob inuteădeă
listeleă deă candida iă aleă partideloră politice,ă alian eloră politice,ă alian eloră electoraleă şiă
organiza iilorăcet enilorăapar inândăminorit ilorăna ionaleăceăîntrunescăcondi iaăprev zut ă
laă alin.ă (2),ă precumă şiă mandateleă ceă nuă auă putută fiă atribuiteă deă biroulă electoral de 
circumscrip ieă seă comunic ă deă acestaă Birouluiă Electorală Central,ă pentruă aă fiă repartizateă
centralizat. 
(7)BiroulăElectoralăCentralăînsumeaz ,ăseparatăpentruăSenatăşiăpentruăCameraăDeputa ilor,ă
voturileăneutilizateăşiăpeăceleăinferioareăcoeficientuluiăelectoralădeăcircumscrip ieădinătoateă
circumscrip iileăelectorale,ăpentruă fiecareăpartidăpolitic,ă alian ăpolitic ,ă alian ăelectoral ă
sauă organiza ieă aă cet eniloră apar inândă minorit iloră na ionaleă careă întruneşteă condi iaă
prev zut ă laă alin.ă (2);ă num rulă voturiloră astfelă ob inuteă deă fiecareă partidă politic,ă alian ă
politic ă şiă alian ă electoral ă seă împarteă laă 1,ă 2,ă 3,ă 4ă etc.,ă f cându-seă atâteaăopera iiă deă
împ r ireă câteă mandateă nuă auă putută fiă atribuiteă laă nivelulă circumscrip iiloră electorale;ă
valoarea zecimal ă aă câtuluiă ob inută dină acesteă împ r iriă seă vaă trunchiaă dup ă aă 15-a 
zecimal ,ăf r ărotunjire;ăcâturileărezultateădinăîmp r ire,ăindiferentădeălistaădinăcareăprovin,ă
seă clasific ă înă ordineă descresc toare,ă pân ă laă concuren aă num ruluiă deă mandateă
neatribuite;ă celă maiă mică dintreă acesteă câturiă constituieă coeficientulă electorală na ional,ă
pentruăsenatoriăşi,ăseparat,ăpentruădeputa i;ăfiec ruiăpartidăpolitic,ăfiec reiăalian eăpoliticeă



sauă alian eă electoraleă iă seă repartizeaz ă atâteaămandateă deă deputa iă sau,ă dup ă caz,ă deă
senatori,ădeăcâteăoriăcoeficientulăelectoralăna ionalăseăcuprindeăînănum rulătotalăalăvoturiloră
valabilăexprimateăpentruăpartidulăpolitic,ăalian aăpolitic ăsauăalian aăelectoral ărespectiv ,ă
rezultatădină însumareaăna ional ăaăvoturilorăneutilizateăşiăaăceloră inferioareăcoeficientuluiă
electoralădeăcircumscrip ie. 

(8)Desf şurareaă mandateloră repartizateă peă circumscrip iiă electoraleă seă faceă deă Biroulă
ElectoralăCentral,ădup ăcumăurmeaz : 
a)pentruă fiecareă partidă politic,ă alian ă politic ,ă alian ă electoral ă sauă organiza ieă aă
cet enilorăapar inândăminorit ilorăna ionale,ă c roraă le-au revenit mandate potrivit alin. 
(7),ăseăîmparteănum rulăvoturilorăneutilizateăşiăaiăcelorăinferioareăcoeficientuluiăelectoralădeă
circumscrip ie,ă dină fiecareă circumscrip ieă electoral ,ă laă num rulă totală ală voturiloră valabilă
exprimateă pentruă acelă partidă politic,ă aceaă alian ă politic ă sauă alian ă electoral ă avută înă
vedere la repartizareaă mandateloră na ionale;ă rezultatulă astfelă ob inută pentruă fiecareă
circumscrip ieăseăînmul eşteăcuănum rulădeămandateăcuveniteăpartidului,ăalian eiăpolitice,ă
alian eiă electoraleă sauă organiza ieiă cet eniloră apar inândă minorit iloră na ionale;ă dateleă
ob inute seă ordoneaz ă descresc toră laă nivelulă riiă şi,ă separat,ă descresc toră înă cadrulă
fiec reiă circumscrip ii;ă înă circumscrip iileă înă careă dou ă sauă maiă multeă partideă politice,ă
alian eă politice,ă alian eă electorale,ă organiza iiă aleă cet eniloră apar inândă minorit ilor 
na ionale,ă înă urmaă calculeloră f cute,ă nuă potă fiă departajateă înă vedereaă determin riiă
repartitoruluiăcircumscrip ieiărespective,ădepartajareaăpentruăordonareaădescresc toareăseă
vaă faceă avândă înă vedereă întâiă num rulă voturiloră r maseă neutilizateă înă respectiva 
circumscrip ie,ă apoiă num rulă deă voturiă valabilă exprimateă înă cadrulă circumscrip iei,ă apoiă
num rulăvoturilorăvalabilăexprimateălaănivelăna ional,ăiar,ăînăfinal,ădac ăniciunulădinăcriteriileă
anterioareă nuă duceă laă departajare,ă prină tragereă laă sor i,ă organizat ă deă Biroulă Electorală
Central;ă pentruă fiecareă circumscrip ieă seă iauă înă calculă primeleă partideă politice,ă alian eă
politice,ăalian eăelectoraleăsauăorganiza iiăaleăcet enilorăapar inândăminorit ilorăna ionale,ă
înălimitaămandatelorăceăauăr masădeărepartizatăînăcircumscrip iaărespectiv ;ăultimulănum ră
dină aceast ă opera iuneă reprezint ă repartitorulă aceleiă circumscrip ii;ă înă continuare,ă seă
procedeaz ă laă repartizareaă mandateloră peă circumscrip iiă înă ordineaă partideloră politice,ă
alian elorăpolitice,ăalian elorăelectorale,ăprecumăşiăaăcircumscrip iilorădinălistaăordonat ăpeă
ar ,ă astfel:ă primulă num ră dină listaă ordonat ă laă nivelă na ională seă împarteă laă repartitorulă
circumscrip ieiă deă laă careă provine,ă rezultândă num rulă deă mandateă ceă îiă revină înă
circumscrip iaărespectiv ;ăînăcontinuareăseăprocedeaz ăidenticăcuănumereleăurm toareădină
listaă ordonat ă laă nivelă na ional;ă înă situa iaă înă careă s-aă epuizată num rulă deă mandateă
cuveniteă unuiă partidă politic,ă uneiă alian eă politice,ă uneiă alian eă electoraleă sauă uneiă
organiza iiă aă cet eniloră apar inândă minorit iloră na ionaleă oriă dintr-oă circumscrip ieă
electoral ,ăopera iuneaăseăcontinu ăf r ăacestea;ădac ănum rulădinălistaăordonat ălaănivelă
na ionalăesteămaiămicădecâtărepartitorulădeăcircumscrip ie,ăseăacord ăunămandat; 
b)în cazul în careă nuă esteă posibil ă acordareaă mandateloră înă ordineaă ceă rezult ă dină
aplicareaă prevederiloră lit.ă a),ă Biroulă Electorală Centrală areă înă vedereă circumscrip iaă
electoral ă înă careă partidulă politic,ă alian aă politic ,ă alian aă electoral ă sauă organiza iaă
cet enilorăapar inândăminorit ilorăna ionaleăareăcelămaiămareănum rădeăcandida iăsauăună
candidat,ă c roraă nuă liă s-auă atribuită mandate,ă iară dac ă şiă astfelă auă r masă mandateă
neindividualizateăpeăcircumscrip ii,ăcircumscrip iaăelectoral ăînăcareăpartidulăpolitic,ăalian aă
politic ,ăalian aăelectoral ăsauăorganiza iaăcet enilorăapar inândăminorit ilorăna ionaleăareă
cele mai multe voturi neutilizate ori cele mai multe voturi inferioare coeficientului electoral 
deăcircumscrip ie; 
c)dacaădup ăaplicareaăprevederiloră lit.ăa) şiăb)ăauămaiăr masămandateănedesf şurateăpeă
circumscrip ii,ă Biroulă Electorală Centrală leă stabileşteă peă bazaă acorduluiă partideloră politice,ă
alian elorăpoliticeăsauăalian elorăelectoraleăc roraăliăseăcuvinăacesteămandate,ăpotrivităalin.ă
(4), iar în lipsa unuiăacord,ăprinătragereălaăsor i,ăînătermenădeă24ădeăoreădeălaăîncheiereaă
opera iunilorăanterioare. 
(9)Mandateleădesf şurateăpeălisteleădeăcandida i,ăpotrivităalin.ă(8),ăseăatribuieăcandida iloră
deăbiroulăelectoralădeăcircumscrip ie,ăînăordineaăînscrieriiăacestoraăpeălist . 



(10)Biroulă electorală deă circumscrip ieă elibereaz ă certificatulă doveditoră ală alegeriiă
senatoriloră şiă deputa iloră c roraă liă s-au atribuit mandate, în termen de 24 de ore de la 
încheiereaăfiec reiăopera iuniădeăatribuire. 
(11)În cazul în care organiza iileă cet eniloră apar inândăminorit iloră na ionaleă opteaz ă
pentruădepunereaăaceleiaşiălisteădeăcandida iăînătoateăcircumscrip iileăelectorale,ămandatulă
deădeputată revine,ă înăordineaă înscrierii,ă candidatuluiăaflatăpeă listaăorganiza ieiăminorit ii 
na ionaleărespective. 
(12)Mandatulăprev zutălaăalin.ă(11)ăesteăatribuitălaănivelăna ionalădeăc treăBiroulăElectorală
Centrală pentruă fiecareă minoritateă na ional ă înă parte,ă conformă art.ă 56,ă organiza ieiă
minorit iiă respectiveă careă aă câştigată celeă maiă multeă voturi valabil exprimate la nivel 
na ional. 
(13)Candida iiă înscrişiă înă listeă careă nuă auă fostă aleşiă suntă declara iă suplean iă aiă listeloră
respective.ăÎnăcazădeăvacan ăaămandatelorădeăsenatoriăsauădeădeputa iăaleşiăpeă listeădeă
candida i,ă suplean iiă ocup ă locurileă deveniteă vacante,ă înă ordineaă înă careă suntă înscrişiă înă
liste,ă dac ,ă pân ă laă dataă valid riiă mandatuluiă pentruă ocupareaă loculuiă vacant,ă partideleă
politiceăsauăorganiza iileăcet enilorăapar inândăminorit ilorăna ionaleădinăparteaăc roraăauă
candidat suplean iiă confirm ă înă scris,ă subă semn turaă conduceriiă partideloră politiceă sauă aă
organiza iiloră cet eniloră apar inândă minorit iloră na ionale,ă c ă suplean iiă facă parteă dină
partidulăpoliticărespectivăoriădinăorganiza iaăcet enilorăapar inândăminorit ilorăna ionale. 

