BUN VENIT!
Consecventi promovarii Accesului Liber la
Informatie, noi, www.rauflorin.ro oferim gratuit
comunitatii HR, Angajatilor si Managerilor,
LEGEA 148/2019 pentru modificarea si
completarea unor acte normative in materie
electorala.
Formatul *Pdf contine imagini cu Linkuri catre
articole si Instrumente profesioniste de HR care
includ Know - How si Experienta relevanta de
business din organizatii de succes.
Fiti incurajat(a) sa va dezvoltati!
www.rauflorin.ro
3.08.2019

Legea 148/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative
in materie electorala
Publicata in MOR 617/25.07.2019
In vigoare de la 28 iulie 2019

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art.

I Legea 370/2004 pentru alegerea
Presedintelui Romaniei, republicata in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 650 din 12
septembrie 2011, cu modificarile si completarile
ulterioare, se modifica si se completeaza dupa
cum urmeaza:
1. La articolul 1, dupa alineatul (5) se introduce
un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul
cuprins:
"(6) Alegatorul poate vota prin corespondenta
sau la sectia de votare, in conditiile legii."

2. La articolul 4, alineatul (2) se modifica si va
avea urmatorul cuprins:
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"(2) Candidaturile propuse de
partidele si de aliantele politice,
precum
si
candidaturile
independente pot fi depuse numai
daca sunt sustinute de cel putin
200.000 de alegatori. Un alegator
poate
sustine
mai
multi
candidati."

3. La

articolul 5, alineatul (1) se
modifica si va avea urmatorul
cuprins:
"Art. 5 (1) Ziua alegerilor este
duminica. Alegerile au loc in luna
anterioara lunii in care ajunge la
termen mandatul de presedinte.
Cu cel putin 75 de zile inaintea zilei
votarii, Guvernul stabileste data alegerilor prin hotarare."

4. La capitolul II, titlul sectiunii 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"SECTIUNEA 1Listele electorale"

5. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7 Listele electorale permanente din tara se intocmesc si se tiparesc cu aplicarea corespunzatoare a
prevederilor art. 49 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru
organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, cu modificarile si completarile ulterioare."

6. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8 (1) Incepand cu data de 1 aprilie a anului in care au loc alegeri pentru Presedintele Romaniei la termen si pana
la data expirarii a cel mult 15 zile de la data inceperii perioadei electorale, alegatorul, care doreste sa voteze in
strainatate la alegerile pentru Presedintele Romaniei, se poate inregistra in Registrul electoral ca alegator in
strainatate, prin intermediul unui formular on-line, aflat pe site-ul Autoritatii Electorale Permanente, in care va inscrie
numele, prenumele, codul numeric personal, localitatea si statul unde opteaza sa voteze, la care anexeaza copia
scanata sau fotografia actului de identitate.
(2) Pentru a vota prin corespondenta, alegatorul cu domiciliul sau resedinta in strainatate trebuie sa se inregistreze
ca alegator prin corespondenta, conform legii.
(3) Alegatorii prevazuti la alin. (1) sunt inscrisi in listele electorale permanente din strainatate.
(4) Alegatorii prevazuti la alin. (2) sunt inscrisi in listele electorale permanente din strainatate pentru votul prin
corespondenta.
(5) Listele prevazute la alin. (3) si (4) se intocmesc de Autoritatea Electorala Permanenta in format electronic si sunt
puse la dispozitia biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate."

7. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Legea 148/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative in materie electorala

www.rauflorin.ro

P a g e 2 | 27

"Art. 9 (1) Listele electorale suplimentare se intocmesc pe durata votarii
de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare si/sau de catre
membrii biroului electoral al sectiei de votare desemnati de catre acesta,
pentru a consemna prezenta la vot a urmatoarelor categorii de alegatori:
a) alegatorii care se prezinta la vot si fac dovada ca au domiciliul pe raza
sectiei de votare respective, insa au fost omisi din lista electorala
permanenta a sectiei de votare respective;
b) membrii biroului electoral al sectiei de votare, persoanele insarcinate cu
mentinerea ordinii si operatorii de calculator, daca acestia nu sunt inscrisi
in lista electorala permanenta a sectiei de votare respective;
c) alegatorii care isi au domiciliul in alta localitate;
d) alegatorii cu mobilitate redusa care nu sunt inscrisi in lista electorala
permanenta a sectiei de votare respective;
e) alegatorii care voteaza in strainatate la alta sectie de votare decat cea unde au fost arondati;
f) alegatorii care voteaza in strainatate fara a fi formulat o cerere conform art. 8 alin. (1).
(2) Listele electorale suplimentare cuprind rubrici pentru numele, codul numeric personal, domiciliul, seria si numarul
actului de identitate, numarul sectiei de votare si semnatura alegatorului.
(3) Modelul listei electorale suplimentare este stabilit prin hotarare a Autoritatii Electorale Permanente.
(4) Intampinarile formulate cu privire la inscrierea alegatorilor in listele electorale suplimentare se solutioneaza pe loc
de catre biroul electoral al sectiei de votare, prin decizie.
(5) Alegatorii care isi exercita dreptul de vot prin intermediul urnei speciale sunt inscrisi intr-un extras din listele
electorale.
(6) Listele electorale suplimentare din strainatate sunt generate in format electronic, in mod automat, pe baza datelor
inregistrate in Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal.
(7) In situatia disfunctionalitatii Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal,
listele electorale suplimentare din strainatate se intocmesc pe suport hartie si cuprind rubrici pentru numele si
prenumele, codul numeric personal si semnatura alegatorului."

8. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10 Operatiunile electorale se desfasoara in sectiile de votare organizate conform Legii nr. 208/2015, cu
modificarile si completarile ulterioare."

9. Articolul 12 se abroga.
10. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21 (1) Birourile electorale ale sectiilor de votare din tara sunt alcatuite din cel mult 9 membri, din care un
presedinte, un loctiitor al acestuia si cel mult 7 membri propusi de formatiunile politice care participa la alegeri.
Birourile electorale ale sectiilor de votare din tara nu pot functiona cu mai putin de 5 membri.
(2) Presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare din tara si loctiitorii acestora sunt desemnati cu aplicarea
corespunzatoare a prevederilor art. 15 din Legea nr. 208/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pana cel mai
tarziu cu 15 zile inaintea zilei votarii.
(3) In cazul in care presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare, loctiitorii acestora si membrii acestora,
respectiv operatorii de calculator nu isi indeplinesc atributiile ce le revin sau savarsesc contraventii prevazute de
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prezenta lege, sunt inlocuiti de
indata, la solicitarea biroul
electoral ierarhic superior, de
catre
organismele
sau
persoanele
care
le-au
desemnat, dupa caz, cu alte
persoane desemnate potrivit
procedurilor prevazute de
prezenta lege."

11. La

articolul 22, alineatul
(1) se modifica si va avea
urmatorul cuprins:
"Art. 22 (1) In cel mult doua zile de la expirarea termenului prevazut la art. 21 alin. (2), formatiunile politice care au
propus candidati sunt obligate sa comunice biroului electoral judetean, respectiv biroului electoral al sectorului, in
cazul municipiului Bucuresti, lista reprezentantilor lor in birourile electorale ale sectiilor de votare, sub forma unui
tabel care cuprinde urmatoarele: numarul sectiei de votare, numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul
sau resedinta si modalitatea de contact, respectiv numarul de telefon, de fax sau adresa de e-mail. O formatiune
politica poate avea intr-un birou electoral al unei sectii de votare cel mult 2 reprezentanti."

12. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 23 (1) Birourile electorale ale sectiilor de votare din strainatate sunt alcatuite din 9 membri, din care un
presedinte, un loctiitor al acestuia si cel mult 7 membri propusi de formatiunile politice care participa la alegeri.
Birourile electorale ale sectiilor de votare din strainatate nu pot functiona cu mai putin de 3 membri.
(2) Presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate si loctiitorii acestora sunt desemnati de sefii
misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare, dupa caz, pana cel mai tarziu cu 40 de zile inaintea datei votarii.
(3) In cel mult 48 de ore de la data ramanerii definitive a candidaturilor, formatiunile politice care au propus candidati
transmit Ministerului Afacerilor Externe, prin mijloace electronice, listele reprezentantilor lor in sectiile de votare din
strainatate, cuprinzand numele, prenumele si codurile numerice personale ale titularului si supleantilor, insotite de
declaratiile lor de acceptare. O formatiune politica poate avea un titular si 2 supleanti pentru fiecare sectie de votare.
(4) In cel mult 48 de ore de la data expirarii termenului prevazut de alin. (3), birourile electorale ale sectiilor de votare
din strainatate se completeaza de catre presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare cu reprezentantii
formatiunilor politice care au propus candidati si se consemneaza intr-un proces-verbal care reprezinta actul de
investire. In aceasta componenta, birourile electorale ale sectiilor de votare din strainatate indeplinesc toate
atributiile prevazute de prezenta lege.
(5) In cazul in care numarul persoanelor propuse de formatiunile politice este insuficient pentru completarea birourilor
electorale ale sectiilor de votare din strainatate, acestea sunt completate cu cetateni romani cu drept de vot propusi
de catre sefii misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare, dupa caz.
(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), daca presedintele biroului electoral al unei sectii de votare din strainatate
constata, in preziua sau ziua votarii, ca numarul membrilor biroului electoral este insuficient pentru buna desfasurare
a votarii, acesta poate suplimenta numarul membrilor biroului electoral respectiv, pana la cel mult 15 membri, cu
aprobarea biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate. Completarea se poate face cu supleantii propusi
de catre partidele politice sau, daca numarul acestora nu este suficient, cu orice cetatean roman cu drept de vot, fiind
consemnata intr-un proces-verbal.
(7) Toate cheltuielile privind transportul, cazarea, masa si alte cheltuieli curente ale membrilor birourilor electorale
ale sectiilor de votare din strainatate se suporta de catre cei care ii desemneaza."
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13. Articolul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24 (1) In ziua premergatoare zilei votarii, birourile electorale ale sectiilor de
votare din tara primesc, pe baza de proces-verbal, urmatoarele:
a) un exemplar al listei electorale permanente;
b) buletinele de vot;
c) stampila de control;
d) stampilele cu mentiunea «VOTAT»;
e) formularele pentru
rezultatelor votarii;

