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              ORDONAN ăDEăURGEN ăăNr.ă47/2016ădină31ăaugustă2016 
privindăuneleăm suriăpentruăbunaăorganizareăşiădesf şurareăaăalegerilorăpentruăSenată
şiăCameraăDeputa ilorădinăanulă2016ăşiăpentruămodificareaăLegii nr. 208/2015 privind 
alegerea Senatului şiăaăCamereiăDeputa ilor,ăprecumăşiăpentruăorganizareaăşiă
func ionareaăAutorit iiăElectoraleăPermanenteăşiăaăLegii nr. 288/2015 privind votul 
prinăcoresponden ,ăprecumăşiămodificareaăşiăcompletareaăLegii nr. 208/2015 privind 
alegereaăSenatuluiăşiăaăCamereiăDeputa ilor,ăprecumăşiăpentruăorganizareaăşiă
func ionareaăAutorit iiăElectoraleăPermanente 
EMITENT:      GUVERNUL ROMÂNIEI 
PUBLICAT ăÎN:ăMONITORULăOFICIALăăNR.ă685ădină5ăseptembrieă2016 
 
    Avândăînăvedereănecesitateaăasigur riiăexercit rii,ăînăbuneăcondi ii,ăaădreptuluiădeăaă
alegeădeăc treăcet eniiăromâniăcuădomiciliulăsauăreşedin aăînăstr in tateă laăalegerileă
pentruăSenatăşiăCameraăDeputa ilorădinăanulă2016, 
    luândăînăconsiderareănum rulăredusădeăcet eniăromâniăcuădomiciliulăsauăreşedin aă
în str in tateă careă auă solicitată înscriereaă înă Registrulă electorală pentruă a-şiă exercitaă
dreptulă deă votă înă 2016ă fieă prină coresponden ,ă fieă prină organizareaă uneiă sec iiă deă
votareă pentruă localit ileă sauă grupurileă deă localit iă înă careă îşiă auă domiciliulă sauă
reşedin aăcelăpu ină100ădeăaleg tori, 
    întrucât, în acest context, aplicarea prevederilor actuale ale Legii nr. 208/2015 
privindăalegereaăSenatuluiăşiăaăCamereiăDeputa ilor,ăprecumăşiăpentruăorganizareaăşiă
func ionareaă Autorit iiă Electoraleă Permanente,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare,ă şiă aleă Legii nr. 288/2015 privindă votulă prină coresponden ,ă precumă şiă
modificareaă şiă completareaă Legii nr. 208/2015 privindă alegereaă Senatuluiă şiă aă
Camereiă Deputa ilor,ă precumă şiă pentruă organizareaă şiă func ionareaă Autorit iiă
Electoraleă Permanenteă ară puteaă aveaă caă efectă creareaă unoră dificult iă înă exerci iulă
dreptuluiădeăaăalegeăală cet eniloră româniă cuădomiciliulă sauă reşedin aă înă str in tate,ă
prinălimitareaănum ruluiăsec iilorădeăvotare, 
    inândă seamaă deă consecin eleă negativeă aleă neadopt rii,ă înă regimă deă urgen ,ă aă
actuluiănormativ,ăasupraăexercit riiădreptuluiădeăvotălaăalegerileăparlamentareădinăanulă
2016ădeăc treăcet eniiăromâniăcuădomiciliulăsauăreşedin aăînăstr in tate, 
    înă considerareaă faptuluiă c ă acesteă elementeă vizeaz ă interesulă generală publică şiă
constituieă oă situa ieă deă urgen ă şiă extraordinar ,ă înă vedereaă desf şur riiă înă buneă
condi iiă aă alegeriloră parlamentareă dină anulă 2016,ă aă c reiă reglementareă nuă poateă fiă
amânat , 
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu iaăRomâniei,ărepublicat , 
 
    Guvernul României adopt ăprezentaăordonan ădeăurgen . 
 