Art. 95 
(1)Biroulăelectoralădeăcircumscrip ieăîncheie,ăseparat,ăcâteăunăproces-verbal pentru Senat 
şiăpentruăCameraăDeputa ilorăprivindătoateăopera iunileăelectorale, centralizarea voturilor, 
constatareaărezultatuluiăalegerilorăşiăatribuireaămandatelor. 

(2)Procesul-verbal cuprinde: 
a)num rulătotalăalăaleg torilorăprev zu iăînălisteleăelectoraleădinăcircumscrip iaăelectoral ,ă

cu respectarea formulei: 
pct. a = pct. a1 + pct. a2 

1.a1)ănum rulătotalăalăaleg torilorăpotrivitălistelorăelectoraleăpermanente,ăcuărespectareaă
formulei: 
pct. a1 > = pct. b1; 

2.a2)ănum rulătotalăalăaleg torilorăpotrivitălistelorăelectoraleăsuplimentare,ăcuărespectareaă
formulei: 
pct. a2 > = pct. b2; 

b)num rulă totală ală aleg toriloră care s-auăprezentată laăurne,ă înscrişiă înă listeleăelectoraleă
dinăcircumscrip iaăelectoral ,ăcuărespectareaăformulei: 
pct. b = pct. b1 + pct. b2 
1.b1)ănum rulătotalăalăaleg torilorăcareăs-auăprezentatălaăurne,ăînscrişiăînălisteleăelectoraleă
permanente; 
2.b2) num rulătotalăalăaleg torilorăcareăs-auăprezentatălaăurne,ăînscrişiăînălisteleăelectoraleă
suplimentare; 

c)num rulăbuletinelorădeăvotăprimite,ăcuărespectareaăformulei: 
pct. c > = pct. d + pct. e + pct. f + pct. g; 
d)num rulăbuletinelorădeăvotăneîntrebuin ateăşiăanulate; 

e)num rulătotalăalăvoturilorăvalabilăexprimate,ăcuărespectarea formulei: 
pct. e < = [pct. b - (pct. f + pct. g)]; pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. h; 
f)num rulăvoturilorănule; 
g)num rulăvoturilorăalbe; 
h)num rulă voturiloră valabilă exprimateă ob inuteă deă fiecareă list ă deă candida iă şiă candidată
independent; 
i)modulădeăatribuireăaămandatelor,ăpotrivităart.ă94,ăprenumeleăşiănumeleăcandida ilorăaleşi,ă
precumăşi,ădup ăcaz,ăpartidulăpolitic,ăalian aăpolitic ăsauăalian aăelectoral ăcareăi-a propus; 
j)mandatele ce nu au putut fi atribuite la nivelul circumscrip ieiă electorale,ă precumă şiă
voturileăvalabilăexprimateăceăurmeaz ăaăfiăînsumate,ăpotrivităart.ă94,ăpeăîntreagaă ar ; 
k)expunerea,ă peă scurt,ă aă întâmpin rilor,ă contesta iiloră şiă hot râriloră luateă deă biroulă
electoralădeăcircumscrip ie. 



(21)Procesele-verbaleă întocmiteă deă biroulă electorală deă circumscrip ieă pentruă cet eniiă
româniăcuădomiciliulăsauăreşedin aăînăafaraă riiăcuprind,ăpeălâng ăelementeleăprev zuteălaă
alin. (2),ăurm toareleădate: 
a)num rulătotalăalăaleg torilor,ăpotrivitălistelorăelectoraleăpentruăvotulăprinăcoresponden ; 
b)num rulă totală ală aleg toriloră careă auă votată prină coresponden ,ă înscrişiă înă listeleă
electoraleăpentruăvotulăprinăcoresponden ; 
c)num rul plicurilor exterioare expediate; 
d)num rulă plicuriloră exterioareă sauă interioareă anulate. 

(la data 22-Nov-2015 Art. 95, alin. (2) din titlul I, capitolul X completat de Art. 24, punctul 6. din capitolul VI 

din Legea 288/2015 ) 
(3)Procesul-verbal,ă împreun ă cuă întâmpin rile,ă contesta iileă şiă procesele-verbale primite 
deă laă birourileă electoraleă aleă sec iiloră deă votareă şiă deă laă oficiileă electorale,ă dup ă caz,ă
formândăunădosar,ă încheiat,ăsigilat,ăştampilatăşiăsemnatădeămembriiăbirouluiăelectoral,ăseă
înainteaz ,ă subă pazaă personaluluiă structuriloră Ministeruluiă Afaceriloră Interne,ă laă Biroulă
Electoral Central, în termen de cel mult 48 de ore de laă primireaă comunic riiă Birouluiă
Electorală Centrală referitoareă laă desf şurarea,ă peă circumscrip iiă electorale,ă aă mandateloră
repartizateăcentralizatălaănivelăna ional. 
(4)Buletineleădeăvotăîntrebuin ateătrebuieăp strateăînădeplin ăsiguran ,ăambalate,ăsigilate 
şiă etichetate,ă peă fiecareă sec ieă deă votare,ă laă birourileă electoraleă deă circumscrip ieă şiă laă
sediileă misiuniloră diplomatice,ă respectivă aleă oficiiloră consulare,ă pân ă laă dataă public riiă
rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Art. 96 
(1)Biroulă Electorală Centrală rezolv ă întâmpin rileă şiă contesta iileă depuse,ă dup ă careă

încheie câte un proces-verbală separată pentruă Senată şiă pentruă Cameraă Deputa ilor,ă
cuprinzând,ăpeăîntreagaă ar : 

a)num rulă totală ală aleg toriloră înscrişiă înă listeleă electoraleă permanenteă şiă înă listeleă
electorale suplimentare, din care: 
- num rulătotalăalăaleg torilorăînscrişiăînălisteleăelectoraleăpermanente; 
- num rulătotalăalăaleg torilorăînscrişiăînălisteleăelectoraleăsuplimentare; 

a)num rulătotalăalăaleg torilorăînscrişiăînălisteleăelectorale,ădinăcare: 
- num rulătotalăalăaleg torilorăînscrişiăînălisteleăelectoraleăpermanente; 
- num rulătotalăalăaleg torilorăînscrişiăînălisteleăelectoraleăsuplimentare; 
- num rulătotalăalăaleg torilorăînscrişiăînălisteleăelectoraleăpentruăvotulăprinăcoresponden ; 

(la data 22-Nov-2015 Art. 96, alin. (1), litera A. din titlul I, capitolul X modificat de Art. 24, punctul 7. din 

capitolul VI din Legea 288/2015 ) 
b)num rulătotalăalăaleg toriloră înscrişiă înă listeleăelectorale,ăcareăs-au prezentat la urne, 

din care: 
- num rulătotalăalăaleg torilorăînscrişiăînălisteleăelectoraleăpermanente; 
- num rulătotalăalăaleg torilorăînscrişiăînălisteleăelectoraleăsuplimentare; 

b)num rulătotalăalăaleg torilorăcareăauăvotat,ăînscrişiăînălisteleăelectorale,ădinăcare: 
- num rulătotalăalăaleg torilorăînscrişiăînălisteleăelectoraleăpermanente; 
- num rulătotalăalăaleg torilorăînscrişiăînălisteleăelectoraleăsuplimentare; 
- num rulătotalăalăaleg torilorăînscrişiăînălisteleăelectoraleăpentruăvotulăprinăcoresponden ; 

(la data 22-Nov-2015 Art. 96, alin. (1), litera B. din titlul I, capitolul X modificat de Art. 24, punctul 7. din 

capitolul VI din Legea 288/2015 ) 
c)num rulătotalăalăvoturilorăvalabilăexprimate; 
d)num rulăvoturilorănule; 
e)num rulăvoturilorăvalabilăexprimate,ăob inuteădeăfiecareălist ădeăcandida iăsauădeăfiecareă
candidat independent; 
f)num rulăbuletinelorădeăvotăprimiteădeăsec iileădeăvotare; 
f)num rulăbuletinelorădeăvotăprimiteădeăsec iileădeăvotareăşiănum rulăplicurilor exterioare 
expediateă c treă aleg tori; 

(la data 22-Nov-2015 Art. 96, alin. (1), litera F. din titlul I, capitolul X modificat de Art. 24, punctul 7. din 

capitolul VI din Legea 288/2015 ) 
g)num rulăbuletinelorădeăvotăneîntrebuin ateăşiăanulate; 
g)num rulă buletineloră deă votă neîntrebuin ateă şiă anulate,ă precumă şiă num rulă plicuriloră
exterioare sau interioare anulate; 



(la data 22-Nov-2015 Art. 96, alin. (1), litera G. din titlul I, capitolul X modificat de Art. 24, punctul 7. din 

capitolul VI din Legea 288/2015 ) 
h)constatareaă cuă privireă laă modulă deă aplicareă deă c treă birourileă electoraleă deă
circumscrip ieăaăprevederilorăart.ă94; 
i)repartizareaă peă ar ă aă mandateloră potrivită art.ă 94ă şiă desf şurareaă acestoraă peă
circumscrip iiăelectoraleăpotrivităaceluiaşiăarticol; 
j)organiza iileă cet eniloră apar inândă minorit iloră na ionaleă care,ă deşiă auă participată laă
alegeri,ă nuă auă ob inută niciună mandată deă senatoră sauă deă deputat;ă totalizareaă voturiloră
valabilă exprimateă pentruă listeleă fiec reiaă dintreă acesteă organiza iiă şiă constatareaă
organiza iiloră c roraă liă seă cuvineă câteă ună mandată deă deputat;ă numeleă şiă prenumeleă
primuluiă candidată deă peă listaă organiza ieiă îndrept iteă laă unămandată deă deputat,ă careă aă
întrunităcelămaiămareănum rădeăvoturi;ă înăcazulă înăcareă listeleăorganiza ieiăauăob inut un 
num răegalădeăvoturi,ădesemnareaăseăfaceăprinătragereălaăsor i; 
k)modulădeăsolu ionareăaăcontesta iilorăşiăîntâmpin rilorăprimite. 
(2)Procesele-verbaleăseăsemneaz ădeăc treăpreşedinte,ădeăloc iitorulăacestuiaăşiădeăceilal iă
membri ai Biroului ElectoralăCentrală înăprezen aăc roraăauăfostă întocmiteăşiăseă înainteaz ă
Senatuluiă şiă Camereiă Deputa ilor,ă înă vedereaă valid riiă alegerilor,ă împreun ă cuă dosareleă
întocmiteă deă birourileă electoraleă deă circumscrip ie.ă Lipsaă semn turiiă unoră membriă aiă
birourilor nu are influen ăasupraăvalabilit iiăprocesului-verbalăşiăaăalegerilor.ăPreşedinteleă
men ioneaz ămotiveleăcareăauăîmpiedicatăsemnarea. 

