Lege pentru modificarea unor acte normative în materie electorală

I. Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru
modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru
modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, se
modifică după cum urmează:

1.Art. 49, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
(2) Pentru fiecare candidat la funcția de primar și listă de candidați pentru consiliul local și
pentru consiliul județean, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și
organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale trebuie să prezinte o listă
cuprinzând un număr de susținători egal cu minimum 0,1% din numărul total de voturi
valabil exprimate la ultimele alegeri locale în circumscripția respectivă și pentru funcția
respectivă, dar nu mai puțin de 20 și nu mai mult de 500.

2. Art. 50 se modifică și va avea următorul cuprins:
(1) Candidații independenți pentru funcția de consilier trebuie să prezinte o listă
cuprinzând un număr de susținători egal cu minimum 0,1% din numărul total de
voturi valabil exprimate la ultimele alegeri locale în circumscripția respectivă și
pentru funcția respectivă, dar nu mai puțin de 20 și nu mai mult de 500.
(2) Pentru funcția de primar, candidații independenți trebuie să prezinte o listă cuprinzând
un număr de susținători egal cu minimum 0,1% din numărul total de voturi valabil
exprimate la ultimele alegeri locale în circumscripția respectivă și pentru funcția
respectivă, dar nu mai puțin de 20 și nu mai mult de 500.
(3) Nu se admit liste de candidați independenți pentru funcția de consilier.
3. Art. 58, alin (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
Buletinul de vot este format din mai multe file. Pe paginile interioare ale buletinului de vot se
vor imprima listele de candidați, câte una pe fiecare pagină, respectiv câte un candidat
independent pe fiecare pagină, cu câte un patrulater în dreptul fiecărui candidat de pe fiecare
listă, respectiv în dreptul fiecărui candidat independent, și cu un patrulater separat în dreptul
semnului electoral, în dimensiune similară cu cea a ștampilei VOTAT, în afară de ultima
pagină, pe care se aplică ştampila de control. Patrulaterele se numerotează de la stânga la
dreapta. Paginile se numerotează.

4. Art. 58, alin (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
Patrulaterele se imprimă paralel între ele.

5. Art. 58, alin (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

În patrulatere nu se va regăsi nici un însemn grafic.

6. Art. 58, alin (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
Candidaţii se identifică pe listă prin nume şi prenume şi se înscriu în ordinea stabilită de
partidul politic, alianţa politică sau alianţa electorală care a depus lista.

7. La Art. 58 se adaugă alin. 91 cu următorul cuprins:
Conform rezultatului tragerii la sorți și a ordinii stabilite de partide sau alianțele electorale pe
propria listă de candidați, fiecare candidat de pe fiecare listă, respectiv fiecare candidat
independent, va primi un cod format din patru cifre, marcat în patrulaterul aferent
candidatului, primele două indicând poziția listei pe buletinul de vot, iar următoarele două
poziția candidatului pe listă (primul candidat de pe prima listă va avea codul 0101, al doilea
codul 0102 etc). Codul asociat unui vot acordat listei în bloc, marcat în patrulaterul aferent
semnului electoral, conform art. 61 (4), va fi format din primele două cifre care indică poziția
listei pe buletinul de vot, urmate de cifrele 00. Codul candidaților independenți va fi format
din primele două cifre care indică poziția pe buletinul de vot, urmate de cifrele 01. Codurile
vor fi utilizate la încheierea proceselor verbale, conform art. 94.

8. Art. 85, alin (6) se modifică și va avea următorul cuprins:
Alegătorii votează separat, în cabine închise, aplicând ştampila cu menţiunea "VOTAT"
într-un singur patrulater, asociat cu însemnul electoral al listei de candidați pe care o votează
sau asociat cu numele candidatului dintr-o listă de candidaţi sau al candidatului independent
pe care îl votează. Aplicarea ștampilei VOTAT în patrulaterul aferent unui candidat de pe o
listă de candidați, și, pe același buletin de vot, și în patrulaterul aferent semnului electoral al
aceleiași liste de candidați, reprezintă un vot valabil exprimat și se va număra ca un vot
acordat candidatului de pe lista respectivă. Aplicarea ștampilei VOTAT pentru doi sau mai
mulți candidați de pe aceeași listă de candidați reprezintă un vot valabil exprimat și
echivalează cu un vot aferent listei respective, fără a se lua în considerare o preferință
exprimată pentru un anumit candidat. Aplicarea ștampilei VOTAT în două sau mai multe
patrulatere aferente unor candidați sau semne electorale de pe două sau mai multe liste de
candidați atrage după sine anularea votului.