incheierea

proceselor-verbale

pentru

consemnarea

f) formularele listei electorale suplimentare si ale extrasului din listele electorale;
g) formularele necesare pentru consemnarea situatiilor semnalate de Sistemul informatic pentru monitorizarea
prezentei la vot si prevenirea votului ilegal;
h) alte materiale stabilite prin hotarare a Autoritatii Electorale Permanente;
i) un buletin de vot anulat de catre presedintele biroului electoral judetean, al sectorului municipiului Bucuresti sau al
biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate, dupa caz, pe care il vor afisa la sediul sectiei de votare.
(2) Predarea materialelor prevazute la alin. (1) se asigura de catre primari.
(3) In ziua premergatoare primei zile a votarii, birourile electorale ale sectiilor de votare din strainatate primesc
materialele prevazute la alin. (1), cu exceptia celor de la lit. a) si f), prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe.
(4) Birourile electorale ale sectiilor de votare indeplinesc urmatoarele atributii:
a) asigura buna organizare a votarii;
b) verifica, prin mijloace electronice, indeplinirea conditiilor prevazute de lege pentru exercitarea dreptului de vot
conform metodologiei stabilite prin hotarare a Autoritatii Electorale Permanente;
c) numara voturile si consemneaza rezultatele votarii in procesele-verbale prevazute la art. 49 alin. (1); pot decide
renumararea voturilor, la solicitarea oricarui membru, inainte de consemnarea rezultatului numaratorii in procesulverbal prevazut la art. 49 alin. (1);
d) verifica, prin mijloace electronice, corelatiile din procesele- verbale de consemnare a rezultatelor votarii, conform
metodologiei stabilite prin hotarare a Autoritatii Electorale Permanente;
e) rezolva intampinarile referitoare la propria lor activitate;
f) indeplinesc orice alte atributii stabilite potrivit prezentei legi.
(5) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare ia toate masurile de ordine in localul de vot si in jurul acestuia.
(6) Membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare efectueaza sub coordonarea presedintelui biroului electoral al
sectiei de votare operatiunile necesare pentru exercitarea dreptului de vot de catre alegatorii care se prezinta la urne,
precum si pentru consemnarea si centralizarea rezultatelor votarii.
(7) Birourile electorale ale sectiilor de votare predau, pe baza de proces-verbal, birourilor electorale judetene sau,
dupa caz, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti procesele-verbale cuprinzand rezultatele votarii,
buletinele de vot nule si cele contestate, impreuna cu intampinarile, contestatiile si materialele la care acestea se
refera, precum si dosarele cuprinzand listele electorale utilizate in cadrul sectiei de votare, indosariate pe tipuri de
liste; birourile electorale ale sectiilor de votare din strainatate predau procesele-verbale cuprinzand rezultatele votarii,
buletinele de vot nule si cele contestate, impreuna cu intampinarile, contestatiile si materialele la care acestea se
refera, Ministerului Afacerilor Externe.
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(8) Birourile electorale ale sectiilor de
votare predau separat, pe baza de procesverbal, birourilor electorale judetene sau,
dupa caz, birourilor electorale ale
sectoarelor
municipiului
Bucuresti
buletinele de vot intrebuintate si
necontestate, buletinele de vot anulate,
stampilele si celelalte materiale utilizate in
desfasurarea votarii. Birourile electorale
ale sectiilor de votare din strainatate
predau aceste materiale reprezentantelor
diplomatice, care, in termen de 3 luni de la
publicarea rezultatului alegerilor in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, le
predau in vederea topirii de catre
operatorii economici specializati.
(9) Birourile electorale ale sectiilor de votare indeplinesc orice alte atributii care le revin potrivit legii.
(10) Prefectii iau masurile necesare pentru a asigura transportul materialelor prevazute la alin. (1) pana in interiorul
localului de vot, precum si transportul materialelor prevazute la alin. (7) si (8) din interiorul localului de vot pana in
sediul biroului electoral judetean sau al biroului electoral al sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz.
(11) In cazul sectiilor de votare din strainatate, dupa primire, materialele prevazute la alin. (3) se sigileaza de catre
presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare si se pastreaza, pana la transportul lor in localurile de vot, intrun singur spatiu pus la dispozitie de seful reprezentantei diplomatice din statul respectiv.
(12) Birourile electorale judetene si birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti au obligatia de a stabili,
cu consultarea prefectilor, calendarul operatiunilor prevazute la alin. (1), (7) si (8), astfel incat sa asigure realizarea
optima a acestora. In cazul sectiilor de votare din strainatate, calendarul operatiunilor prevazute la alin. (1), (7) si (8)
este stabilit de biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate cu consultarea Ministerului Afacerilor Externe."

14. La articolul 27, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 27 (1) Propunerile de candidati pentru alegerea Presedintelui Romaniei se depun la Biroul Electoral Central, cel
mai tarziu cu 50 de zile inainte de data alegerilor."

15. La articolul 43, alineatul (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(10) In afara de membrii biroului electoral al sectiei de votare, de operatorii de calculator, de persoanele insarcinate
cu mentinerea ordinii, de persoanele prevazute la art. 47 alin. (1) si de personalul tehnic desemnat sa asigure
remedierea deranjamentelor sistemelor informatice si de comunicatii utilizate in procesul electoral, nicio alta
persoana nu poate stationa in locurile publice din zona de votare sau in localul de vot mai mult decat timpul necesar
pentru votare."