Art. 97 
Biroul Electoral Central public ă rezultateleă alegeriloră înă Monitorulă Oficială ală României,ă
Parteaă I,ă înă termenăutil,ăpentruă respectareaăprevederilorăart.ă63ăalin.ă (3)ădinăConstitu iaă
României,ărepublicat . 
CAPITOLUL XI: Contraven iiăşiăsanc iuni 
Art. 98 

Constituieă contraven ii,ă dac ă nuă suntă s vârşiteă înă astfelă deă condi iiă încâtă s ă constituieă
potrivit legiiăpenaleăinfrac iuni,ăurm toareleăfapte: 
a)înc lcareaăprevederilorăart.ă49ăalin.ă(2);ă înscrierea,ăcuăbun ăştiin ,ăaăunuiăaleg toră înă
mai multe liste electorale permanente, înscrierea în listele electorale a unor persoane 
fictive ori care nu au drept de vot,ă efectuareaă deă înregistr riă sauă radieriă înă Registrulă
electoral,ăcuăînc lcareaălegisla ieiăînăvigoare; 
b)neefectuareaă înregistr riloră oriă aă radieriloră înă Registrulă electorală laă termeneleă stabiliteă
potrivit prezentei legi; 
c)efectuareaădeăopera iuniă înăRegistrul electoral sau în listele electorale permanente de 
c treăpersoaneăneautorizate; 
d)înc lcareaădispozi iilorăreferitoareălaăafişareaăpropunerilorădeăcandidaturi; 
e)refuzulădeăaăpuneălaădispozi iaăagen ilorăconstatatoriăprev zu iălaăart.ă99ădocumenteleăşiă
acteleănecesareăefectu riiăcontrolului; 
f)neluareaă deă c treă organizatoriă aăm suriloră necesareă desf şur riiă normaleă aă adun riloră
electorale,ă precumă şiă distribuireaă şiă consumareaă deă b uturiă alcooliceă înă timpulă acestoră
adun ri; 
g)distrugerea, deteriorarea,ămurd rirea,ăacoperireaăprinăscriereăsauăînăoriceămodăaălisteloră
electorale, a platformelor - programă afişateă sauă aă oric roră altoră afişeă oriă anun uriă deă
propagand ăelectoral ătip rite; 
h)nerespectareaădispozi iilorăart.ă49ăalin.ă(4);ănerespectareaădispozi iilorăart.ă79; 
i)acceptareaădeăc treăunăcet eanăaăcandidaturiiăînămaiămulteăcircumscrip iiăelectoraleăsauă
atâtăpentruăSenat,ăcâtăşiăpentruăCameraăDeputa ilor,ăcuăexcep iaăcandidaturilorăpropuseădeă
organiza iileăcet enilorăapar inândăminorit ilorăna ionale; 
j)nerespectareaă deciziiloră şiă hot râriloră birouriloră şiă oficiiloră electorale;ă nerespectareaă
hot rârilor,ădeciziilorăşiăinstruc iunilorăAutorit iiăElectoraleăPermanente; 
k)nerespectareaădispozi iilorălegaleăprivindăactualizareaădelimit riiăsec iilor de votare; 
l)nerespectareaădispozi iiloră art.ă 65ăalin.ă (2)-(6), art. 66-75,ăart.ă 77ă şiă 78ădeă c treă alteă
persoane decât radiodifuzori; 
m)tip rireaă f r ă dreptă deă buletineă deă vot,ă cuă excep iaă specimenuluiă anulată pusă laă
dispozi iaăcompetitorilorăelectorali; 



n)refuzulă deă aă permiteă accesulă înă sec iaă deă votareă ală candida ilor,ă ală persoaneloră
acreditate,ă ală membriloră birouriloră şiă oficiiloră electoraleă şiă ală reprezentan iloră Autorit iiă
ElectoraleăPermanenteăs ăasisteălaădesf şurareaăopera iunilorăelectorale; 
o)refuzulă deă aă seă primiă şiă înregistraă oă sesizare,ă întâmpinare,ă contesta ieă sauă plângereă
scris ăînaintat ăînăconformitateăcuăprevederileăprezenteiălegi; 
p)refuzulădeăaăseăconformaădispozi iilorăpreşedinteluiăbirouluiăelectoralăalăsec ieiădeăvotareă
cu privire la asigurareaăordiniiăînălocalulădeăvotăşiăînăîmprejurimi; 
q)înmânareaăbuletinuluiădeăvotăunuiăaleg torăcareănuăprezint ăactulădeăidentitateăoriăcareă
refuz ăs ăsemnezeăînălistaăelectoral ăînăcareăesteăînscrisăpentruăprimireaăbuletinuluiădeăvotă
şiăaăştampileiăde votare; 
r)neaplicareaă peă actulă deă identitateă aă ştampileiă cuămen iuneaă "VOTAT"ă sauă aă timbruluiă
autocolant,ă precumă şiă re inereaă actuluiă deă identitate,ă f r ă motiveă întemeiate,ă deă c treă
membriiăbirouluiăelectoralăalăsec ieiădeăvotare; 
s)întocmirea proceselor-verbaleăcuăînc lcareaădispozi iilorăprezenteiălegi; 
t)înc lcareaă prevederiloră art.ă 16;ă continuareaă propagandeiă electoraleă dup ă încheiereaă
acesteia,ăprecumăşiăsf tuirea,ăînăziuaăvot rii,ăaăaleg torilorălaăsediulăsec iilorădeăvotareăs ă
votezeă sauă s ă nuă votezeă ună anumită partidă politic,ă oă anumit ă alian ă politic ,ă alian ă
electoral ,ă organiza ieă aă cet eniloră apar inândă uneiăminorit iă na ionaleă oriă ună candidată
independent; 
u)purtarea,ăpeădurataăvot rii,ădeăc treămembriiăbirourilorăelectoraleăaleăsec iilorăde votare 
sauădeăc treăpersoaneleăacreditateădeăecusoane,ăinsigneăsauăalteăînsemneădeăpropagand ă
electoral ; 
v)înc lcareaădeăc treămembriiăbirourilorăelectoraleăaăobliga ieiădeăaăparticipaălaăactivitateaă
acestor birouri; 
w)refuzulăpreşedinteluiăbirouluiăelectoralăsauăală loc iitoruluiăacestuiaădeăaăeliberaăoăcopieă
certificat ă deă peă procesul-verbală persoaneloră îndrept iteă potrivită prevederiloră prezenteiă
legi; 
x)înc lcareaă deă c treă asocia ii,ă funda iiă şiă institu iiă mass-mediaă româneştiă aă condi iiloră
prev zuteă deă legeă pentruă desemnareaă observatoriloră interniă şiă aă reprezentan iloră
institu iilorămass-media; 
y)înc lcareaădeăc treăpersoaneleăacreditateăaăprevederilorăart.ă90; 
z)înc lcareaăprevederilorăart.ă88,ă92ăşiă93. 

Art. 99 
(1)Contraven iileăprev zuteălaăart.ă98ălit.ăb)-e), g)-i), k), l), n)-p), r), s), u)-w),ăx)ăşiăy),ă
seăsanc ioneaz ăcuăamend ădeălaă1.500ăleiălaă4.500ălei,ăceleădeălaălit.ăa),ăf),ăj),ăm),ăq),ăt)ăşiă
z), cu amend ădeălaă4.500ăleiălaă10.000ălei. 

(2)Constatareaăcontraven iilorăprev zuteălaăart.ă98ăşiăaplicareaăsanc iunilorăprev zuteălaă
alin.ă(1)ăseăfacădeăc tre: 
a)ofi eriiăşiăagen iiădeăpoli ieădinăcadrulăPoli ieiăRomâneăşiăofi eriiăşiăsubofi eriiădinăcadrulă
JandarmerieiăRomâne,ăpentruăfapteleăprev zuteălaăart.ă98ălit.ăa),ăd),ăf),ăg),ăaădouaătez ăaă
lit.ăh),ălit.ăl),ăm),ăn),ăp),ăq),ăr),ăt),ău),ăx),ăy),ăprecumăşiăpentruăfaptaăprev zut ălaăart.ă98ă
lit.ă j),ă înă cazulă înă careă aceastaă esteă s vârşit ă deă c treă persoaneă fiziceă sauă deă c treă
persoane juridice de drept privat; 
b)biroulăelectoralăierarhicăsuperior,ăpentruăfapteleăprev zuteălaăart.ă98ălit.ăj),ăo),ăs),ăv),ăw)ă
şiăz)ăs vârşiteădeăbirourileăelectorale; 
c)BiroulăElectoralăCentral,ăpentruăfapteleăprev zuteălaăart.ă98ălit.ăd)ăşiăi); 
d)împuternici iiă preşedinteluiăAutorit iiă ElectoraleăPermanente,ăpentruă fapteleăprev zuteă
laăart.ă98ălit.ăa),ăb),ăc),ăe),ăprimaătez ăaălit.ăh),ălit.ăk),ăpentruăfaptaăprev zut ălaăart.ă98ălit.ă
j)ăînăcazulăînăcareăaceastaăesteăs vârşit ădeăpartideăpolitice,ăalian eăpolitice,ăorganiza iiăaleă
cet enilorăapar inândăminorit ilorăna ionale,ăautorit iăaleăadministra ieiăpubliceăcentraleă
sau locale. 
(3)Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data 
încheierii procesului-verbală ori,ă dup ă caz,ă deă laă dataă comunic riiă acestuia,ă jum tateă dină
minimulă amenziiă prev zuteă laă alin.ă (1),ă agentulă constatatoră f cândă men iuneă despreă
aceast ăposibilitateăînăprocesul-verbal. 



