
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

L E G E 
 

privind unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru 

Senat şi Camera Deputaţilor, ca urmare a încetării mandatului 

Parlamentului ales în anul 2016 

 

 

Camera Deputaților adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

Art. 1. – (1)  Prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (2) din 

Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 

precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 

Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, data alegerilor 

pentru Senat şi Camera Deputaţilor ce vor fi organizate ca urmare a 

expirării mandatului Parlamentului, aflat în curs de exercitare la data 

intrării în vigoare a prezentei legi, se stabileşte prin lege organică, cu cel 

puţin 60 de zile înaintea datei alegerilor. 

(2) Prin derogare de la prevederile art. 114 alin. (l) din Legea 

nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul 

prevăzut la alin. (1), în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a 

legii prevăzute la alin. (1), Guvernul stabileşte, prin hotărâre, la 

propunerea Autorităţii Electorale Permanente, calendarul acţiunilor din 

cuprinsul perioadei electorale, cheltuielile necesare pregătirii şi 

desfăşurării în bune condiţii a alegerilor şi măsurile tehnice necesare 
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bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor. Hotărârea privind cheltuielile 

necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor, hotărârea 

privind măsurile tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a 

alegerilor şi hotărârea pentru aprobarea programului calendaristic pentru 

realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării în bune condiţii 

a alegerilor se publică împreună în Monitorul Oficial al României, 

Partea I. 

(3) În cazul prevăzut la alin. (l), termenele prevăzute de Legea 

nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia 

termenelor de 24 de ore şi a termenelor prevăzute la art. 13, art. 17, art. 

27, art. 28, art. 37, art. 40, art. 42, art. 47, art. 52, art. 57, art. 59, art. 64,   

art. 89, art. 113 şi art. 121, se reduc la jumătate. Dacă din operaţiunea de 

reducere la jumătate a termenelor rezultă fracţiuni de zile egale sau mai 

mari de 12 ore, rotunjirile se fac în plus; fracţiunile mai mici de 12 ore 

nu se iau în calcul. 

(4) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (2) din Legea  

nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul 

prevăzut la alin. (l), judecătorii sunt desemnaţi în birourile electorale de 

circumscripţie în termen de 5 zile de la data începerii perioadei 

electorale. 

(5) Prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (l1) şi (12) din 

Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul 

prevăzut la alin. (l), candidaturile în circumscripţia electorală pentru 

cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării şi listele de 

candidaţi propuse de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale pentru toate circumscripţiile electorale conform 

art. 54 alin. (4) din aceeaşi lege, se depun la biroul electoral pentru 

cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, respectiv la 

Biroul Electoral Central până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea datei 

alegerilor. 

 

Art. 2. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 54 alin. (l) – (3) 

din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la 

alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor organizate în condiţiile   
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art. 1, numărul minim al susţinătorilor, necesar pentru depunerea 

candidaturilor, se va reduce la jumătate. 

(2) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor organizate 

în condiţiile art. l, partidele politice, alianţele politice, alianţele 

electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi 

candidaţii independenţi vor putea opta să întocmească şi să depună 

electronic, în condiţiile legii, dosare de candidatură, cu aplicarea 

corespunzătoare a prevederilor art. 52-55 din Legea nr. 208/2015, cu 

modificările şi completările ulterioare. Listele de susţinători vor putea fi 

semnate şi depuse şi electronic, în condiţiile legii. 

(3) Metodologia de aplicare a prevederilor alin. (2) se stabileşte 

prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente, adoptată în termen de 

30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu consultarea 

Autorităţii pentru Digitalizarea României. 

 

Art. 3. – (1) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor 

organizate în condiţiile art. 1, documentele necesare exercitării dreptului 

de vot prin corespondenţă care sunt transmise alegătorului, prin derogare 

de la prevederile art. 10 alin. (l) din Legea nr. 288/2015 privind votul 

prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii            

nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 

precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 

Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, sunt următoarele: 

a) un plic exterior; 

b) un plic interior prevăzut cu elemente de siguranţă care să 

asigure sigilarea acestuia, în care vor fi introduse opţiunile de vot; plicul 

interior va conţine două autocolante cu menţiunea „VOTAT”, prevăzute 

cu elemente de siguranţă stabilite prin hotărâre a Guvernului; alegătorul 

lipeşte timbrele autocolante pe opţiunile acestuia din buletinele de vot 

prin corespondenţă; 

c) certificatul de alegător; 

d) instrucţiunile privind exercitarea dreptului de vot, în care se 

indică datele de utilizator pentru accesarea site-ului de unde alegătorul 

îşi poate descărca buletinele de vot şi termenul în care alegătorul trebuie 
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să depună în cutia poştală sau la oficiul poştal documentele prevăzute la 

art. l4 alin. (5) din Legea nr. 288/2015, cu modificările şi completările 

ulterioare, astfel încât acestea să fie livrate biroului electoral competent, 

în termenul prevăzut de lege; 

e) un autocolant cu adresa biroului electoral pentru votul prin 

corespondenţă din ţară pe care alegătorul care a optat pentru 

transmiterea votului prin corespondenţă în ţară îl va aplica pe plicul 

exterior. 

(2) Autoritatea Electorală Permanentă asigură postarea 

machetelor electronice ale buletinelor de vot prin corespondenţă pentru 

Senat şi Camera Deputaţilor pe site-ul prevăzut la alin. (l) lit. d), până 

cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei alegerilor. 

(3) Alegătorul descarcă buletinele de vot pentru Senat şi 

Camera Deputaţilor de pe site-ul prevăzut la alin. (l) lit. d), le imprimă, 

aplică pe opţiunile sale din acestea timbrele autocolante prevăzute la 

alin. (l) lit. b) şi introduce ambele buletine de vot în plicul interior 

prevăzut la alin. (l) lit. b).  
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaților  

în ședința din 27 iulie 2020, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) 

din Constituția României, republicată. 

 
 

 

 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
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