16. Articolul 44 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 44 (1) In ziua de duminica, votarea incepe la ora locala 7,00 si se incheie la ora locala 21,00.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), votarea in strainatate se desfasoara si pe parcursul zilelor de vineri si
sambata imediat anterioare zilei votarii. In ziua de vineri, votarea incepe in ziua de vineri, ora locala 12,00 si se incheie
la ora locala 21,00, iar in ziua de sambata, votarea se deschide la ora locala 7,00 si se incheie la ora locala 21,00.
(3) La sediile sectiilor de votare se afiseaza la loc vizibil ora la care incepe, respectiv se incheie votarea.
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(4) Alegatorul voteaza la una dintre urmatoarele sectii de votare:
a) in cazul in care se afla in unitatea administrativ-teritoriala unde isi are domiciliul sau resedinta, poate vota numai
la sectia de votare la care este arondata strada sau localitatea unde isi are domiciliul ori resedinta, conform legii;
b) in cazul in care se afla in
alta unitate administrativteritoriala decat cea unde isi
are domiciliul sau resedinta,
poate vota la orice sectie de
votare din cadrul acesteia;
c) in cazul in care se afla in
strainatate, poate vota la
orice sectie de votare
organizata in strainatate;
d) in cazul in care indeplineste
functia de membru al biroului
electoral al sectiei de votare
sau de operator de calculator al biroului electoral al sectiei de votare ori asigura mentinerea ordinii, voteaza la sectia
de votare unde isi desfasoara activitatea;
e) in cazul in care are mobilitate redusa poate vota la orice sectie de votare care ii asigura accesul la vot.
(5) Accesul alegatorilor in sala de vot are loc in serii corespunzatoare numarului cabinelor. Alegatorii isi prezinta actele
de identitate operatorilor de calculator, care preiau si introduc datele personale ale alegatorilor in Sistemul informatic
de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal, conform hotararii Autoritatii Electorale Permanente.
(6) Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal semnaleaza daca:
a) persoana care s-a prezentat la vot nu a implinit varsta de 18 ani pana in ziua votarii inclusiv;
b) persoanei care s-a prezentat la vot i s-a interzis exercitarea dreptului de vot;
c) alegatorul care s-a prezentat la vot este arondat la sectia de votare respectiva;
d) alegatorul care s-a prezentat la vot este arondat la alta sectie de votare;
e) alegatorul care s-a prezentat la vot este omis din lista electorala permanenta;
f) alegatorul care s-a prezentat la vot figureaza ca si-a mai exercitat dreptul de vot la acelasi scrutin;
g) alegatorul care s-a prezentat la vot figureaza ca a votat prin corespondenta, votul prin corespondenta transmis de
acesta fiind receptionat de biroul electoral competent.
(7) In baza rezultatelor generate de Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului
ilegal, a comunicarilor efectuate prin intermediul acestuia si a verificarii actului de identitate, presedintele biroului
electoral al sectiei de votare:
a) opreste de la votare persoana care nu a implinit varsta de 18 ani pana in ziua votarii;
b) opreste de la votare persoana care figureaza ca i s-a interzis exercitarea dreptului de vot; in cazul in care persoana
care figureaza ca i s-a interzis exercitarea dreptului de vot prezinta o hotarare judecatoreasca din care rezulta ca nu
are sau nu mai are astfel de interdictii permite alegatorului sa voteze; in acest sens, dupa ce alegatorul semneaza in
lista electorala permanenta sau in lista electorala suplimentara, dupa caz, ii incredinteaza buletinul de vot si stampila
cu mentiunea «VOTAT»;
c) permite exercitarea dreptului de vot de catre alegatorul care s-a prezentat la vot si care figureaza in Sistemul
informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal ca si-a mai exercitat dreptul de vot la
acelasi scrutin, numai dupa ce asigura verificarea cazului semnalat de Sistemul informatic de monitorizare a prezentei
la vot si de prevenire a votului ilegal, precum si sesizarea organelor competente, potrivit procedurii stabilite prin
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hotarare a Autoritatii Electorale Permanente, si dupa ce alegatorul da o declaratie potrivit careia nu si-a mai exercitat
dreptul de vot la acelasi scrutin; dupa ce alegatorul semneaza in lista electorala permanenta sau in lista electorala
suplimentara, dupa caz, ii incredinteaza buletinul de vot si stampila cu mentiunea «VOTAT»;
d) permite exercitarea dreptului de vot de catre alegatorul care s-a
prezentat la vot si care figureaza in Sistemul informatic de monitorizare
a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal ca a votat prin
corespondenta, numai dupa ce asigura verificarea cazului semnalat de
Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a
votului ilegal, precum si sesizarea organelor competente, potrivit
procedurii stabilite prin hotarare a Autoritatii Electorale Permanente, si
dupa ce alegatorul da o declaratie potrivit careia nu si-a exercitat
dreptul de vot prin corespondenta; dupa ce alegatorul semneaza in lista
electorala permanenta sau in lista electorala suplimentara, dupa caz, ii
incredinteaza buletinul de vot si stampila cu mentiunea «VOTAT»;
e) indruma alegatorul sa voteze la sectia de votare la care este arondat,
in cazul in care acesta este arondat la alta sectie de votare din aceeasi
unitate administrativ-teritoriala; permite alegatorilor cu mobilitate
redusa arondati la alta sectie de votare din aceeasi unitate
administrativ-teritoriala sa voteze; dupa ce alegatorul semneaza in lista
electorala suplimentara, ii incredinteaza buletinul de vot si stampila cu mentiunea «VOTAT»;
f) permite alegatorului inscris in lista electorala permanenta sa voteze; in acest sens, dupa ce alegatorul semneaza in
lista electorala permanenta, ii incredinteaza buletinul de vot si stampila cu mentiunea «VOTAT»;
g) permite alegatorilor prevazuti la alin. (4) lit. b)-e) sa isi exercite dreptul de vot; dupa ce alegatorul semneaza in lista
electorala suplimentara ii incredinteaza buletinul de vot si stampila cu mentiunea «VOTAT»; alegatorul care voteaza
in strainatate semneaza pe un dispozitiv electronic.
(8) In situatia in care alegatorul, din motive bine intemeiate, constatate de catre presedintele biroului electoral al
sectiei de votare, nu poate semna in lista electorala, presedintele face o mentiune in lista, confirmata prin semnatura
sa si a inca unui membru al biroului electoral.
(9) Alegatorii voteaza separat in cabine inchise, aplicand stampila cu mentiunea «VOTAT» inauntrul patrulaterului
care cuprinde numele candidatului pentru care opteaza.
(10) Prezenta oricarei persoane in cabinele de vot, in afara celei care voteaza, este interzisa. Alegatorul care, din
motive temeinice, constatate de presedintele biroului electoral al sectiei de votare, nu poate sa voteze singur are
dreptul sa cheme in cabina de votare un insotitor ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din randul persoanelor
acreditate, al membrilor biroului electoral al sectiei de votare sau al candidatilor.
(11) Dupa ce a votat, alegatorul are obligatia de a introduce buletinul de vot in urna.
(12) La cererea alegatorului, in cazul in care acesta a aplicat gresit stampila cu mentiunea «VOTAT», dar nu a introdus
buletinul in urna, presedintele biroului electoral al sectiei de votare ii poate elibera, numai o singura data, un nou
buletin, retinand si anuland buletinul de vot initial si facand mentiunea corespunzatoare la pct. j) din procesul-verbal
prevazut la art. 49 alin. (1).
(13) Stampila incredintata pentru votare se restituie presedintelui sau acelor membri ai biroului electoral al sectiei de
votare desemnati de acesta.
(14) Presedintele poate lua masuri ca stationarea unui alegator in cabina de votare sa nu se prelungeasca nejustificat.
(15) Candidatii si oricare alegator au dreptul sa conteste identitatea persoanei care se prezinta la vot. In acest caz,
identitatea se stabileste de presedintele biroului electoral al sectiei de votare prin orice mijloace legale. In cazul in
care contestatia este intemeiata, presedintele biroului electoral al sectiei de votare il va opri de la votare pe alegatorul
contestat, va consemna faptul intr-un proces-verbal si va sesiza aceasta situatie autoritatilor competente.
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(16) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare poate suspenda votarea pentru motive temeinice. Durata totala
a suspendarilor nu poate depasi o ora. Suspendarea este anuntata prin afisare la usa sediului sectiei de votare imediat
ce s-a produs evenimentul care a declansat suspendarea.
(17) In timpul suspendarii, urnele de votare,
stampilele, buletinele de vot si celelalte
documente si materiale ale biroului
electoral al sectiei de votare vor ramane sub
paza permanenta. In timpul suspendarii nu
poate parasi sala de votare mai mult de
jumatate din numarul membrilor biroului
electoral al sectiei de votare, in acelasi timp.
Candidatii si persoanele acreditate care
asista la votare nu pot fi obligate sa
paraseasca sala de votare in acest timp."

17. Dupa articolul 44 se introduce un nou
articol, articolul 441, cu urmatorul cuprins:
"Art. 441 (1) In zilele de vineri si sambata, la
incheierea programului de votare prevazut
la art. 44 alin. (2), presedintii birourilor
electorale ale sectiilor de votare din strainatate, in prezenta celorlalti membri, iau urmatoarele masuri:
a) sigileaza urnele de vot;
b) incheie un proces-verbal, in care consemneaza numarul buletinelor de vot nefolosite si numarul alegatorilor
prezenti la vot;
c) se asigura ca toate materialele electorale se afla in localul de vot;
d) sigileaza caile de acces in localul de vot.
(2) In fiecare zi, la inceperea programului de votare prevazut la art. 44 alin. (2), ridicarea sigiliilor se va face de catre
presedintele biroului electoral al sectiei de votare din strainatate, in prezenta celorlalti membri ai biroului electoral al
sectiei de votare.
(3) Localurile sectiilor de votare din strainatate sunt monitorizate video."

18. La articolul 45, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator persoanelor care in ziua votarii se afla in tara si care din
cauza specificului activitatii pe care o desfasoara nu se pot prezenta la sectia de votare."

19. La articolul 45, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In cazurile prevazute la alin. (1) votarea se face pe baza unui extras din listele electorale."

20. Dupa articolul 45 se introduce un nou articol, articolul 451, cu urmatorul cuprins:
"Art. 451 (1) In modalitatea prevazuta la art. 45 se poate vota numai la sectiile de votare din tara.
(2) Datele personale ale alegatorilor care au formulat cereri potrivit art. 45 sunt preinregistrate in Sistemul informatic
de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal, urmand a fi inregistrate definitiv in acesta la
intoarcerea in localul de vot a echipei prevazute la art. 45 alin. (1), pe baza semnaturilor din extrasul din listele
electorale.
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(3) Inainte ca echipa de membri ai biroului electoral al sectiei de votare sa se deplaseze cu o urna de vot speciala la
persoanele care nu pot vota la sectia de votare potrivit legii, presedintele biroului electoral al sectiei de votare solicita
operatorului sa verifice daca persoanele respective si-au mai exercitat dreptul de vot in aceeasi zi."

21. Articolul 46 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 46 (1) La ora 21,00
presedintele
biroului
electoral al sectiei de votare
declara votarea incheiata si
dispune inchiderea localului
de vot.
(2) Alegatorii care la ora
21,00 se afla la sediul sectiei
de votare, precum si cei care
se afla la rand in afara
sediului sectiei de votare
pentru a intra in localul de
vot pot sa isi exercite dreptul
de vot.
(3) Doi membri desemnati de
biroul electoral al sectiei de votare, din cadrul acestuia, verifica la ora 21,00 daca in afara sediului sectiei de votare se
afla alegatori care asteapta sa isi exercite dreptul de vot si constata si monitorizeaza ordinea in care acestia au acces
in localul de vot.
(4) Alegatorii aflati in situatiile prevazute de alin. (2) si (3) pot vota pana cel mult la ora 23,59."

22. Articolul 47 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 47 (1) La toate operatiunile efectuate de birourile electorale ale sectiilor de votare pot asista, in afara membrilor
acestora, a operatorilor de calculator si a persoanelor insarcinate cu mentinerea ordinii, candidatii, persoanele
acreditate, reprezentantii Autoritatii Electorale Permanente si membrii birourilor electorale ierarhic superioare.
(2) Dispozitiile art. 89 din Legea nr. 208/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod
corespunzator."

23. La articolul 48 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) stabileste numarul alegatorilor inscrisi in lista electorala permanenta; este interzis, sub sanctiunea legii, ca pe
aceste documente sa existe stersaturi, modificari sau completari; rezultatul numararii se va inscrie la pct. a) din
procesul-verbal prevazut la art. 49 alin. (1);".