(4)Contraven iilorăprev zuteălaăart.ă98ăleăsuntăaplicabileădispozi iileăOrdonan eiăGuvernuluiă
nr. 2/2001 privind regimulăjuridicăalăcontraven iilor,ăaprobat ăcuămodific riăşiăcomplet riă
prin Legea nr. 180/2002,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 
TITLUL II: Organizareaă şiă func ionareaă Autorit iiă Electoraleă

Permanente 
CAPITOLUL I: Misiunea,ă organizareaă şiă aparatulă deă specialitateă ală

Autorit iiăElectoraleăPermanente 
Art. 100 

(1)Autoritateaă Electoral ă Permanent ă esteă oă institu ieă administrativ ă autonom ă cuă
personalitateăjuridic ăşiăcuăcompeten ăgeneral ă înămaterieăelectoral ,ăcareăareămisiuneaă
deă aă asiguraă organizareaă şiă desf şurareaă alegeriloră şiă aă referendumurilor,ă precumă şiă
finan areaăpartidelorăpoliticeăşiăaăcampaniilorăelectorale,ăcuărespectareaăConstitu iei,ăaălegiiă
şiăaăstandardelorăinterna ionaleăşiăeuropeneăînămaterie. 
(2)AutoritateaăElectoral ăPermanent ăîşiădesf şoar ăactivitateaăcuărespectareaăprincipiiloră
independen ei,ă impar ialit ii,ă legalit ii,ă transparen ei,ă eficien ei,ă profesionalismului, 
responsabilit ii,ăsustenabilit ii,ăpredictibilit iiăşiălegitimit ii. 

Art. 101 
(1)AutoritateaăElectoral ăPermanent ăesteăcondus ădeăunăpreşedinte, cu rang de ministru, 
ajutatădeă2ăvicepreşedin iăcuărangădeăsecretarădeăstat. 
(2)Preşedinteleă esteă numită prină hot râreă adoptat ă înă şedin ă comun ă aă Senatuluiă şiă
Camereiă Deputa ilor,ă laă propunereaă grupuriloră parlamentare,ă dintreă personalit ileă cuă
preg tireă şiă experien ă înă domeniulă juridică sauă administrativ.ă Esteă numită preşedinteă
candidatulăcareăîntruneşteămajoritateaăvoturilorădeputa ilorăşiăsenatorilor. 
(3)Preşedinteleăesteăajutatădeă2ăvicepreşedin iăcuărangădeăsecretarădeăstat,ăunulănumitădeă
PreşedinteleăRomâniei,ăiarăcel laltădeăprim-ministru. 
(4)Preşedinteleăşiăvicepreşedin iiănuăpotăfiămembriăaiăunuiăpartidăpolitic. 
(5)Mandatulăpreşedinteluiăşiămandateleăvicepreşedin ilorăAutorit iiăElectoraleăPermanenteă
suntădeăcâteă8ăaniăşiăpotăfiăreînnoiteăoăsingur ădat . 

(6)Mandatulăpreşedinteluiăsauăvicepreşedin ilorăînceteaz ăînăurm toareleăsitua ii: 
a)expirarea mandatului; 
b)demisie; 
c)revocare; 
d)deces. 
(7)Preşedinteleăşiăvicepreşedin iiăpotăfiărevoca iădinăfunc ie,ăpentruămotiveătemeinice,ădeă
c treăautorit ileăcareăi-au numit. 
(8)AutoritateaăElectoral ăPermanent ,ăcuăavizulăMinisteruluiăFinan elorăPublice,ăîşiăaprob ă
proiectul de buget propriu, înaintea dezbaterii bugetuluiădeăstat,ăşiăîlăînainteaz ăGuvernuluiă
în vederea includerii lui în bugetul de stat. Includerea cheltuielilor de capital în bugetul 
propriu se face cu consultarea Guvernului. 
(9)PreşedinteleăAutorit iiă Electoraleă Permanenteăesteăordonatoră principal de credite. În 
îndeplinireaăatribu iilorăceăîiărevin,ăpreşedinteleăemiteăordine. 
(10)PreşedinteleăAutorit iiăElectoraleăPermanenteăbeneficiaz ădeăoăindemniza ieăegal ăcuă
indemniza iaă stabilit ă pentruă preşedinteleă Cur iiă deă Conturi,ă înă condi iileă legii.ă
Vicepreşedin iiă Autorit iiă Electoraleă Permanenteă beneficiaz ă deă oă indemniza ieă egal ă cuă
indemniza iaăstabilit ăpentruăvicepreşedin iiăCur iiădeăConturi,ăînăcondi iileălegii. 
(11)AutoritateaăElectoral ă Permanent ă areăună secretară general.ăSecretarulă general este 
numit de prim-ministruăpeăbaz ădeăconcurs,ăînăcondi iileălegii. 
(12)Înă lipsaă preşedintelui,ă atribu iileă acestuiaă suntă îndepliniteă deă unulă dintreă
vicepreşedin i,ăstabilităprinăordin. 

Art. 102 
(1)AutoritateaăElectoral ăPermanent ăareăunăaparatăpropriuădeăspecialitate. 
(2)Organizareaă şiă func ionareaă aparatuluiă propriuă ală Autorit iiă Electoraleă Permanente,ă
num rulădeăposturi,ăstatutulăpersonalului,ăatribu iileăacestuiaăşiăstructuraăorganizatoric ăseă
stabilescăprinăregulamentulădeăorganizareăşiăfunc ionare,ăaprobatăprinăhot râreăaăbirouriloră
permanenteăaleăcelorădou ăCamereăaleăParlamentului,ălaăpropunereaăAutorit iiăElectoraleă



Permanente.ăPersonalulăAutorit iiăElectoraleăPermanenteăareăacelaşiăstatutăcuăpersonalulă
dinăaparatulăcelorădou ăCamereăaleăParlamentului.ăCabineteleădemnitarilorăsuntăorganizateă
înăbazaăprevederilorăOrdonan eiăGuvernuluiănr.ă32/1998 privind organizarea cabinetului 
demnitaruluiă dină administra iaă public ă central ,ă aprobat ă cuă modific riă prină Legeaă nr.ă
760/2001,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăpentruăministruăşi,ărespectiv,ăpentruă
secretarădeăstat.ăLaăorganizareaăşiăfunc ionareaăaparatuluiăpropriuănuăseăaplic ăprevederileă
art.ăXVIădinătitlulăIIIăalăc r iiăaăII-a din Legea nr. 161/2003 privindăuneleăm suriăpentruă
asigurareaă transparen eiă înă exercitareaă demnit iloră publice,ă aă func iiloră publiceă şiă înă
mediulă deă afaceri,ă prevenireaă şiă sanc ionareaă corup iei,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare,ă şiă aleă art.ă IIIă dinăOrdonan aă deă urgen ă aăGuvernuluiă nr.ă229/2008 privind 
m suriă pentruă reducereaă unoră cheltuieliă laă nivelulă administra ieiă publice,ă aprobat ă prină
Legea nr. 144/2009.  

(la data 29-Jun-2016 Art. 102, alin. (2) din titlul II, capitolul I a se vedea referinte de aplicare din 

Regulament din 2016 ) 

(3)Autoritateaă Electoral ă Permanent ă poateă aveaă filialeă şiă birouriă înă fiecareă jude ă şiă
municipiulă Bucureşti.ă Înfiin area,ă organizareaă şiă func ionareaă filialeloră şiă aă birourilor,ă
num rulă deă posturi,ă precumă şiă atribu iileă acestoraă seă stabilescă prină regulamentulă deă
organizareăşiăfunc ionareăaăAutorit iiăElectoraleăPermanente. 
(4)Salarizareaă personaluluiă dină aparatulă deă specialitateă ală Autorit iiă Electoraleă
Permanenteăseăfaceălaănivelulăprev zutădeălegeăpentruăpersonalulădinăaparatulăcelorădou ă
Camere ale Parlamentului. 
(5)Întregă personalulă beneficiaz ă deă sporuriă sauă alteă adaosuriă salariale stabilite potrivit 
legii,ă calculateă laă salariulă deă baz ă lunară brută sauă laă indemniza iaă deă încadrareă
corespunz toareă func ieiă înă careă suntă încadra i.ă Prină personalulă Autorit iiă Electoraleă
Permanenteăseăîn elegeăpersonalulăsalarizatăşiăindemnizat,ănumităînăcondi iileălegii. 
(6)Prevederile Legii nr. 7/2006 privindă statutulă func ionaruluiă publică parlamentar,ă
republicat ,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă seă aplic ă înă modă corespunz toră
personaluluiădinăaparatulădeăspecialitateăalăAutorit iiăElectoraleăPermanente. 
(7)Preşedinteleă Autorit iiă Electoraleă Permanenteă numeşte,ă promoveaz ,ă elibereaz ă sauă
destituieă dină func ieă personalulă dină aparatulă deă specialitateă ală Autorit iiă Electoraleă
Permanente, conform legii. 
(8)PersonalulăaparatuluiădeăspecialitateăalăAutorit iiăElectoraleăPermanenteăcuăstatutădeă
înaltăfunc ionarăpublicăparlamentarăesteănumit,ăeliberatăsauădestituitădinăfunc ieăcuăavizulă
birourilorăpermanenteă reuniteăaleă celorădou ăCamereăaleăParlamentului.ă Persoaneleă careă
ocup ă func iiă deă demnitateă public ă şiă celeă careă ocup ă func iiă publiceă corespunz toareă
categorieiă înal iloră func ionariă publici,ă careă nuă auă domiciliuă şiă niciă locuin ă proprietateă
personal ă înă municipiulă Bucureşti,ă beneficiaz ă deă diurn ă deă deplasare,ă stabilit ă prină
regulamentulădeăorganizareăşiăfunc ionareăaăAutorit iiăElectoraleăPermanente. 
(9)PersonalulăaparatuluiădeăspecialitateăalăAutorit iiăElectoraleăPermanenteăcuăstatutădeă
func ionară publică parlamentară nuă poateă faceă parteă dină partideă politiceă sauă forma iuniă
politice. 
CAPITOLUL II: Atribu iileăAutorit iiăElectoraleăPermanente 
Art. 103 
(1)AutoritateaăElectoral ăPermanent ăexercit ăurm toareleăatribu iiăprincipale: 