9. Se introduce art. 921 cu următorul cuprins:
1) Operatorul de calculator al biroului electoral al secţiei de vot asigură înregistrarea
video-audio neîntreruptă a procedurilor realizate de la încheierea votării şi până la
părăsirea localului secţiei de vot de către membrii biroului electoral al secţiei de
votare, în scopul asigurării posibilităţii organismelor electorale de a verifica
respectarea dispoziţiilor prezentei legi.
2) Operatorul de calculator trebuie să realizeze înregistrarea video-audio prevăzută la
alin. (1) dintr-o poziţie fixă, de la o distanţă medie, pe un cadru general.
3) Se interzice operatorului de calculator să realizeze copii ale înregistrării video-audio,
ori să permită accesul altor persoane la înregistrare.

10. Se introduce art. 922 cu următorul cuprins:
1) Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicaţii
Speciale şi al Institutului Naţional de Statistică, asigură implementarea şi gestionarea
Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului
ilegal, pe baza datelor şi informaţiilor din Registrul electoral şi Registrul secţiilor de
votare.
2) Normele metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a
prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de
calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare se aprobă prin hotărâre a
Autorităţii Electorale Permanente.
3) Pentru implementarea şi funcţionarea pe durata alegerilor a Sistemului informatic de
monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal se va utiliza, de regulă,
infrastructura informatică deţinută de autorităţile administraţiei publice centrale şi
locale, precum şi de unităţile de învăţământ, sub coordonarea Serviciului de
Telecomunicaţii Speciale.
4) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură serviciile de telefonie specială şi de
comunicaţii de voce şi date, necesare birourilor şi oficiilor electorale, precum şi
funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a
votului ilegal. Sumele necesare pentru acoperirea acestor cheltuieli se asigură din
bugetul de stat.
11. Art. 93, alin (1/f) se modifică și va avea următorul cuprins:
Citeşte cu voce tare, la deschiderea fiecărui buletin de vot, lista de candidaţi care a fost votată
sau, după caz, numele și prenumele candidatului de pe lista de candidați votat sau numele şi
prenumele candidatului independent, precum și codul aferent votului exprimat pe buletinul de
vot, ori numele şi prenumele candidatului pentru funcţia de primar care a fost votat şi arată
buletinul de vot celor prezenţi; buletinele de vot deschise sunt selectate în funcţie de consiliul
local, primar, consiliul judeţean şi, după caz, în funcţie de Consiliul General al Municipiului
Bucureşti şi de primarul general al municipiului Bucureşti, sunt aşezate în funcţie de partide
politice, alianţe politice, alianţe electorale sau organizaţii ale cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale şi de candidaţi independenţi şi sunt numărate şi legate separat;

12. Art. 93, alin (1/h) se modifică și va avea următorul cuprins:
În tabelele prevăzute la lit. g) se înscriu şi numărul total al votanţilor, numărul total al
voturilor nule, listele de candidaţi sau, după caz, numele şi prenumele candidaţilor de pe
listele de candidați care au obținut voturi sau, după caz, numele și prenumele candidaților
independenţi, cu codurile aferente, şi numele şi prenumele candidaţilor pentru funcţia de
primar, precum şi numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare; tabelele astfel întocmite
sunt instrumente de lucru pentru completarea proceselor-verbale;

13. Art. 94, alin (3/g) se modifică și va avea următorul cuprins:

numărul voturilor valabil exprimate, obţinute de fiecare listă de candidaţi, de fiecare candidat
de pe listele de candidați sau de fiecare candidat independent pentru funcţia de consilier, cu
codurile aferente, ori, după caz, numărul voturilor valabil exprimate, obţinute de fiecare
candidat pentru funcţia de primar;