24. La articolul 49, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Doua exemplare ale procesului-verbal prevazut la alin. (1), toate contestatiile privitoare la operatiunile electorale
ale biroului electoral al sectiei de votare, buletinele de vot nule si cele contestate alcatuiesc un dosar sigilat si stampilat
care trebuie insotit de stampila de control. Listele electorale utilizate in cadrul sectiei de votare alcatuiesc un dosar
distinct. In cel mult 24 de ore de la incheierea votarii, ambele dosare sunt inaintate biroului electoral judetean sau,
dupa caz, biroului electoral al sectorului municipiului Bucuresti de catre presedintele biroului electoral al sectiei de
votare, cu paza inarmata, insotit, la cerere, de alti membri ai biroului electoral respectiv."
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25. Dupa articolul 49 se introduce un nou articol, articolul 491, cu urmatorul cuprins:
"Art. 491 (1) Operatorii de calculator asigura, in
conditiile stabilite prin hotarare a Autoritatii
Electorale Permanente, inregistrarea videoaudio neintrerupta a operatiunilor efectuate de
catre membrii birourilor electorale ale sectiilor
de votare pentru numararea voturilor.
(2) Presedintele biroului electoral al sectiei de
votare asigura transmiterea prin mijloace
electronice catre Biroul Electoral Central a fotografiei procesului-verbal privind consemnarea rezultatelor votarii.
(3) Inregistrarile prevazute la alin. (1) si fotografiile proceselor-verbale prevazute la alin. (2) se realizeaza in localul de
vot prin intermediul terminalelor informatice puse la dispozitie de Serviciul de Telecomunicatii Speciale.
(4) Serviciul de Telecomunicatii Speciale verifica existenta inregistrarilor prevazute la alin. (1), consemneaza aspectele
constatate in procesul-verbal de primire a terminalelor informatice, cu ocazia primirii acestora de la operatorii de
calculator si le transfera pe un mediu de stocare. Inregistrarile video-audio se pastreaza pentru o perioada de 12 luni
de la data incheierii perioadei electorale, in conditiile legii.
(5) Serviciul de Telecomunicatii Speciale pune la dispozitia organelor competente sa constate contraventii si fraude
electorale sau sa urmareasca infractiuni, la cererea acestora, copii ale inregistrarilor video-audio prevazute la alin.
(1)."

26. La articolul 50, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Procesul-verbal prevazut la alin. (1), impreuna cu procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor
de votare, precum si cu toate contestatiile si intampinarile primite de competenta Biroului Electoral Central, formand
un dosar sigilat, stampilat si semnat de membrii biroului electoral judetean, ai biroului electoral al sectorului
municipiului Bucuresti sau ai biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate, insotite de stampila biroului
electoral respectiv se inainteaza cu paza inarmata la Biroul Electoral Central, in cel mult 48 de ore de la primirea
ultimului proces-verbal de la birourile electorale ale sectiilor de votare."

27. La articolul 51, alineatele (5) si (6) se abroga.
28. La articolul 55, litera r1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"r1) nerespectarea dispozitiilor legale privind prezenta altor persoane in cabina de vot;".

29. La articolul 56, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 56 (1) Contraventiile prevazute la art. 55 lit. b), c), d), e), g), j), k), l), m), o), p), s), t), u), v), z), ab) si ac) se
sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei, cele de la lit. f), h), q), t), w), x) si aa), cu amenda de la 1.500 lei
la 4.500 lei, cele de la lit. a), i), n), r), r 1), s) si y), cu amenda de la 4.500 lei la 10.000 lei."

30. La articolul 56 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) ofiterii, agentii si subofiterii din cadrul Politiei Romane, Politiei de Frontiera Romana si Jandarmeriei Romane,
precum si politistii locali, pentru faptele prevazute la art. 55 lit. i), k), l), n), o), q), r), r 1), t), w), z) si aa);".
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31. Articolul 65 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 65 (1) Cel mai tarziu in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a
hotararii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, Guvernul stabileste prin
hotarare, la propunerea Autoritatii Electorale Permanente si a Ministerului
Afacerilor Interne, programul calendaristic pentru realizarea actiunilor
necesare pentru alegerea Presedintelui Romaniei, bugetul si cheltuielile
necesare in vederea pregatirii, organizarii si desfasurarii scrutinului, precum si
masurile care trebuie luate de autoritatile publice centrale si locale pentru buna
organizare si desfasurare a alegerilor.
(2) In cel mult 5 zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind
stabilirea datei alegerilor, Autoritatea Electorala Permanenta stabileste prin
hotarari, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
urmatoarele:
a) modelul propunerii de candidatura si modelul cererii de renuntare la
candidatura;
b) modelul listei electorale permanente, modelul listei electorale suplimentare
si modelul extrasului din listele electorale;
c) modelele stampilei Biroului Electoral Central, stampilei biroului electoral
judetean, stampilei biroului electoral al sectorului municipiului Bucuresti,
stampilei biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate, stampilei
de control a sectiei de votare, stampilei cu mentiunea «VOTAT» si timbrului
autocolant, precum si conditiile de confectionare, gestionare si utilizare a
acestora;
d) modelul buletinului de vot utilizat in sectiile de votare din tara, modelul
buletinului de vot utilizat in sectiile de votare din strainatate si modelul
buletinului de vot prin corespondenta, precum si conditiile de confectionare,
gestionare si utilizare a acestora;
e) modelele proceselor-verbale de consemnare si centralizare a rezultatelor votarii.
(3) Autoritatea Electorala Permanenta stabileste, prin hotarare, normative privind logistica electorala utilizata in
localurile de vot."

32. La articolul 66, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Autoritatea Electorala Permanenta asigura, in conditiile legii, aplicatiile si/sau serviciile informatice utilizate de
Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votarii la alegerile pentru Presedintele Romaniei."

33. Articolul 67 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 67 (1) Pe durata functionarii birourilor electorale, presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare din tara
si loctiitorii acestora se considera detasati si primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizatie de 190 lei, dar nu
mai mult de 5 zile pentru primul tur de scrutin si de 3 zile pentru al doilea tur de scrutin. Ceilalti membri ai birourilor
electorale ale sectiilor de votare din tara primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizatie de 100 lei, dar nu mai
mult de 5 zile pentru primul tur de scrutin si de 3 zile pentru al doilea tur de scrutin.
(2) Presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate, loctiitorii acestora, respectiv membrii care
indeplinesc atributiile ce revin operatorilor de calculator primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizatie de 380
lei, dar nu mai mult de 5 zile pentru fiecare tur de scrutin. Ceilalti membri ai birourilor electorale ale sectiilor de votare
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din strainatate primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizatie de 190 lei, dar nu mai mult de 5 zile pentru
fiecare tur de scrutin.
(3) Membrii Biroului Electoral
Central, membrii birourilor
electorale
judetene,
ai
birourilor
electorale
ale
sectoarelor
municipiului
Bucuresti, membrii biroului
electoral pentru sectiile de
votare
din
strainatate,
statisticienii, informaticienii si
personalul tehnic auxiliar se
considera detasati si primesc
pentru fiecare zi de activitate o
indemnizatie de 150 lei.
(4) Pe durata functionarii birourilor electorale, autoritatile si institutiile publice la care sunt angajate persoanele
prevazute la alin. (1)-(3) le asigura acestora plata drepturilor salariale, a indemnizatiilor de detasare, precum si a
oricaror alte diurne si drepturi banesti cuvenite potrivit legii.
(5) Primirea indemnizatiei prevazute la alin. (1)-(3) nu afecteaza dreptul de a primi alte diurne, indemnizatii, pensii
sau alte drepturi banesti cuvenite in baza unor legi speciale.
(6) Indemnizatiile acordate membrilor birourilor electorale, statisticienilor, informaticienilor si personalului tehnic
auxiliar pentru executarea atributiilor privind organizarea si desfasurarea alegerilor prevazute la alin. (1) - (3)
reprezinta venituri din alte surse in sensul art. 114 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare, pentru acestea datorandu-se si virandu-se numai impozitul pe venit potrivit legii.
(7) Plata indemnizatiilor prevazute la alin. (1)-(3), (8) si (9) se face pe baza listelor de prezenta aprobate de presedintii
birourilor electorale, prin zi de activitate intelegandu-se munca desfasurata pe parcursul unei zile calendaristice,
indiferent de numarul de ore prestate, dar nu mai putin de 6 ore pe zi. In cazul informaticienilor, plata indemnizatiilor
se face pe baza fiselor de pontaj emise de Autoritatea Electorala Permanenta.
(8) Membrii Biroului Electoral Central, statisticienii, informaticienii si personalul tehnic auxiliar al acestuia, precum si
personalul Ministerului Afacerilor Interne care aplica masuri de mentinere si asigurare a ordinii si linistii publice la
acest birou au dreptul la o indemnizatie de protocol de 10 lei de persoana pentru apa, cafea si gustari pentru fiecare
zi de activitate.
(9) Membrii birourilor electorale, statisticienii, informaticienii si personalul tehnic auxiliar al acestora, operatorii de
calculator ai sectiilor de votare, care participa la realizarea operatiunilor legate de desfasurarea alegerilor pentru
Presedintele Romaniei, precum si personalul Ministerului Afacerilor Interne care aplica masuri de mentinere si
asigurare a ordinii si linistii publice sau care este in misiune de paza la aceste birouri au dreptul in ziua votarii la o
indemnizatie de protocol de 10 lei de persoana pentru apa, cafea si gustari.
(10) Membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare din tara au dreptul sa primeasca la cerere o zi libera platita
de la locul de munca, in ziua urmatoare datei votarii, pe baza adeverintei eliberate in acest sens de catre biroul
electoral judetean, biroul electoral al sectorului municipiului Bucuresti sau Autoritatea Electorala Permanenta, dupa
caz.
(11) Prin derogare de la Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, indemnizatia de protocol
prevazuta la alin. (8) si (9) este venit neimpozabil si este exceptata de la plata contributiilor sociale.
(12) Pentru sprijinirea activitatii birourilor electorale judetene si a birourilor electorale ale sectoarelor municipiului
Bucuresti, Ministerul Afacerilor Interne, impreuna cu Autoritatea Electorala Permanenta, Institutul National de
Statistica si orice alta autoritate publica desemnata, asigura personalul tehnic auxiliar necesar. Ministerul Afacerilor
Externe, impreuna cu Autoritatea Electorala Permanenta, cu sprijinul Institutului National de Statistica si al oricarei
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alte autoritati publice desemnate, asigura personalul tehnic auxiliar necesar biroului electoral pentru sectiile de votare
din strainatate.
(13) La cerere, membrii birourilor electorale primesc o adeverinta semnata de presedintele sectiei de votare care sa
ateste participarea lor in sectie."