a)elaboreaz ăpropuneriăprivitoareă laăasigurareaă logisticiiănecesareădesf şur riiăalegerilor,ă
peăcareăleătransmiteăspreăînsuşireăGuvernuluiăşiăautorit ilorăadministra ieiăpubliceălocale,ă
şiăurm reşteămodulădeăîndeplinireăaăpropunerilor; 
b)urm reşteămodulădeădelimitareăaăsec iilorădeăvotare,ădeăstabilireăaălocalurilorăsec iilorădeă
votăşiăaăsediilorăbirourilorăelectorale; 
c)urm reşteă realizareaă dină timpă aă dot riloră specificeă sec iiloră deă votare:ă urneă şiă cabineă
tipizate,ă ştampile,ă tuşiere,ă recipienteă pentruă transportulă buletineloră deă votă şiă alteleă
asemenea;ăcontroleaz ămodulădeăp strareăaăacestoraăîntreăperioadeleăelectorale; 
d)urm reşteă modulă deă asigurareă aă fonduriloră necesareă realiz riiă eşalonate,ă dină timp,ă aă
logisticiiănecesareădesf şur riiăprocesului electoral; 
e)monitorizeaz ă securitateaă sec iiloră deă votare,ă aă buletineloră deă votă şiă aă celorlalteă
documenteăşiămaterialeăspecificeăperioadeiăelectorale; 



f)monitorizeaz ă întocmireaă şiă tip rireaă listeloră electoraleă permanente;ă monitorizeaz ă şiă
controleaz ăactualizareaăRegistruluiăelectoral; 
g)administreaz ăRegistrulăelectoralăşiăRegistrulăsec iilorădeăvotare; 
h)controleaz ă şiă monitorizeaz ă îndeplinireaă sarciniloră careă revină autorit iloră publiceă şiă
altorăorganismeăînăpreg tireaăşiăorganizareaăproceselorăelectorale; 
i)asigur ,ăînălimitaăcompeten elorăsale,ăaplicareaăunitar ăaădispozi iilorălegaleăreferitoareălaă
organizareaăalegerilorăşiăaăreferendumurilor; 
j)elaboreaz ă studiiă şiă propuneriă vizândă îmbun t ireaă sistemuluiă electoral,ă peă careă leă d ă
publicit iiă şiă leă prezint ă autorit iloră publice,ă partideloră politice,ă precumă şiă organiza iiloră
neguvernamentale interesate; 
k)prezint ăParlamentului,ă înămaximumă3ă luniădeă laă încheiereaăalegerilorăpentruăSenatăşiă
CameraăDeputa ilor,ăpentruăPreşedinteleăRomâniei,ăpentruăParlamentulăEuropeanăşiăpentruă
autorit ileăadministra ieiăpubliceălocaleăsauăaăunuiăreferendumăna ional,ăunăraportăasupraă
organiz riiă şiă desf şur riiă alegerilor,ă respectivă aă referendumului,ă cuprinzândă refeririă laă
participarea la scrutin, modul de desf şurareăaăacestuia,ăabaterileăşiăneajunsurile,ăinclusivă
deăordinălegislativ,ăconstatateăşiărezultatulăconsult rii;ăraportulăseăd ăpublicit iiăsubăformaă
uneiăc r iăalbe; 
l)implementeaz ă programeă deă informareă şiă educareă aă aleg toriloră asupraă sistemuluiă
electorală românescă şiă asupraă respect riiă deontologieiă electoraleă şiă asigur ă popularizareaă
acestora; 
m)organizeaz ă programeă specificeă deă instruireă şiă formareă profesional ă înă materieă
electoral ă pentruă personalulă autorit iloră şiă institu iilor,ă cuă atribu iiă înă organizareaă şiă
desf şurareaăalegerilor,ăprecumăşiăpentruăpersoaneleăcareăpotădeveniămembriăaiăbirouriloră
electoraleăşiăoperatoriădeăcalculatorăînăsec iileădeăvotare; 
n)elaboreaz ăprogrameăşiăstabileşteăproceduriăunitareăprivindăexercitareaădreptuluiădeăvotă
deăc treăpersoaneleăcuădizabilit iăşiăasigur ăpopularizareaăacestora; 
o)elaboreaz ăproiectulăbugetuluiăpropriu,ăcareăseăaprob ăprinălegeaăbugetuluiădeăstat; 
p)întocmeşteălistaăcuăpersonalulădeăspecialitateăatestatădeăInstitutulăNa ionalădeăStatistic ,ă
care particip ălaăcentralizarea,ăprelucrareaădatelorăşiăconstatareaărezultatelorăalegerilor; 
q)coordoneaz ăsistemulăinforma ionalăelectoralăna ional; 
r)achizi ioneaz ,ăînăcondi iileălegii,ăaplica iileăşi/sauăserviciileăinformaticeăutilizateădeăBiroulă
Electoral Centralăpentruăcentralizareaărezultatelorăvot rii; 
s)elaboreaz ă şiă supuneă Guvernuluiă spreă aprobare,ă împreun ă cuă Ministerulă Afaceriloră
Interne,ădataăalegerilorăşiăcalendarulăac iunilorădinăcuprinsulăperioadeiăelectorale; 
ş)elaboreaz ă şiă supuneă Guvernuluiă spreă aprobare,ă împreun ă cuă Ministerulă Afaceriloră
Interne,ăproiecteleădeăhot râriăspecificeăbuneiăorganiz riăşiădesf şur riăaăalegerilor; 
t)elaboreaz ăproiecteădeăacteănormativeăpentruăîmbun t ireaăşiăperfec ionareaăsistemuluiă
electoral românesc, pe care le supuneăGuvernuluiăspreăanaliz ăşiăexercitareăaădreptuluiădeă
ini iativ ălegislativ ; 
)prezint ă Guvernuluiă spreă aprobare,ă împreun ă cuă Ministerulă Finan eloră Publiceă şiă

MinisterulăAfacerilorăInterne,ăproiectulăhot râriiăGuvernuluiăprivindăaprobareaăcheltuielilor 
necesareăpentruăorganizareaăşiădesf şurareaăalegerilor; 
u)certific ăspreăneschimbare,ăcuă10ăzileă înainteădeădataăalegerilor,ăaplica iileă informaticeă
utilizateădeăBiroulăElectoralăCentralăpentruă centralizareaă rezultatelorăvot riiă şiă leăpuneă laă
dispozi iaăpartidelorăpoliticeăşiăorganiza iilorăcet enilorăapar inândăminorit ilorăna ionaleă
înscriseăînăcompeti iaăelectoral ,ălaăcerereaăscris ăaăacestora; 
v)faceă propuneriă Guvernuluiă pentruă stabilireaă dateiă deă organizareă şiă desf şurareă aă
alegeriloră par ialeă pentruă autorit ileă administra ieiă publiceă localeă şiă sprijin ă organizareaă
acestora; 
w)vegheaz ă laă respectareaă legiiă privindă organizareaă şiă desf şurareaă referendumuriloră
locale; 
x)asigur ă aplicareaă legisla ieiă privindă finan areaă activit iiă partideloră politiceă şiă aă
campaniilor electorale; 
y)organizeaz ăconferin e,ăseminareăşiăcongreseăna ionaleăşiăinterna ionaleăînădomeniulăs uă
de activitate; 



z)asigur ătransparen aăcheltuielilorăefectuateăpentruăorganizareaăşiădesf şurareaăalegeriloră
şiăreferendumurilor. 
(2)Autoritateaă Electoral ă Permanent ă prezint ă Parlamentuluiă anuală ună raportă asupraă
activit iiăsale,ăconformălegii. 
(3)AutoritateaăElectoral ăPermanent ăîndeplineşteăoriceăalteăatribu iiăprev zuteădeălege. 

Art. 104 
(1)Înă îndeplinireaă atribu iiloră sale,ă Autoritateaă Electoral ă Permanent ă adopt ă decizii,ă
hot râriă şiă instruc iuni,ă careă seă semneaz ă deă preşedinteă şiă seă contrasemneaz ă deă
vicepreşedin i. 
(2)Hot rârileăşiăinstruc iunileăAutorit iiăElectoraleăPermanenteăcareăauăcaracterănormativă
seăpublic ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI. 
(3)Hot rârileă şiă instruc iunileă Autorit iiă Electoraleă Permanenteă careă nuă auă caracteră
normativ,ă precumă şiă deciziileă Autorit iiă Electoraleă Permanenteă seă comunic ă persoaneloră
interesateăşiăseăaducălaăcunoştin ăpublic ăprinăafişareăpeăsite-ul propriu. 
CAPITOLUL III: Organizareaăşiăfunc ionareaăCentrului "Expert electoral" 
Art. 105 
(1)Înă subordineaă Autorit iiă Electoraleă Permanenteă seă înfiin eaz ă Centrulă "Expertă

electoral",ăcuăpersonalitateăjuridic ,ăcareăareăurm toareleăobiective: 
a)sprijinireaă fundament riiă şiă aă puneriiă înă aplicareă aă strategiiloră Autorit iiă Electoraleă
Permanente; 
b)creştereaă niveluluiă deă cunoştin eă şiă abilit iă aleă persoaneloră implicateă înă preg tirea,ă
organizareaăşiădesf şurareaăproceselorăelectorale; 
c)îmbun t ireaăaccesuluiălaăinstrumenteleăjuridiceăinterna ionaleăşiăregionaleăînădomeniulă
electoral,ălaălegisla iaăelectoral ăna ional ,ălaăjurispruden aăşiădoctrinaădinăacestădomeniu; 
d)informareaăşiăeducareaăaleg torilorăşiăaăcompetitorilorăelectoraliăînăspiritulăprincipiilorăşiă
standardelorăinterna ionaleăînădomeniulăelectoral; 
e)dezvoltareaăintegrit iiăelectorale. 
(2)Centrul "Expert electoral" esteăcondusădeăunădirector,ănumităînăfunc ieădeăpreşedinteleă
Autorit iiăElectoraleăPermanente,ăpeăbaz ădeăconcurs,ăînăcondi iileălegii. 
(3)Regulamentulădeăorganizareăşiăfunc ionareăaăCentruluiă"Expertăelectoral"ăşiănum rulădeă
posturiă seă aprob ă prină hot râreă aă birouriloră permanenteă aleă celoră dou ă Camereă aleă
Parlamentului,ălaăpropunereaăpreşedinteluiăAutorit iiăElectoraleăPermanente.ă 

(la data 29-Jun-2016 Art. 105, alin. (3) din titlul II, capitolul III a se vedea referinte de aplicare din 

Regulament din 2016 ) 

(4)Personalul Centrului "Expert electoral" este asimilat din punctul de vedere al statutului 
şiăalăsalariz riiăcuăpersonalulăAutorit iiăElectorale Permanente. 
(5)PersonalulăAutorit iiăElectoraleăPermanenteăpoateădesf şuraăactivit iăcuăplataăcuăoraă
înăcadrulăCentruluiă"Expertăelectoral",ăînăcondi iileăstabiliteăprinăregulamentulădeăorganizareă
şiăfunc ionareăalăacestuia. 