    ART. 1 
    (1)ăLaăalegerileăpentruăSenatăşiăCameraăDeputa ilorădinăanulă2016,ăînăafaraăsec iiloră
deăvotareăprev zuteălaăart. 23 alin. (1) - (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea 
Senatuluiă şiă aă Camereiă Deputa ilor,ă precumă şiă pentruă organizareaă şiă func ionareaă
Autorit iiă Electoraleă Permanente,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă potă fiă
organizate,ă cuă acordulă autorit iloră dină araă respectiv ,ă sec iiă deă votareă şiă înă alteă
localit i. 
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    (2)ă Înă termenă deă 30ă deă zileă deă laă dataă aduceriiă laă cunoştin ă public ă aă dateiă
alegeriloră pentruă Senată şiă Cameraă Deputa iloră dină anulă 2016,ă Ministerulă Afaceriloră
ExterneătransmiteăAutorit iiăElectoraleăPermanenteălistaăsec iilorădeăvotareăprev zuteă
laăalin.ă(1),ămotivat ădinăpunctulădeăvedereăalăoportunit iiăînfiin riiăacestora. 
    ART. 2 
    (1)ă Laă alegerileă pentruă Senată şiă Cameraă Deputa iloră dină anulă 2016,ă dac ă înă
localitateaăundeăîşiăareăsediulămisiuneaădiplomatic ,ăoficiulăconsular,ăsec iaăconsular ,ă
institutulă culturală sauă înă ceaă înă careă seă înfiin eaz ă oă sec ieă deă votareă potrivită art. 1 
figureaz ăînscrişiăînăRegistrulăelectoralăcuăadresaădeădomiciliuăsauăreşedin ămaiăpu ină
deă300ădeăaleg tori,ăaceştiaăsuntăaronda iălaăsec iaădeăvotareăorganizat ăconformăart. 
23 alin.ă(1)ădinăLegeaănr.ă208/2015,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăsauăart. 
1,ădup ăcaz. 
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 42 alin.ă(5)ăşiă(6)ădinăLegeaănr.ă208/2015,ăcuă
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ălaăalegerileăpentruăSenatăşiăCameraăDeputa iloră
dină anulă 2016,ă aleg toriiă înscrişiă înă Registrulă electorală cuă domiciliulă înă ar ă şiă cuă
reşedin aă înă str in tate,ăprecumăşiăceiăcuădomiciliulă înăstr in tateăpotăvotaă şiă laăalteă
sec iiă deă votareă dină str in tateă decâtă aceleaă undeă auă fostă aronda i,ă urmândă s ă fieă
înscrişiăînălisteleăelectoraleăsuplimentareăaleăacestora. 
    (3)ă Laă alegerileă pentruă Senată şiă Cameraă Deputa iloră dină anulă 2016,ă înă cadrulă
sec iilorădeăvotareădinăstr in tateăorganizateăconformăart. 1, respectiv art. 23 alin. (1) - 
(3)ă dină Legeaă nr.ă 208/2015,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă peă lâng ă
aleg toriiă înscrişiă înă listeleă electoraleă permanenteă îşiă potă exercitaă dreptulă deă votă şiă
persoaneleă prev zuteă laă art. 51 alin.ă (3)ă dinăLegeaă nr.ă 208/2015,ă cuămodific rileă şiă
complet rileă ulterioare,ă acesteaă urmândă s ă fieă înscriseă înă listeleă electoraleă
suplimentare. 
    ART. 3 
    LaăalegerileăpentruăSenatăşiăCameraăDeputa ilorădinăanulă2016,ănum rulădeăbuletineă
deă votă necesară pentruă fiecareă sec ieă deă votareă dină str in tateă esteă stabilită deă c treă
AutoritateaăElectoral ăPermanent ,ădup ăconsultareaăMinisterului Afacerilor Externe. 
    ART. 4 
    Laă alegerileă pentruă Senată şiă Cameraă Deputa iloră dină anulă 2016,ă desemnareaă
preşedin ilorăbirourilorăelectoraleăaleăsec iilorădeăvotareăprev zuteălaăart. 1 alin. (1) se 
faceădinărândulăexper ilorăelectoraliăpropuşiădeăc tre Ministerul Afacerilor Externe. 
    ART. 5 
    Alineatul (2) al articolului 42 dinăLegeaănr.ă208/2015ăprivindăalegereaăSenatuluiăşiă
aă Camereiă Deputa ilor,ă precumă şiă pentruă organizareaă şiă func ionareaă Autorit iiă