34. La articolul 69, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Termenele pe ore prevazute de prezenta lege incep sa
curga de la ora 0,00 a zilei urmatoare."

35. La

articolul 70, alineatele (1) si (2) se modifica si vor
avea urmatorul cuprins:
"Art. 70 (1) Buletinele de vot intrebuintate, buletinele de vot
neintrebuintate, cele nule, listele electorale utilizate,
stampilele necesare votarii, celelalte materiale utilizate in
procesul electoral, primite de instantele judecatoresti de la
birourile electorale judetene, birourile sectoarelor
municipiului Bucuresti, de la biroul electoral pentru sectiile
de votare din strainatate, dupa caz, sau de la birourile
electorale ale sectiilor de votare, documentele primite de Curtea Constitutionala de la Biroul Electoral Central, precum
si listele de sustinatori aflate la Curtea Constitutionala si cele primite de Autoritatea Electorala Permanenta de la
Biroul Electoral Central sunt pastrate in arhiva, separat de celelalte documente, timp de 6 luni de la data publicarii
rezultatului alegerilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (1), instantele judecatoresti, cu sprijinul institutiilor prefectului,
respectiv Curtea Constitutionala si Autoritatea Electorala Permanenta vor preda pe baza de proces-verbal, pentru
topire, operatorilor economici specializati buletinele de vot intrebuintate, neintrebuintate, cele nule, listele electorale
utilizate, procesele-verbale si stampilele necesare votarii, celelalte materiale utilizate in procesul electoral, precum si
listele de sustinatori."

36. Articolul 71 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 71 (1) Regia Autonoma «Monitorul Oficial» asigura imprimarea buletinelor de vot, a tipizatelor prevazute de
lege, precum si a brosurilor destinate birourilor electorale. Buletinele de vot se capseaza sau se lipesc.
(2) Hartia necesara pentru imprimarea materialelor prevazute la alin. (1) se asigura si se livreaza de catre
Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, la pret de inregistrare in contabilitate la valorile
specificatiilor tehnice ale produsului aflat pe stoc, in conditiile legii.
(3) Cantitatea de hartie aflata in ambalaje originale intacte, ramasa neutilizata, se restituie de catre Regia Autonoma
«Monitorul Oficial» unitatilor teritoriale ale Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale de unde
a fost livrata, in termen de 10 zile de la data incheierii perioadei electorale, pe baza de proces-verbal de predarepreluare.
(4) Plata hartiei efectiv consumate, dupa restituirea prevazuta la alin. (3), facturata la pret de inregistrare in
contabilitate, se face de catre Autoritatea Electorala Permanenta, in termen de 30 de zile de la data incheierii
perioadei electorale."

37. In

tot cuprinsul Legii nr. 370/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu
modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, sintagma "copiile de pe listele electorale permanente" se
inlocuieste cu sintagma "listele electorale permanente", iar sintagma "tabele electorale" se inlocuieste cu sintagma
"liste electorale suplimentare".

38. In

tot cuprinsul Legii nr. 370/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu
modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, sintagma "tabelul prevazut la art. 9 alin. (1) " se inlocuieste cu
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sintagma "lista electorala suplimentara", iar sintagma "tabelul prevazut la art. 9 alin. (2) " se inlocuieste cu sintagma
"extrasul din listele electorale".

39. In

tot cuprinsul Legii nr. 370/2004,
republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, precum si cu modificarile si
completarile aduse prin prezenta lege,
sintagma "Ministerul Administratiei si
Internelor" se inlocuieste cu sintagma
"Ministerul Afacerilor Interne".

40. In

tot cuprinsul Legii nr. 370/2004,
republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, precum si cu modificarile si
completarile aduse prin prezenta lege,
sintagma "paza inarmata" se inlocuieste cu
sintagma "paza personalului structurilor
Ministerului Afacerilor Interne".

Art. II

Legea nr. 208/2015 privind alegerea
Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si
pentru organizarea si functionarea Autoritatii
Electorale
Permanente,
publicata
in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 553
din 24 iulie 2015, cu modificarile si
completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu urmatorul cuprins:
"Art. 91 (1) Membrul biroului electoral al sectiei de votare are obligatia de a face cunoscute alegatorilor numele,
prenumele si functia in biroul electoral, prin intermediul unui ecuson, purtat in mod vizibil asupra sa.
(2) In relatiile cu ceilalti membri ai biroului electoral al sectiei de votare, precum si cu alegatorii si persoanele
acreditate, membrul biroului electoral al sectiei de votare este obligat sa aiba un comportament bazat pe respect,
buna-credinta, corectitudine si amabilitate, fiindu-i interzise manifestarile indecente."

2. La articolul 16, alineatele (6), (8) si (9) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(6) La examenul pentru admiterea in corpul expertilor electorali poate participa orice persoana care indeplineste
conditiile prevazute la alin. (1) si care nu a fost exclusa din corpul expertilor electorali, sub conditia ca excluderea sa
fi avut loc cu mai mult de 6 luni inaintea examenului.
..........
(8) Metodologia de aplicare a prevederilor prezentului articol este stabilita prin hotarare a Autoritatii Electorale
Permanente.
(9) Excluderea din corpul expertilor electorali se realizeaza de catre Autoritatea Electorala Permanenta in cazul
savarsirii de contraventii privind alegerile sau referendumurile."

3. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
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"Art. 23 (1) In statele unde isi au sediile misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei se organizeaza, de
regula, in sediile misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, sectiilor consulare, daca acestea functioneaza in sedii
diferite si institutelor culturale, una sau mai multe sectii de votare pentru alegatorii care voteaza in strainatate.
(2) Cu acordul autoritatilor din tara respectiva pot fi organizate sectii de
votare si in alte locuri decat cele prevazute de alin. (1).
(3) In afara sectiilor de votare prevazute la alin. (1) si (2) pot fi
organizate, cu acordul autoritatilor din tara respectiva, sectii de votare
pentru localitatile sau grupurile de localitati in care au optat sa voteze
cel putin 100 de alegatori, conform art. 42 alin. (2).
(4) In termen de cel mult 5 zile de la data expirarii termenului prevazut
la art. 42 alin. (2), Autoritatea Electorala Permanenta comunica
Ministerului Afacerilor Externe localitatile din strainatate in care trebuie
sa fie infiintate sectii de votare potrivit alin. (3), precum si numarul acestora.
(5) In termen de cel mult 15 zile de la data expirarii termenului prevazut la alin. (4), Ministerul Afacerilor Externe
transmite Autoritatii Electorale Permanente proiectul listei sediilor sectiilor de votare din strainatate prevazute la alin.
(1)-(4).
(6) Lista prevazuta la alin. (5) va fi insotita de urmatoarele documente:
a) sinteza consultarilor cu misiunile diplomatice si oficiile consulare;
b) sinteza consultarilor cu persoane care reprezinta cetateni romani aflati in strainatate si criteriile utilizate pentru
selectia acestora;
c) nota justificativa privind cazurile in care nu vor mai fi organizate sectii de votare organizate la alegeri anterioare,
daca este cazul;
d) nota logistica privind fiecare local de vot, conform modelului stabilit de Autoritatea Electorala Permanenta;
e) informatiile furnizate de autoritatile straine competente privind numarul cetatenilor romani cu domiciliul, resedinta
sau alte forme de inregistrare in strainatate, defalcat pe state.
(7) In termen de cel mult 5 zile de la data comunicarii prevazute la alin. (5), Autoritatea Electorala Permanenta
stabileste, prin hotarare, sediile sectiilor de votare din strainatate.
(8) Activitatile de coordonare a pregatirii si organizarii procesului de votare in strainatate sunt asigurate de catre
biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate, cu sprijinul logistic al Ministerului Afacerilor Externe."

4. La articolul 42, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Incepand cu data de 1 aprilie a anului in care au loc alegeri parlamentare la termen si pana la data expirarii a cel
mult 15 zile de la data inceperii perioadei electorale, alegatorul, care doreste sa voteze in strainatate la alegerile
parlamentare, se poate inregistra in Registrul electoral ca alegator in strainatate, prin intermediul unui formular online, aflat pe site-ul Autoritatii Electorale Permanente, in care va inscrie numele, prenumele, codul numeric personal,
localitatea si statul unde opteaza sa voteze, la care anexeaza copia scanata sau fotografia actului de identitate.”