Art. 106 
(1)Centrulă"Expertăelectoral"ăîndeplineşteăurm toareleăatribu ii: 

a)elaboreaz ăanalize,ă studiiă şiă rapoarteădeă cercetareă înădomeniulă electoral,ă laă solicitareaă
Autorit iiă Electoraleă Permanente;ă Parlamentul,ă Guvernulă şiă Preşedinteleă Românieiă potă
solicitaă Autorit iiă Electoraleă Permanenteă elaborareaă deă analize,ă studiiă şiă rapoarteă deă
cercetareăînădomeniulăelectoralădeăc treăCentrulă"Expertăelectoral"; 
b)presteaz ăserviciiădeăconsultan ăînădomeniulăelectoral,ăpeăbaz ădeăcontracteăîncheiateă
cu persoane fizice sau juridice; 
c)organizeaz ă şiă realizeaz ă programeă deă formare,ă specializare,ă educare sau instruire în 
domeniul electoral; 
d)elaboreaz ,ă editeaz ,ă tip reşteă şiă difuzeaz ă înă ar ă şiă înă str in tateă publica iiă înă
domeniul electoral; 
e)organizeaz ăsesiuni,ăconferin eăşiămanifest riăştiin ificeăînădomeniulăelectoral. 
(2)Înăvedereaăefectu riiăatribu iilorăprev zuteălaăalin.ă(1),ăCentrulă"Expertăelectoral"ăpoateă
încheia,ăînăcondi iileălegii,ăparteneriate,ăacorduriădeăcooperareăşiăcontracteăcuăalteăinstitu iiă
publiceăoriăprivateăşi/sauăcuăspecialiştiădină ar ăşiădinăstr in tate. 

Art. 107 



(1)Finan areaăcheltuielilorădeăfunc ionareăşiădeăcapitalăaleăCentruluiă"Expertăelectoral"ăseă
asigur ădinăaloca iiădeălaăbugetulădeăstatăşiădinăvenituriăproprii. 
(2)Finan areaă cheltuieliloră deă personală aleă Centruluiă "Expertă electoral"ă seă asigur ă dină
aloca iiădeălaăbugetulădeăstat. 
(3)Acordareaă aloca iiloră bugetareă prev zuteă laă alin.ă (1)ă şiă (2)ă seă faceă prină bugetulă
Autorit iiăElectoraleăPermanente. 

(4)Veniturile proprii ale Centrului "Expert electoral" se constituie din: 
a)dona iiăşiăsponsoriz ri,ăînăcondi iileălegii; 
b)venituriăob inuteădinăcontracteădeăconsultan ăşiăcercetare; 
c)taxe deăparticipareălaăactivit ileădeăinstruire,ăformare,ăspecializareăşiăeducare; 
d)vânzarea produselor editoriale; 
e)taxeădeăparticipareălaăsesiuni,ăconferin eăşiămanifest riăştiin ifice; 
f)alteăactivit iăasimilate,ăefectuateăpeăbaz ădeăcontracteăsauă înăparteneriat public-privat 
oriăcuăalteăinstitu iiăpublice; 
g)finan riănerambursabile. 
(5)Cheltuielileăprivindăactivit ileăprev zuteălaăart.ă106ăalin.ă(1)ălit.ăb)-e)ăseăfinan eaz ădină
veniturile proprii ale Centrului "Expert electoral". 
TITLUL III: Dispozi iiătranzitoriiăşiăfinale 
Art. 108 

(1)Cheltuielile pentru efectuarea opera iunilorăelectoraleăseăsuport ădeălaăbugetulădeăstat. 
(2)Sediulă şiă dotareaă Birouluiă Electorală Centrală şiă aleă birouluiă electorală ală circumscrip ieiă
electoraleă pentruă româniiă cuă domiciliulă sauă reşedin aă înă afaraă riiă seă asigur ă deă c treă
Guvern, ale birouriloră electoraleă deă circumscrip ie,ă deă c treă prefec iă şiă deă preşedin iiă
consiliiloră jude ene,ă respectivădeăc treăprimarulăgeneralăalămunicipiuluiăBucureşti,ă iarăaleă
oficiiloră electorale,ă precumă şiă aleă birouriloră electoraleă aleă sec iiloră deă votare,ă deă c treă
primar,ăîmpreun ăcuăprefec ii. 
(3)Acteleă întocmiteă înăexercitareaădrepturilorăelectoraleăprev zuteă înăprezentulă titluăsuntă
scutite de taxa de timbru. 

Art. 109 
(1)Guvernulă asigur ,ă pentruă sprijinireaă activit iiă birouriloră electorale,ă statisticieniiă
necesari,ă Autoritateaă Electoral ă Permanent ,ă împreun ă cuă Ministerulă Afaceriloră Interne,ă
personalulă tehnică auxiliară necesar,ă iară Autoritateaă Electoral ă Permanent ,ă împreun ă cuă
Ministerulă Afaceriloră Externe,ă asigur ă personalulă auxiliară laă biroulă electorală ală
circumscrip ieiăpentruăromâniiăcuădomiciliulăsauăreşedin aăînăafaraă rii. 
(2)Peă perioadaă câtă func ioneaz ă birourileă şiă oficiileă electorale,ă membriiă acestora,ă
statisticienii,ăpersonalulătehnicăauxiliarăşiăoperatoriiădeăcalculatorăseăconsider ădetaşa iăşiă
primescă oă indemniza ieă stabilit ă prină hot râreă aă Guvernului,ă laă propunereaă Autorit iiă
Electoraleă Permanente.ă Preşedin iiă birouriloră electorale,ă loc iitoriiă acestoraă şiă membrii 
primescăindemniza iaădeălaădataăîncheieriiăproceselor-verbale de învestire. 
(3)Pentruăindemniza iileăprev zuteălaăalin.ă(2)ăseăre ine,ăseădatoreaz ăşiăseăvireaz ănumaiă
impozitul pe venit, potrivit legii. 

Art. 110 
(1)AutoritateaăElectoral ăPermanent ,ăcuăsprijinulăServiciuluiădeăTelecomunica iiăSpecialeă
şiă ală InstitutuluiăNa ională deăStatistic ,ă asigur ă implementareaă şiă gestionareaăSistemuluiă
informatic de monitorizareă aă prezen eiă laă votă şiă deă prevenireă aă votuluiă ilegal,ă peă bazaă
datelorăşiăinforma iilorădinăRegistrulăelectoralăşiăRegistrulăsec iilorădeăvotare. 
(2)Normeleă metodologiceă privindă func ionareaă Sistemuluiă informatică deă monitorizareă aă
prezen eiă laă votă şiă deă prevenireă aă votuluiă ilegal,ă selec iaă şiă desemnareaă operatoriloră deă
calculatoră aiă birouriloră electoraleă aleă sec iiloră deă votareă seă aprob ă prină hot râreă aă
Autorit iiăElectoraleăPermanente. 
(3)Pentruă implementareaăşiă func ionareaăpeădurataăalegerilorăa Sistemului informatic de 
monitorizareă aă prezen eiă laă votă şiă deă prevenireă aă votuluiă ilegală seă vaă utiliza,ă deă regul ,ă
infrastructuraăinformatic ăde inut ădeăautorit ileăadministra ieiăpubliceăcentraleăşiă locale,ă
precumă şiă deă unit ileă deă înv mânt,ă subă coordonareaă Serviciuluiă deă Telecomunica iiă
Speciale. 



(4)Serviciulă deă Telecomunica iiă Specialeă asigur ă serviciileă deă telefonieă special ă şiă deă
comunica iiă deă voceă şiă date,ă necesareă birouriloră şiă oficiiloră electorale,ă precumă şiă
func ionareaă Sistemuluiă informatică deămonitorizareă aă prezen eiă laă votă şiă deă prevenireă aă
votuluiăilegal.ăSumeleănecesareăpentruăacoperireaăacestorăcheltuieliăseăasigur ădinăbugetulă
de stat. 

Art. 111 
Sumeleă necesareă pentruă acoperireaă cheltuieliloră generateă deă activit ileă Ministeruluiă
Afaceriloră Interneă dină domeniulă ordiniiă şiă siguran eiă publiceă pentruă bunaă organizareă şiă
desf şurareă aă alegerilor,ă respectivă sumeleă necesareă pentruă acoperireaă cheltuielilor cu 
tip rireaă proceselor-verbaleă pentruă centralizareaă rezultatuluiă vot riiă laă nivelă na ional,ă seă
asigur ă dină bugetulă deă stat,ă prină bugetulă Ministeruluiă Afaceriloră Interne,ă respectivă prină
bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul Na ionalădeăStatistic . 

Art. 112 
(1)Sumeleănecesareăacopeririiăcheltuielilorăefectuateădeăc treăinstitu iileăprefectuluiăpentruă
confec ionareaăştampilelorăbirourilorăelectoraleădeăcircumscrip ieăşiăaăştampilelorădeăcontrolă
aleă sec iiloră deă votare,ă imprimareaă buletineloră deă vot,ă transportul,ă ambalareaă şiă
distribuireaă materialelor,ă documenteloră şiă aă tipizateloră prev zuteă deă legeă pentruă
desf şurareaă procesuluiă electoral,ă precumă şiă plataă indemniza iiloră membriloră birouriloră
electoraleăaleăsec iilorădeăvotare,ăaleăbirourilorăelectorale,ăplataăpersonaluluiătehnicăauxiliară
ală acestoră birouriă şiă aă operatoriloră deă calculatoră dină sec iileă deă votareă seă asigur ă dină
bugetul de stat,ăprinăbugetulăMinisteruluiăAfacerilorăInterne,ăpentruăinstitu iileăprefectului. 
(2)Sumeleănecesareăacopeririiăcheltuielilorăefectuateădeăc treăMinisterulăAfacerilorăInterneă
pentruăplataăhârtieiăefectivăconsumateă laă imprimareaăbuletinelorădeăvotăşiăconfec ionareaă
ştampileloră cuămen iuneaă "VOTAT"ă şiă aă timbreloră autocolanteă seă asigur ă dină bugetulă deă
stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne. 