ElectoraleăPermanente,ăpublicat ăînăMonitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 
dină24ă iulieă2015,ăcuămodific rileă şiăcomplet rileăulterioare,ă seămodific ăşiăvaăaveaă
urm torulăcuprins: 
    "(2) Începând cu data de 1 aprilie a anului în care au loc alegeri parlamentare la 
termenăşiăpân ălaădata expir riiăaă48ădeăoreădeălaădataăînceperiiăperioadeiăelectorale,ă
aleg toriiă cuă domiciliulă înă ar ă şiă cuă reşedin aă înă str in tate,ă precumă şiă ceiă cuă
domiciliulăînăstr in tateăseăpotăînscrieăînăRegistrulăelectoralăcuăadresaădinăstr in tateă
pentru scrutinul respectivă înă bazaă uneiă cereriă scrise,ă datateă şiă semnate,ă cuprinzândă
numele,ăprenumele,ăcodulănumericăpersonal,ăînso it ădeăoăcopieăaăactuluiădeăidentitateă
şiăoăcopieăaădocumentuluiăcareădovedeşteăreşedin a,ăeliberatădeăautorit ileăstr ine,ăsauă
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aă paşaportului,ă cuă men ionareaă statuluiă deă domiciliu,ă transmiseă prină poşt ,ă inclusivă
prinăpoştaăelectronic ,ăoriădepuseălaămisiuneaădiplomatic ăsauăoficiulăconsular." 
    ART. 6 
    Alineatul (1) al articolului 4 din Legea nr. 288/2015 privind votul prin 
coresponden ,ă precumă şiă modificareaă şiă completareaă Legii nr. 208/2015 privind 
alegereaă Senatuluiă şiă aă Camereiă Deputa ilor,ă precumă şiă pentruă organizareaă şiă
func ionareaă Autorit iiă Electoraleă Permanente,ă publicat ă înă Monitorulă Oficială ală
României, Partea I, nr. 866 din 19ănoiembrieă2015,ăseămodific ăşiăvaăaveaăurm torulă
cuprins: 
    "(1)ă Aleg torulă cuă domiciliulă sauă reşedin aă înă str in tate,ă careă doreşteă s ă îşiă
exerciteă dreptulă deă votă prină coresponden ă laă alegerileă generaleă pentruă Senată şiă
Cameraă Deputa ilor,ă trebuieă s ă seă înscrieă înă Registrulă electorală cuă op iuneaă pentruă
votulăprinăcoresponden ăînăbazaăuneiăcereriăscrise,ădatateăşiăsemnate,ădepuseăpersonală
sauă transmiseăprinăpoşt ,ă inclusivăprinăpoşt ăelectronic ,ăc treămisiuneaădiplomatic ă
sau oficiul consular din statulădeădomiciliuăsauăreşedin ,ălaăcareăanexeaz ăoăcopieăaă
paşaportuluiă cuă men ionareaă statuluiă deă domiciliu,ă înă cazulă cet eniloră româniă cuă
domiciliulă înă str in tate,ă respectivă oă copieă aă actuluiă deă identitateă şiă oă copieă aă
documentuluiă careă dovedeşteă dreptulă deă şedere,ă eliberată deă autorit ileă str ine,ă
conform art. 83 alin.ă (4)ă dină Legeaă nr.ă 208/2015ă privindă alegereaă Senatuluiă şiă aă
Camereiă Deputa ilor,ă precumă şiă pentruă organizareaă şiă func ionareaă Autorit iiă
ElectoraleăPermanente,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăînăcazulăcet eniloră
româniăcuăreşedin aăînăstr in tate." 
 
                              PRIM-MINISTRU 
                              DACIAN JULIEN CIOLOŞ 
 
                              Contrasemneaz : 
                              p. Ministrul afacerilor externe, 
                              Alexandru Victor Micula, 
                              secretar de stat 
 
                              Ministrulădelegatăpentruărela iileăcuăromâniiădeăpretutindeni, 
                              Maria Ligor 
 
                              PreşedinteleăAutorit iiăElectoraleăPermanente, 
                              Ana Maria Pătru 
 
                              Ministrulăfinan elorăpublice, 
                              Anca Dana Dragu 
 
    Bucureşti, 31 august 2016. 
    Nr. 47. 
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