5. La articolul 49, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Listele electorale permanente din strainatate se intocmesc si se tiparesc de catre Autoritatea Electorala
Permanenta si se transmit biroului electoral pentru cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in afara tarii, in
termen de 5 zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 23 alin. (7)."
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6. La

articolul
51, alineatul
(5) se
modifica si va avea
urmatorul cuprins:
"(5) In cadrul sectiilor de
votare organizate pe
langa
misiunile
diplomatice,
oficiile
consulare,
sectiile
consulare sau institutele
culturale din strainatate
se utilizeaza numai liste
electorale suplimentare."

7. Dupa articolul
1

102 se

2

introduc doua noi articole, articolele 102 si 102 , cu urmatorul cuprins:
"Art. 1021 (1) Pe langa Autoritatea Electorala Permanenta se infiinteaza Reteaua electorala nationala, organism fara
personalitate juridica care functioneaza sub coordonarea presedintelui Autoritatii Electorale Permanente, ce are
urmatoarele obiective:
a) asistarea Autoritatii Electorale Permanente la elaborarea, integrarea, corelarea si monitorizarea politicilor privind
securitatea si rezilienta sistemului electoral romanesc;
b) asistarea Autoritatii Electorale Permanente la efectuarea activitatilor de implementare si operationalizare a
Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal;
c) asistarea Autoritatii Electorale Permanente la elaborarea, implementarea si operationalizarea sistemelor si
aplicatiilor informatice utilizate in procesele electorale.
(2) In exercitarea atributiilor sale, Reteaua electorala nationala emite recomandari si rapoarte.
(3) Atributiile, structura, organizarea si functionarea Retelei electorale nationale, precum si indemnizatiile ce revin
membrilor acesteia se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Autoritatii Electorale Permanente.
(4) Din Reteaua electorala nationala fac parte inalti functionari publici din cadrul Autoritatii Electorale Permanente,
respectiv sefi de departamente si functionarii asimilati acestora, precum si reprezentanti ai Ministerului
Comunicatiilor si Societatii Informationale si ai unitatilor care functioneaza in subordinea sau in coordonarea acestuia,
ai Serviciului de Telecomunicatii Speciale, ai Institutului National de Statistica, ai Autoritatii Nationale pentru
Administrare si Reglementare in Comunicatii, ai Ministerului Afacerilor Interne, ai Ministerului Afacerilor Externe, ai
Ministerului Educatiei Nationale, experti din societatea civila, reprezentanti ai partidelor politice parlamentare,
precum si ai altor institutii cu atributii in domeniul electoral.
Art. 1022 (1) Pentru elaborarea, implementarea si operationalizarea sistemelor si aplicatiilor informatice utilizate in
procesele electorale Autoritatea Electorala Permanenta poate angaja personal calificat in domeniul tehnologiei
informatiei, personal contractual incadrat cu contract individual de munca pe perioada determinata, incheiat prin
derogare de la prevederile art. 82 alin. (3) - (5) si ale art. 84 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Personalul prevazut la alin. (1) isi desfasoara activitatea in functii de specialisti in tehnologia informatiei si
comunicatiilor, functii care se infiinteaza in cadrul departamentelor din cadrul Autoritatii Electorale Permanente.
(3) Numarul posturilor aferente functiilor de specialisti in tehnologia informatiei si comunicatiilor, criteriile si
metodologia de selectie, precum si conditiile in care aceasta categorie de personal isi desfasoara activitatea se aproba
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prin ordin al presedintelui Autoritatii Electorale
Permanente, cu incadrarea in numarul maxim
de posturi si in bugetul aprobat cu aceasta
destinatie pentru personalul Autoritatii
Electorale Permanente.
(4) Prin derogare de la prevederile art. 30 din
Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare, si ale art. 31 alin.
(1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului platit din fonduri
publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, incadrarea personalului calificat
prevazut la alin. (1) se face conform criteriilor
si metodologiei elaborate conform alin. (3).
(5) Drepturile salariale aferente functiilor
infiintate potrivit alin. (2) se stabilesc, prin
derogare de la prevederile Legii-cadru nr.
153/2017, cu modificarile si completarile
ulterioare, in cuantum de pana la de 6 ori
valoarea castigului salarial mediu brut utilizat
la fundamentarea bugetului asigurarilor
sociale de stat, prin ordin al presedintelui
Autoritatii Electorale Permanente."

8. La articolul 103 alineatul (1), litera r) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"r) asigura, cu sprijinul autoritatilor si institutiilor din Reteaua electorala nationala, aplicatiile si/sau serviciile
informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votarii, precum si echipamentele
informatice necesare centralizarii rezultatelor votarii de catre Biroul Electoral Central;".

9. La articolul 110, dupa alineatul (4) se introduc sapte noi alineate, alineatele (5)-(11), cu urmatorul cuprins:
"(5) Operatorii de calculator isi desfasoara activitatea in conditiile stabilite prin hotarare a Autoritatii Electorale
Permanente.
(6) Repartizarea operatorilor de calculator selectati conform alin. (2) la sectiile de votare din tara se realizeaza prin
decizie a Autoritatii Electorale Permanente.
(7) La o sectie de votare din tara pot fi repartizati cel mult 3 operatori de calculator.
(8) Pe langa operatorii de calculator repartizati la sectiile de votare din tara, Autoritatea Electorala Permanenta
repartizeaza, la propunerea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, cel putin cate un operator de calculator pe langa
fiecare centru de votare din tara.
(9) In sensul prezentei legi, prin centru de votare din tara se intelege imobilul din tara unde isi are sediul cel putin o
sectie de votare.
(10) Membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate indeplinesc si atributiile ce revin, potrivit legii,
operatorilor de calculator.
(11) Autoritatile publice centrale si locale implicate, potrivit legii, in organizarea alegerilor sprijina implementarea si
buna functionare a Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal cu personal
propriu, denumit in continuare informaticieni."
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10. Articolul 120 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 120 (1) Prevederile prezentei legi privind corpul expertilor electorali, membrii birourilor electorale, operatorii de
calculator, Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal, sectiile de votare,
Registrul electoral si listele electorale permanente se aplica in mod corespunzator alegerilor pentru Presedintele
Romaniei, alegerilor
pentru
autoritatile
administratiei publice
locale,
alegerilor
pentru Parlamentul
European, precum si
referendumurilor
nationale si locale.
(2) Functionarii publici
si functionarii publici cu statut special pot avea calitatea de expert electoral, pot fi presedinti si loctiitori in birourile
electorale ale sectiilor de votare sau pot activa pe langa birourile electorale ca personal tehnic auxiliar, ca operatori
de calculator ori ca informaticieni, indiferent de tipul de scrutin."

Art. III Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenta, precum si modificarea si completarea Legii nr.
208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii
Electorale Permanente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 866 din 19 noiembrie 2015, cu
modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1 Prezenta lege reglementeaza exercitarea dreptului de vot prin corespondenta la alegerile pentru Senat si
Camera Deputatilor si la alegerile pentru Presedintele Romaniei."

2. La articolul 3, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Alegatorul pentru care biroul electoral pentru votul prin corespondenta a inregistrat primirea plicului exterior
conform art. 15 alin. (1) nu isi poate exercita dreptul de vot la acel scrutin in cadrul sectiei de votare."

3. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4 (1) Alegatorul cu domiciliul sau resedinta in strainatate, care doreste sa isi exercite dreptul de vot prin
corespondenta la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor sau pentru Presedintele Romaniei, trebuie sa se
inregistreze ca alegator prin corespondenta. Inregistrarea se realizeaza prin inscrierea intr-un formular on-line, aflat
pe site-ul gestionat de Autoritatea Electorala Permanenta, a numelui, prenumelui, codului numeric personal, a adresei
de domiciliu sau resedinta si a adresei de e-mail, precum si a optiunii de transmitere in tara sau la reprezentanta
diplomatica a votului exprimat prin corespondenta, la care alegatorul anexeaza copia scanata sau fotografia actului
de identitate si a documentului care dovedeste dreptul de sedere, eliberat de autoritatile straine."

4. La articolul 4, alineatele (2) si (3) se abroga.
Legea 148/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative in materie electorala

www.rauflorin.ro

P a g e 19 | 27

5. La articolul 4, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Termenul de inregistrare ca alegator prin
corespondenta incepe la data de 1 aprilie a anului
in care au loc alegerile si se termina la data
expirarii a 15 zile de la data inceperii perioadei
electorale."

6. La

articolul 5, alineatul (1) se modifica si va
avea urmatorul cuprins:
"Art. 5 (1) In cel mult 5 zile de la data inregistrarii
alegatorului prin corespondenta conform art. 4
alin. (1), Autoritatea Electorala Permanenta asigura verificarea datelor furnizate de catre acesta prin compararea
datelor furnizate cu datele inscrise in Registrul electoral."

7. La articolul 6, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6 (1) In termen de 48 de ore de la data expirarii termenului prevazut la art. 5 alin. (1), Autoritatea Electorala
Permanenta intocmeste listele electorale permanente pentru votul prin corespondenta, in format electronic, pe baza
datelor si informatiilor furnizate prin formularele on-line prevazute la art. 4 alin. (1). Acestea cuprind alegatorii,
ordonati alfabetic pe state, care au solicitat transmiterea documentelor necesare votarii la adresa de domiciliu sau
resedinta din strainatate."