Art. 113 
(1)Ministerulă Afaceriloră Interne,ă prină Administra iaă Na ional ă aă Rezerveloră deă Stată şiă
ProblemeăSpeciale,ăasigur ăhârtiaănecesar ăpentruăimprimareaăbuletinelorădeăvot. 
(2)Ministerulă Afaceriloră Interneă repartizeaz ,ă peă baz ă deă proces-verbal,ă institu iiloră
prefectuluiăcantit ileădeăhârtieănecesareăimprim riiăbuletinelorădeăvot. 
(3)Cantitateaă deă hârtieă aflat ă înă ambalajeă originaleă intacte,ă r mas ă neutilizat ,ă seă
restituieădeăc treăinstitu iileăprefectuluiăunit ilorăteritorialeăaleăAdministra ieiăNa ionaleăaă
RezervelorădeăStatăşiăProblemeăSpecialeădeăundeăaăfostăridicat ,ăînătermenădeă10ăzileădeălaă
publicareaă rezultateloră alegeriloră înă Monitorulă Oficială ală României,ă Parteaă I,ă peă baz ă deă
proces-verbal de predare-preluare. 
(4)Plataă hârtieiă efectivă consumate,ă dup ă restituireaă prev zut ă laă alin.ă (3),ă facturat ă laă
pre ă deă înregistrareă înă contabilitate,ă seă faceă deă c treă Ministerulă Afaceriloră Interne,ă înă
termen de 30 de zile de la publicarea rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
(5)Institu iileă prefectuluiă asigur ă imprimareaă buletineloră deă vot,ă înă vedereaă garant riiă
securit iiăacestorădocumente. 

Art. 114 
(1)Odat ăcuădataăalegerilor,ăGuvernulăstabileşte,ăprinăhot râre,ă laăpropunereaăAutorit iiă
Electoraleă Permanenteă şiă aă Ministeruluiă Afaceriloră Interne,ă calendarulă ac iuniloră dină
cuprinsulă perioadeiă electorale,ă cheltuielileă necesareă preg tiriiă şiă desf şur riiă înă buneă
condi iiă aă alegeriloră şiă m surileă tehniceă necesareă buneiă organiz riă şiă desf şur riă aă
alegerilor.ă Hot râreaă privindă stabilireaă dateiă alegerilor,ă hot râreaă privindă cheltuielileă
necesareăpreg tiriiăşiădesf şur riiă înăbuneăcondi iiăaăalegerilor,ăhot râreaăprivindăm surileă
tehnice necesare bunei organiz riăşiădesf şur riăaăalegerilorăşiăhot râreaăpentruăaprobareaă
programuluiăcalendaristicăpentruărealizareaăac iunilorănecesareăorganiz riiăşiădesf şur riiăînă
buneăcondi iiăaăalegerilorăseăpublic ăîmpreun ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI. 
(2)Modelul listei electorale permanente, modelul listei electorale suplimentare, modelul 
extrasuluiă deă peă listaă electoral ă permanent ă şiă suplimentar ,ă precumă şiă ală ştampileloră
birourilorăelectoraleădeăcircumscrip ieăşiăaleăBirouluiăElectoralăCentral,ămodelulăbuletinului 
deă vot,ă modelulă ştampileiă deă controlă şiă ală ştampileiă cuă men iuneaă "VOTAT",ă modelulă



timbrului autocolant, modelul proceselor-verbaleăpentruăconsemnareaă rezultatuluiă vot riiă
şiă modelulă certificatuluiă doveditoră ală alegeriiă suntă stabiliteă prină hot râreă aă Autorit iiă
ElectoraleăPermanente,ăcareăseăpublic ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI. 
(3)Predareaăşiăprimireaăformularelor,ăştampilelorăşiăcelorlalteămaterialeănecesareăvot riiăseă
facăpeăbaz ădeăproces-verbal. 
(4)Autoritateaă Electoral ă Permanent ă stabileşteă ună setă deă condi iiă minimaleă peă careă
trebuieăs ăleă îndeplineasc ăloca iileă înăcareăvorăfiăorganizateăsec iileădeăvotare,ăprecumăşiă
privindădotareaăminimal ăaăacestora. 
(5)MinisterulăAfacerilorăExterneăşiăAutoritateaăElectoral ăPermanent ăasigur ă informareaă
cet enilorăromâniăcuădomiciliulăsauăreşedin aă înăstr in tateăcuăprivireă laă înregistrareaă înă
Registrulăelectoral,ăcondi iileădeăvotareăînăstr in tate,ăprecumăşiălaălocurileădeădesf şurareă
aăvot riiăînăstr in tate. 

Art. 115 
(1)Judecareaădeăc treăinstan eăaăîntâmpin rilor,ăaăcontesta iilorăsauăaăoric rorăaltorăcereriă
privind procesul electoral se face potrivit regulilor stabilite de lege pentru ordonan aă
preşedin ial ,ăcuăparticipareaăobligatorieăaăprocurorului. 
(2)Împotrivaă hot râriloră definitive,ă pronun ateă deă instan eleă judec toreştiă potrivită
prezenteiălegi,ănuăexist ăcaleădeăatac. 
(3)Hot rârileă definitiveă aleă instan eloră judec toreşti,ă pronun ateă ca urmare a 
întâmpin rilor,ă aă contesta iiloră sauă aă oric roră altoră cereriă privindă procesulă electoral,ă seă
comunic ădeăîndat ăbirourilorăelectoraleăinteresate. 

Art. 116 
(1)Termeneleăpeăzile,ăprev zuteădeăprezentaă lege,ăseăcalculeaz ădinăziuaăcândă începăs ă
curg ,ăcareăesteăluat ăînăcalcul,ăpân ăinclusivăînăziuaăcândăseăîmplinesc,ăchiarădac ăacesteaă
nuăsuntăzileălucr toare,ăpân ălaăoraă24,00ăaăzileiărespective. 
(2)Termeneleă peă oreă prev zuteă deă prezentaă legeă începă s ă curg ă deă laă oraă 0,00ă aă zileiă
urm toare. 
(3)Peă întreagaă perioad ă aă alegerilor,ă birourileă electoraleă func ioneaz ă conformă
programuluiă deă lucruă stabilită deă Biroulă Electorală Central,ă prină decizie.ă Instan eleă
judec toreştiă trebuieă s ă asigureă permanen aă activit iiă înă vedereaă exercit riiă deă c treă
cet eniă aă drepturiloră electorale.ă Înă ziuaă alegerilor,ă instan eleă deă judecat ă asigur ă
permanen aăactivit ii. 

Art. 117 
(1)Persoaneleă lipsiteă deă drepturileă electoraleă prină hot râreă judec toreasc ă definitiv ă nuă
particip ălaăvotăşiănuăsuntăavuteăînăvedereălaăstabilireaănum ruluiătotalăalăaleg torilor,ăpeă
întreagaădurat ăstabilit ăprinăhot râre. 
(2)Pentruăpersoaneleă re inute,ă de inuteă înăbazaăunuiămandatădeăarestareăpreventiv ăoriă
asupraăc roraăs-aădispusăm suraăpreventiv ăaăarestuluiă laădomiciliuăsauăpersoaneleăcareă
execut ăoăpedeaps ăprivativ ădeă libertate,ădarăcareănuăşi-au pierdut drepturile electorale 
seăaplic ăînămodăcorespunz torădispozi iileăart.ă85ăalin.ă(11)ăşiă(12)ăprivindăurnaăspecial ,ă
înă m suraă înă careă seă solicit ă aceast ă modalitateă deă vot.ă Proceduraă deă exercitareă aă
dreptuluiă deă votă deă c treă aceast ă categorieă deă aleg toriă esteă stabilit ă prină decizieă aă
Biroului Electoral Central. 
(3)Înăcondi iileăalin.ă(2)ăvoteaz ănumaiăpersoaneleăcareăsuntăînscriseăînă listeleăelectoraleă
permanenteăaleăcircumscrip ieiăelectoraleăînăcareăauălocăalegeri. 

Art. 118 
(1)Înă sensulă prezenteiă legi,ă prină competitoriă electoraliă seă în elegeă partideleă politice,ă
alian eleă politice,ă alian eleă electoraleă şiă organiza iileă legală constituiteă aleă cet eniloră
apar inândăuneiăminorit iăna ionaleăreprezentateăînăConsiliulăMinorit ilorăNa ionale,ăcareă
particip ălaăalegeri,ăprecumăşiăcandida iiăindependen i. 
(2)Înăsensulăprezenteiălegi,ăprinăpartideăpoliticeăparlamentareăseăîn elegeăpartideleăşiăalteă
forma iuniă politiceă careă auă grupă parlamentară propriuă înă celă pu ină unaă dină Camereleă
Parlamentuluiă şiă careă auă ob inută înă urmaă ultimeloră alegeriă pentruă Parlamentulă Românieiă
mandateădeădeputa iăsauăsenatoriăpentruăcandida iiăînscrişiăpeălisteleăacestoraăoriăpeălisteleă
uneiăalian eăpolitice sauăelectoraleădinăcareăauăf cutăparteăpartideleăoriăforma iunileăpoliticeă



respective,ă precumă şiă alian eleă politiceă sauă electoraleă careă auă înă componen ă astfelă deă
partideăoriăforma iuniăpolitice. 
(3)Înă sensulă prezenteiă legi,ă prină corpulă exper iloră electoraliă seă în elegeă eviden aă
permanent ăaăpersoanelorăcareăpotădeveniăpreşedin iăaiăbirourilorăelectoraleăaleăsec iilorădeă
votareă dină ar ă sauă loc iitoriă aiă acestora,ă înfiin at ,ă gestionat ă şiă actualizat ă deă c treă
AutoritateaăElectoral ăPermanent . 
(4)În sensulă prezenteiă legi,ă prină corpulă exper iloră electoraliă dină str in tateă seă în elegeă
eviden aăpermanent ăaăpersoanelorăcareăpotădeveniăpreşedin iăaiăbirourilorăelectoraleăaleă
sec iiloră deă votareă dină str in tateă sauă loc iitoriă aiă acestora,ă înfiin at ,ă gestionat  şiă
actualizat ădeăc treăAutoritateaăElectoral ăPermanent . 

Art. 119 
Înăsensulăprezenteiălegi,ăprinăperioad ăelectoral ăseăîn elegeăintervalulădeătimpăcareăîncepeă
laă dataă intr riiă înă vigoareă aă hot râriiă Guvernuluiă privindă stabilireaă dateiă alegeriloră şiă seă
încheieă odat ă cuă publicareaă înă Monitorulă Oficială ală României,ă Parteaă I,ă aă rezultatuluiă
scrutinului.ăPerioadaăelectoral ăcuprindeăintervalulădeătimpădintreădataăintr riiăînăvigoareăaă
hot râriiă Guvernuluiă privindă stabilireaă dateiă alegeriloră şiă dataă începeriiă campanieiă
electorale,ăcampaniaăelectoral ,ădesf şurareaăefectiv ăaăvot rii,ănum rareaăşiăcentralizareaă
voturilor,ă stabilireaă rezultatuluiă vot rii,ă atribuireaă mandateloră şiă publicareaă rezultatuluiă
alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Art. 120 
Prevederileăprezenteiă legiăprivindăcorpulăexper ilorăelectorali,ă sec iileădeăvotare,ăRegistrulă
electoralăşiălisteleăelectoraleăpermanenteăseăaplic ăînămodăcorespunz torăalegerilorăpentruă
PreşedinteleăRomâniei,ăalegerilorăpentruăautorit ileăadministra ieiăpubliceălocale,ăalegeriloră
pentruăParlamentulăEuropean,ăprecumăşi referendumurilorăna ionaleăşiălocale. 

Art. 121 
(1)Buletineleă deă votă întrebuin ateă şiă listeleă electoraleă utilizate,ă precumă şiă celelalteă
materialeă de inuteă deă c tre birourileă electoraleă deă circumscrip ieă seă predauă deă c treă
birourileă electoraleă deă circumscrip ieă prefec iloră careă leă p streaz ă înă arhiv ,ă separată deă
celelalteădocumente,ătimpădeă3ăluniădeălaădataăpublic riiărezultatuluiăalegerilorăînăMonitorulă
Oficial al României, Partea I. 
(2)Dup ă expirareaă termenuluiă prev zută laă alin.ă (1),ă prefec iiă predauă buletineleă deă votă
întrebuin ate,ălisteleăelectoraleăutilizate,ăbuletineleădeăvotăanulateăşiăneutilizate,ăştampileleă
şiăcelelalteămaterialeăde inuteădeăc treăbirourileăelectoraleădeăcircumscrip ieăsauăutilizateăînă
desf şurareaăvot riiăpentruătopireăoperatorilorăeconomiciăspecializa i,ăpeăbaz ădeăproces-
verbal. 
(3)Prevederileă alin.ă (1)ă şiă (2)ă seă aplic ă înă modă corespunz toră deă c treă misiunileă
diplomaticeăşiăoficiileăconsulare. 
(4)ArhivaăBirouluiăElectoralăCentralăesteăpredat ăAutorit iiăElectoraleăPermanente,ăcareăoă
p streaz ăconformăLegiiăArhivelorăNa ionaleănr.ă16/1996, republicat . 

Art. 122 
Guvernulă asigur ă Autorit iiă Electoraleă Permanenteă sediulă şiă mijloaceleă materialeă şiă
financiareă necesareă buneiă func ion ri.ă Înă acestă sensă vaă prevedea, în proiectul legii 
bugetuluiădeăstat,ăbugetulănecesarăfunc ion riiăAutorit iiăElectoraleăPermanente. 

Art. 123 
Laădataăintr riiăînăvigoareăaăprezenteiălegiăseăabrog ăLegeaănr.ă35/2008 pentru alegerea 
CamereiăDeputa ilorăşiăaăSenatuluiăşiăpentruămodificareaăşiăcompletareaăLegiiănr.ă67/2004 
pentruă alegereaă autorit iloră administra ieiă publiceă locale,ă aă Legiiă administra ieiă publiceă
locale nr. 215/2001 şiăaăLegiiănr.ă393/2004 privindăStatutulăaleşilorălocali,ăpublicat ăînă
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196ă dină 13ă martieă 2008,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare. 
-****- 
Aceast ălegeăaăfostăadoptat ădeăParlamentulăRomâniei,ăcuărespectareaăprevederilorăart.ă75ă
şiăaleăart.ă76ăalin.ă(1)ădinăConstitu iaăRomâniei,ărepublicat . 

PREŞEDINTELEăCAMEREIăDEPUTA ILOR 
VALERIU-ŞTEFANăZGONEA 
PREŞEDINTELEăSENATULUI 



C LIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-T RICEANU 

ANEXA nr. 1: Denumirea,ă numerotareaă şiă num rulă deă mandateă
aferent circumscrip iilorăelectorale 

Num rulăcircumscrip ieiăelectorale Delimitareaăteritorial ăaă
circumscrip ieiăelectorale 

Num rulădeă
mandate de senatori 

pentru fiecare 
circumscrip ieă

electoral  

Num rulădeă
mandate de 

deputa iăpentruă
fiecare 

circumscrip ieă
electoral  

Circumscrip iaăelectoral ănr.ă1 jude ulăAlba 2 5 

Circumscrip iaăelectoral ănr.ă2 jude ulăArad 3 7 

Circumscrip iaăelectoral ănr.ă3 jude ulăArgeş 4 9 

Circumscrip iaăelectoral ănr.ă4 jude ulăBac u 4 10 

Circumscrip iaăelectoral ănr.ă5 jude ulăBihor 4 9 

Circumscrip iaăelectoral ănr.ă6 jude ulăBistri a-N s ud 2 5 

Circumscrip iaăelectoral ănr.ă7 jude ulăBotoşani 3 6 

Circumscrip iaăelectoral ănr.ă8 jude ulăBraşov 4 9 

Circumscrip iaăelectoral ănr.ă9 jude ulăBr ila 2 5 

Circumscrip iaăelectoral ănr.ă10 jude ulăBuz u 3 7 

Circumscrip iaăelectoral ănr.ă11 jude ulăCaraş-Severin 2 5 

Circumscrip iaăelectoral ănr.ă12 jude ulăC l raşi 2 4 

Circumscrip iaăelectoral ănr.ă13 jude ulăCluj 4 10 

Circumscrip iaăelectoral ănr.ă14 jude ulăConstan a 5 11 

Circumscrip iaăelectoral ănr.ă15 jude ulăCovasna 2 4 

Circumscrip iaăelectoral ănr.ă16 jude ulăDâmbovi a 3 7 

Circumscrip iaăelectoral ănr.ă17 jude ulăDolj 4 10 

Circumscrip iaăelectoral ănr.ă18 jude ulăGala i 4 9 

Circumscrip iaăelectoral ănr.ă19 jude ulăGiurgiu 2 4 

Circumscrip iaăelectoral ănr.ă20 jude ulăGorj 2 5 

Circumscrip iaăelectoral ănr.ă21 jude ulăHarghita 2 5 

Circumscrip iaăelectoral ănr.ă22 jude ulăHunedoara 3 6 

Circumscrip iaăelectoral ănr.ă23 jude ulăIalomi a 2 4 

Circumscrip iaăelectoral ănr.ă24 jude ulăIaşi 5 12 

Circumscrip iaăelectoral ănr.ă25 jude ulăIlfov 2 5 

Circumscrip iaăelectoral ănr.ă26 jude ulăMaramureş 3 7 

Circumscrip iaăelectoral ănr.ă27 jude ulăMehedin i 2 4 

Circumscrip iaăelectoral ănr.ă28 jude ulăMureş 4 8 

Circumscrip iaăelectoral ănr.ă29 jude ulăNeam  3 8 

Circumscrip iaăelectoral ănr.ă30 jude ulăOlt 3 6 

Circumscrip iaăelectoral ănr.ă31 jude ulăPrahova 5 11 

Circumscrip iaăelectoral ănr.ă32 jude ulăSatuăMare 2 5 

Circumscrip iaăelectoral ănr.ă33 jude ulăS laj 2 4 

Circumscrip iaăelectoral ănr.ă34 jude ulăSibiu 3 6 

Circumscrip iaăelectoral ănr.ă35 jude ulăSuceava 4 10 

Circumscrip iaăelectoral ănr.ă36 jude ulăTeleorman 2 5 

Circumscrip iaăelectoral ănr.ă37 jude ulăTimiş 4 10 

Circumscrip iaăelectoral ănr.ă38 jude ulăTulcea 2 4 

Circumscrip iaăelectoral ănr.ă39 jude ulăVaslui 3 7 

Circumscrip iaăelectoral ănr.ă40 jude ulăVâlcea 2 6 

Circumscrip iaăelectoral ănr.ă41 jude ulăVrancea 2 5 

Circumscrip iaăelectoral ănr.ă42 municipiulăBucureşti 13 29 

Circumscrip iaăelectoral ănr.ă43 Circumscrip iaăelectoral ăpentruă
cet eniiăromâniăcuădomiciliulăînăafaraă

rii 

2 4 

ANEXA nr. 2: Modelulălisteiăsus in torilor 
.................. 
Denumirea partidului politic sauăalian eiă politiceă (oriămen iuneaă "Candidată independent",ă
dup ăcaz) 
Semnulăelectoralăalăpartiduluiăpoliticăsauăalian eiăpolitice 



  

LISTAăSUS IN TORILORăpentruăalegereaăSenatuluiăşiăaăCamereiăDeputa iloră- ............... 
(data alegerilor) ..........- 
Nr. 
crt. 

Prenume Nume Data 
naşterii Adresa 

Act de identitate 
Semn tura 

Denumire Seria Num rul 
1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

*) - laătabelulăprivindă listaăsus in torilor,ă întreăcoloaneleă"Nume"ăşiă"Dataănaşterii"ăseăvaă
citi coloana: "Codul numeric personal"; 

(la data 22-Jul-2016 anexa 2 rectificat de Actul din Rectificare din 2016 ) 
Subsemnatul, ..........................., domiciliat în ...........................,ă n scută laă dataă deă
........................ă înă comuna/oraşul/municipiulă .......................,ă jude ulă ......................,ă
posesoră ală C.I.(B.I.)ă seriaă .........ă nr.ă .............,ă declară peă propriaă r spundereă c ă toateă
dateleă şiă semn turileă cuprinseă înă prezentaă list ,ă careă areă ună num ră deă ........ă pozi ii,ă
corespundărealit ii. 
Subsemnatul, ..................., cod numeric personal ................, domiciliat în 
.....................,ă n scută laă dataă deă ........................ă înă comuna/oraşul/municipiulă
.......................,ăjude ulă......................,ăposesorăalăC.I.(B.I.)ăseriaă.........ănr.ă.............,ă
declarăpeăpropriaăr spundereăc ătoateădateleăşiăsemn turileăcuprinseăînăprezentaălist ,ăcareă
areă ună num ră deă ........ă pozi ii,ă corespundă realit ii. 

(la data 22-Jul-2016 anexa 2 rectificat de Actul din Rectificare din 2016 ) 
Data ............ 
Localitatea ........... 
Semn turaă............... 
PublicatăînăMonitorulăOficialăcuănum rulă553ădinădataădeă24ăiulieă2015 
 
Formaăsintetic ălaădataă13-Sep-2016. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-ActeăSintetice.ăSintAct®ăşiătehnologiaăActeă
Sintetice suntăm rciăinregistrateăaleăWoltersăKluwer. 
 