8. La articolul 6, alineatul (4) se abroga.
9. La articolul 8, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Birourile electorale pentru votul prin corespondenta au sediul in strainatate sau in Romania, dupa caz. Sediile
birourilor electorale pentru votul prin corespondenta care functioneaza in strainatate sunt stabilite in sediile misiunilor
diplomatice sau ale oficiilor consulare, dupa caz. Sediile birourilor electorale pentru votul prin corespondenta care
functioneaza in tara sunt asigurate de Ministerul Afacerilor Externe. Birourile electorale pentru votul prin
corespondenta functioneaza in subordinea biroului electoral de circumscriptie pentru cetatenii romani cu domiciliul
sau resedinta in afara tarii."

10. La articolul 8, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (21) si (22), cu urmatorul cuprins:
"(21) In fiecare stat in care mai mult de 5.000 de alegatori cu domiciliul sau resedinta in statul respectiv au optat
pentru transmiterea sau depunerea voturilor la misiunea diplomatica sau la oficiul consular, dupa caz, se infiinteaza,
prin decizie a biroului electoral de circumscriptie pentru cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in afara tarii, cate
un birou electoral pentru votul prin corespondenta.
(22) Se infiinteaza, prin decizie a biroului electoral de circumscriptie pentru cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta
in afara tarii, cate un birou electoral pentru votul prin corespondenta pentru fiecare 10.000 de alegatori care au optat
pentru transmiterea voturilor prin corespondenta in tara."

11. La articolul 9, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) In situatia in care intr-un stat au optat sa voteze prin corespondenta mai putin de 5.000 de alegatori cu domiciliul
sau resedinta in statul respectiv, nu se infiinteaza birou electoral pentru votul prin corespondenta, atributiile prevazute
de prezenta lege pentru birourile electorale pentru votul prin corespondenta fiind indeplinite de biroul electoral al
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sectiei de votare din strainatate desemnat in acest sens prin decizie a biroului electoral de circumscriptie pentru
cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in afara tarii."

12. La articolul 10, alineatele (1), (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
(1) Documentele
necesare exercitarii dreptului de
vot prin corespondenta care sunt
transmise alegatorului sunt
urmatoarele:
a) un plic exterior prevazut cu
elemente de siguranta care sa
asigure sigilarea acestuia, in care
vor fi introduse plicul interior si
certificatul de alegator; in cazul
alegerilor
prezidentiale,
alegatorului i se transmit doua plicuri exterioare, marcate distinct pentru fiecare tur de scrutin;
b) un plic interior prevazut cu elemente de siguranta care sa asigure sigilarea acestuia, in care vor fi introduse
optiunea sau optiunile de vot, dupa caz; plicul interior va contine un autocolant cu mentiunea «VOTAT», prevazut cu
elemente de siguranta stabilite prin hotarare a Guvernului; alegatorul lipeste autocolantul pe optiunea acestuia din
buletinul de vot prin corespondenta; in cazul alegerilor prezidentiale, alegatorului i se transmit doua plicuri interioare
si doua autocolante, marcate distinct pentru fiecare tur de scrutin;
c) certificatul de alegator; in cazul alegerilor prezidentiale, alegatorului i se transmit doua certificate de alegator,
marcate distinct pentru fiecare tur de scrutin;
d) instructiuni privind exercitarea dreptului de vot, in care se indica si termenul in care alegatorul trebuie sa depuna
in cutia postala sau la oficiul postal documentele prevazute la art. 14 alin. (5), astfel incat acestea sa fie livrate biroului
electoral competent in termenul prevazut de lege;
e) buletinul de vot prin corespondenta; in cazul alegerilor prezidentiale, alegatorului i se transmit doua buletine de
vot, marcate distinct pentru fiecare tur de scrutin;
f) un autocolant cu adresa biroului electoral pentru votul prin corespondenta din tara pe care alegatorul care a optat
pentru transmiterea votului prin corespondenta in tara il va aplica pe plicul exterior.
..........
(3) Pe plicul exterior sunt imprimate numele si prenumele alegatorului, adresa de corespondenta a alegatorului,
precum si un cod de bare care asigura identificarea unica a alegatorului.
(4) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, confectionarea documentelor prevazute la alin. (1) si (2), precum si transmiterea tuturor documentelor
necesare exercitarii dreptului de vot prin corespondenta catre alegatori sunt asigurate de catre Compania Nationala
«Posta Romana» - S.A."

13. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12 Compania Nationala «Posta Romana» - S.A. asigura trimiterea documentelor prevazute la art. 10 alin. (1)
catre alegatori pana cel mai tarziu cu 25 de zile inaintea datei alegerilor."

14. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13 (1) Buletinele de vot prin corespondenta prevazute la art. 10 alin. (1) lit. e) vor avea un format diferit fata de
cel al buletinelor de vot utilizate in cadrul sectiilor de votare organizate in strainatate si vor avea imprimat pe prima
pagina mentiunea «Buletin de vot prin corespondenta». Imprimarea buletinelor de vot prin corespondenta este
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asigurata de catre Regia Autonoma «Monitorul Oficial», prin grija Autoritatii
Electorale Permanente, in termen de 3 zile de la data stabilirii machetelor
buletinelor de vot prin corespondenta.
(2) In cel mult 24 de ore de la data ramanerii definitive a candidaturilor pentru
Presedintele Romaniei, macheta buletinului de vot prin corespondenta se
prezinta de Regia Autonoma «Monitorul Oficial» membrilor Biroului Electoral
Central. Operatiunea de prezentare a buletinului de vot se consemneaza intrun proces-verbal care se semneaza de toate persoanele prezente. Eventualele
obiectii se formuleaza pe loc, obiectiile ulterioare nemaifiind luate in
considerare. Membrii Biroului Electoral Central trebuie sa solicite Regiei
Autonome «Monitorul Oficial» modificarea machetei si tiparirea corecta a
buletinelor de vot, daca numele si prenumele candidatilor, ordinea de inscriere
a acestora, precum si semnele electorale sunt incorect imprimate ori nu sunt
vizibile."

15. La

articolul 14, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul

cuprins:
"Art. 14 (1) Alegatorul introduce buletinul de vot ce contine optiunea sa de vot
in plicul interior, pe care il sigileaza.
In cazul celui de-al doilea tur de scrutin pentru Presedintele Romaniei, inainte
de a aplica timbrul autocolant pe patrulaterul ce contine candidatul pentru
care opteaza, alegatorul se asigura ca acesta participa la cel de-al doilea tur
de scrutin.
..........
(4) Plicul exterior sigilat conform alin. (3) poate fi depus la orice oficiu postal
ori in orice cutie postala. Plicul exterior sigilat conform alin. (3) poate fi depus de catre alegator la orice operator de
curierat sau poate fi transmis la sediul misiunii diplomatice sau al oficiului consular, dupa caz, pe cheltuiala sa. Plicul
exterior sigilat conform alin. (3) poate fi depus si personal de catre alegator la sediul misiunii diplomatice sau al
oficiului consular, dupa caz."

16. La articolul 21, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"
(2) Dotarea birourilor electorale pentru votul prin corespondenta se asigura de catre Ministerul Afacerilor Externe.
..........
(4) Pe perioada cat functioneaza birourile electorale pentru votul prin corespondenta, membrii acestora si personalul
tehnic auxiliar se considera detasati si primesc indemnizatiile cuvenite, conform legii, presedintilor, loctiitorilor si
membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate, respectiv personalului tehnic auxiliar."

17. Dupa articolul 21 se introduc doua noi articole, articolele 211 si 212, cu urmatorul cuprins:
"Art. 211 Normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se aproba prin hotarare a Autoritatii
Electorale Permanente.
Art. 212 In cazul alegerilor pentru Presedintele Romaniei, atributiile prevazute de prezenta lege pentru biroul electoral
de circumscriptie pentru cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in afara tarii sunt indeplinite de biroul electoral
pentru sectiile de votare din strainatate."
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Art. IV

Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 446 din 23 iunie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica
dupa cum urmeaza:

1. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 28 (1) Cheltuielile aferente campaniilor electorale trebuie sa respecte
urmatoarele conditii:
a) sa provina numai din contributii ale candidatilor sau ale formatiunilor
politice;
b) sa fie angajate numai cu viza prealabila a mandatarului financiar
competent;
c) sa se incadreze in limitele prevazute de prezenta lege;
d) sa fie efectuate de competitori electorali numai pentru promovarea
candidatilor si a programelor electorale proprii.
(2) Incasarea contributiilor electorale si plata cheltuielilor electorale pot fi
efectuate numai prin intermediul conturilor bancare notificate in prealabil
Autoritatii Electorale Permanente.
(3) La alegerile parlamentare, partidele politice si candidatii independenti vor
utiliza pentru finantarea campaniei electorale cate un cont bancar distinct
pentru fiecare circumscriptie electorala in care participa la alegeri.
Organizatiile cetatenilor romani apartinand minoritatilor nationale, care
propun candidati numai la nivel national, utilizeaza un cont bancar la nivel
national.
(4) La alegerile locale, partidele politice si candidatii independenti vor utiliza
pentru finantarea campaniei electorale cate un cont bancar distinct pentru
fiecare judet si pentru municipiul Bucuresti, unde participa la alegeri.
(5) La alegerile pentru Parlamentul European si la alegerile pentru Presedintele Romaniei, partidele politice si
candidatii independenti vor utiliza pentru finantarea campaniei electorale un singur cont bancar.
(6) Contributiile pentru campania electorala se depun sau se vireaza in conturile prevazute la alin. (2)-(4) numai de
catre candidati, partide politice sau de catre mandatarii financiari ai acestora.
(7) Prin exceptie de la alin. (5), la alegerile pentru Presedintele Romaniei, candidatul propus de o formatiune politica
are posibilitatea de a primi contributii electorale si de a efectua cheltuieli electorale prin intermediul unui cont bancar
distinct de cel notificat de formatiunea politica, cu aplicarea corespunzatoare a alin. (2) si (6). Cheltuielile electorale
efectuate de candidat si de formatiunea politica care l-a propus nu pot depasi limita prevazuta la alin. (12) lit. p).
(8) Prin exceptie de la prevederile art. 25 alin. (1) si (2), campania electorala pentru alegerea Parlamentului European
si a Presedintelui Romaniei poate fi finantata din veniturile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. d), in acest caz, prin exceptie
de la prevederile alin. (5), fiind utilizat un cont bancar distinct.
(9) In cel mult 3 zile lucratoare de la data angajarii cheltuielii de catre formatiunea politica sau de catre candidat,
dupa caz, mandatarul financiar competent aduce la cunostinta Autoritatii Electorale Permanente valoarea si
destinatia acesteia conform art. 38 alin. (2).
(10) Contributiile pentru campania electorala au statut de afectatiune speciala si nu sunt supuse executarii.
(11) Contributiile candidatilor pentru campania electorala proprie sau a formatiunii politice care i-a propus pot
proveni numai din donatii primite de candidati de la persoane fizice, din venituri proprii ale acestora sau din
imprumuturi contractate de acestia de la persoane fizice sau institutii de credit.
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(12) Limitele maxime ale contributiilor candidatilor pentru campania electorala sunt urmatoarele:
a) 60 de salarii de baza minime brute pe tara pentru fiecare candidat la functia de deputat sau de senator;
b) un salariu de baza minim brut pe tara pentru fiecare lista de candidati la consiliul local al comunei;
c) 3 salarii de baza minime brute pe tara
pentru fiecare lista de candidati la consiliul
local al orasului;
d) 5 salarii de baza minime brute pe tara
pentru fiecare lista de candidati la consiliul
local al municipiului;
e) 30 de salarii de baza minime brute pe tara
pentru fiecare lista de candidati la consiliul
local al municipiului resedinta de judet;
f) 50 de salarii de baza minime brute pe tara pentru fiecare lista de candidati la consiliul de sector al municipiului
Bucuresti;
g) 500 de salarii de baza minime brute pe tara pentru fiecare lista de candidati la Consiliul General al Municipiului
Bucuresti;
h) 100 de salarii de baza minime brute pe tara pentru fiecare lista de candidati la consiliul judetean;
i) 5 salarii de baza minime brute pe tara pentru fiecare candidat la functia de primar al comunei;
j) 7 salarii de baza minime brute pe tara pentru fiecare candidat la functia de primar al orasului;
k) 10 salarii de baza minime brute pe tara pentru fiecare candidat la functia de primar al municipiului;
l) 50 de salarii de baza minime brute pe tara pentru fiecare candidat la functia de primar al municipiului resedinta de
judet;
m) 100 de salarii de baza minime brute pe tara pentru fiecare candidat la functia de primar de sector al municipiului
Bucuresti;
n) 200 de salarii de baza minime brute pe tara pentru fiecare candidat la functia de presedinte al consiliului judetean
si de primar al municipiului Bucuresti;
o) 750 de salarii de baza minime brute pe tara pentru fiecare candidat la functia de parlamentar european;
p) 20.000 de salarii de baza minime brute pe tara pentru candidatul la functia de Presedinte al Romaniei.
(13) In cel mult 3 zile lucratoare de la data depunerii sau virarii unei sume de bani in contul bancar notificat pentru
campania electorala, candidatul sau partidul politic, dupa caz, are obligatia de a preda mandatarului financiar
competent o declaratie cu indicarea sursei contributiei.
(14) Contributia pentru campania electorala este declarata Autoritatii Electorale Permanente de catre mandatarul
financiar competent, in cel mult 3 zile lucratoare de la data incasarii in contul bancar notificat Autoritatii Electorale
Permanente.
(15) Contributiile pentru campania electorala pot fi depuse in conturile bancare notificate Autoritatii Electorale
Permanente, numai pana la data incheierii campaniei electorale.

(16) In cazul savarsirii unei contraventii prevazute de prezenta lege, prin incalcarea prezentului articol, se confisca si
se fac venit la bugetul de stat sumele de bani aferente cheltuielilor electorale efectuate cu incalcarea alin. (1)."

2. Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
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"Art. 30 (1) Partidul politic, alianta politica sau organizatia cetatenilor apartinand minoritatilor nationale poate
contribui cu sume de bani la
campania electorala proprie
pana la concurenta limitelor
totale prevazute la art. 28 alin.
(12), dupa caz.
(2) Suplimentar
fata
de
contributiile electorale prevazute
la alin. (1), partidul politic, alianta
politica
sau
organizatia
cetatenilor
apartinand
minoritatilor nationale poate
contribui la campania electorala
proprie cu pana la 10 salarii de baza minime brute pe tara pentru fiecare candidat la functia de deputat sau de
senator, respectiv cu pana la 50 de salarii de baza minime brute pe tara pentru fiecare lista de candidati la consiliul
judetean si Consiliul General al Municipiului Bucuresti.
(3) Contributiile formatiunilor politice pentru campania electorala pot proveni numai din fondurile obtinute in
conditiile art. 3."

3. La articolul 34, alineatele (4) - (6), (12) si (13) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(4) Un partid politic, o alianta politica, o organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale sau un candidat
independent va numi un mandatar financiar coordonator. In cazul numirii mai multor mandatari financiari, se va numi
un singur mandatar financiar coordonator.
(5) Mandatarul financiar coordonator are urmatoarele atributii:
a) asigura evidenta operatiunilor financiare;
b) supervizeaza activitatea celorlalti mandatari financiari ai partidului politic si centralizeaza evidentele acestora;
c) intocmeste raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale;
d) transmite Autoritatii Electorale Permanente documentele si rapoartele prevazute de prezenta lege, in scris si in
format electronic.
(6) Mandatarul financiar numit pe langa mandatarul financiar coordonator organizeaza evidenta operatiunilor
financiare efectuate in campania electorala si verifica legalitatea acestora, la nivelul la care a fost desemnat.
..........
(12) Calitatea de mandatar financiar se dobandeste numai dupa inregistrarea oficiala la Autoritatea Electorala
Permanenta, pe baza imputernicirii partidului politic sau a organizatiei cetatenilor apartinand minoritatilor nationale
si a acceptului acestuia. Inregistrarea mandatarului financiar se realizeaza in intervalul dintre momentul aducerii la
cunostinta publica a datei alegerilor si inceperea campaniei electorale, facandu-se publica pe pagina de internet a
Autoritatii Electorale Permanente.
(13) La data inregistrarii oficiale, mandatarul financiar coordonator primeste de la Autoritatea Electorala Permanenta
un cod unic de identificare al partidului politic sau al candidatului independent, care va fi imprimat pe toate
materialele de propaganda electorala apartinand partidului politic sau candidatului independent pe care il
reprezinta."

4. La articolul 47, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
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"Art. 47 (1) In termen de 15 zile de la data desfasurarii alegerilor, mandatarii financiari coordonatori sunt obligati sa
depuna
la
Autoritatea
Electorala
Permanenta rapoartele detaliate ale
veniturilor si cheltuielilor electorale ale
partidelor politice, aliantelor politice,
aliantelor
electorale,
organizatiilor
cetatenilor romani apartinand minoritatilor
nationale si ale candidatilor independenti,
precum si cuantumul datoriilor inregistrate
ca urmare a campaniei, insotite de
declaratiile prevazute la art. 28 alin. (13)."

5. La articolul 48, alineatul (11) se modifica
si va avea urmatorul cuprins:
"(11) Nu se ramburseaza:
a) sumele de bani aferente cheltuielilor care depasesc plafoanele stabilite conform art. 37;
b) sumele de bani aferente cheltuielilor finantate din alte surse decat cele prevazute de prezenta lege;
c) sumele de bani utilizate in campania electorala cu incalcarea prevederilor art. 38 alin. (2);
d) sumele de bani aferente cheltuielilor electorale care au fost finantate din veniturile prevazute la art. 3 alin. (1) lit.
d)."

Art. V

Normele de trimitere din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale,
pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea
Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv din Legea nr.
208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea
Autoritatii Electorale Permanente, cu modificarile si completarile ulterioare, catre Legea nr. 188/1999 privind
Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea administratiei publice
locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 161/2003 privind unele masuri
pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri,
prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legea nr. 393/2004 privind Statutul
alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, se considera a fi efectuate catre prevederile corespunzatoare
ale Codului administrativ.

Art. VI

Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 650 din 12 septembrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si
completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o
noua numerotare.

Art. VII

Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si
functionarea Autoritatii Electorale Permanente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 553 din 24
iulie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta
lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Art. VIII

Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenta, precum si modificarea si completarea Legii nr.
208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea
Autoritatii Electorale Permanente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 866 din 19 noiembrie 2015,
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cu modificarile ulterioare, precum si cu
modificarile si completarile aduse prin
prezenta lege, se va republica in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se
textelor o noua numerotare.
Aceasta lege a fost adoptata de
Parlamentul Romaniei, cu respectarea
prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin.
(1) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ION-MARCEL CIOLACU

PRESEDINTELE SENATULUI
CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU

Bucuresti, 24 iulie 2019.
Nr. 148
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