14. Art. 100 se modifică și va avea următorul cuprins:
(1) Pentru repartizarea mandatelor de consilier, biroul electoral de circumscripție
stabilește coeficientul electoral al circumscripției, reprezentând numărul întreg, fără
zecimale, nerotunjit, rezultat din împărțirea numărului total al voturilor valabil
exprimate pentru formațiuni politice, organizații ale minorităților naționale sau
candidați independenți în circumscripția respectivă la numărul total de consilieri din
circumscripția respectivă.
(2) Repartizarea mandatelor de consilier se face astfel:
a) în prima etapă, biroul electoral de circumscripție stabilește numărul de
mandate ce revine fiecărei liste de candidați, precum și candidaților
independenți, pe baza coeficientului electoral al circumscripției; biroul
electoral de circumscripție repartizează fiecărei liste atâtea mandate de câte ori
coeficientul electoral al circumscripției se include în numărul total al voturilor
valabil exprimate pentru lista respectivă; de asemenea, este declarat ales
candidatul independent care a obținut un număr de voturi cel puțin egal cu
coeficientul electoral al circumscripției. Se consideră voturi neutilizate pentru
fiecare listă de candidați a partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor
electorale voturile care au rămas după atribuirea mandatelor, precum și cele
inferioare coeficientului electoral al circumscripției;
b) dacă unui partid politic, alianțe politice sau electorale ori unei organizații a
cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri i-au
revenit, pe baza coeficientului electoral al circumscripției, mai multe mandate
decât candidații înscriși în listă, mandatele suplimentare primite vor fi
disponibilizate și vor fi repartizate în etapa a II-a, conform prevederilor alin.
(11)-(15);
c) în a doua etapă, biroul electoral de circumscripție repartizează mandatele
neatribuite, pe baza unui tabel cuprinzând partidele politice, alianțele politice,
alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților
naționale, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi neutilizate;
mandatele neatribuite se repartizează partidelor politice, alianțelor politice și
alianțelor electorale, în ordinea înscrierii acestora în tabel, câte unul pentru
fiecare partid politic, alianță politică și alianță electorală. Dacă nu se reușește
repartizarea tuturor mandatelor, operațiunea se repetă până la epuizarea
acestora. În situația în care una sau mai multe organizații ale cetățenilor
aparținând minorităților naționale nu au întrunit coeficientul electoral al
circumscripției, neobținând astfel în etapa I niciun mandat de consilier, la
repartizarea mandatelor se aplică prevederile alin. (6).
(3) În situația în care una sau mai multe organizații ale cetățenilor aparținând
minorităților naționale nu întrunesc coeficientul electoral al circumscripției, vor
participa la repartizarea mandatelor atât în etapa I, cât și în cea de-a doua etapă, în
limita voturilor rămase neutilizate, ca orice partid politic. Candidații independenți care
au primit un număr de voturi valabil exprimate mai mic decât coeficientul electoral al

circumscripției participă în etapa a II-a de repartizare a mandatelor de consilieri. Dacă
unui partid politic, alianțe politice sau electorale i-au fost atribuite din prima etapă un
număr de mandate egal cu numărul de candidaturi înscrise în listă, nu va mai participa
la etapa a doua de repartizare a mandatelor chiar dacă are voturi neutilizate.
(4) Se consideră voturi neutilizate pentru fiecare listă de candidați a partidelor politice,
alianțelor politice, alianțelor electorale și a organizațiilor cetățenilor aparținând
minorităților naționale sau candidaților independenți voturile care au rămas după
atribuirea mandatelor din prima etapă.
(5) În cazul în care niciuna dintre organizațiile cetățenilor aparținând minorităților
naționale, alta decât cea maghiară, nu a obținut cel puțin un mandat, se atribuie un
mandat de consilier, din cele rămase din prima etapă, organizației care obținut cel mai
mare număr de voturi valabil exprimate dintre toate aceste organizații.
(6) În etapa a II-a, biroul electoral repartizează, în primul rând, acolo unde este cazul, un
mandat unei organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale, alta decât cea
maghiară, în cazul în care în prima etapă nicio organizație a cetățenilor aparținând
minorităților naționale nu a obținut cel puțin un mandat.
(7) În cazul în care nicio organizație a minorității maghiare nu a obținut un mandat,
prevederile alin. (5) și (6) se aplică în mod corespunzător și acesteia.
(8) În cazul în care există două sau mai multe organizații care au același număr de voturi
valabil exprimate, selecția se va face prin tragere la sorți.
(9) Organizarea tragerii la sorți se va face de către președintele biroului electoral de
circumscripție, imediat ce se constată imposibilitatea aplicării criteriilor de departajare
formulate la alin. (2) pentru înscrierea partidelor, alianțelor politice sau alianțelor
electorale în listă, în prezența majorității membrilor acestuia.
(10) Procedura va fi menționată ca atare, în procesul-verbal întocmit de către membrii
biroului electoral de circumscripție la poziția "Expunerea, pe scurt, a întâmpinărilor și
contestațiilor formulate și a hotărârilor pronunțate de către biroul electoral de
circumscripție care sunt definitive", cu indicarea în clar a formațiunii care a fost
aleasă prin tragere la sorți.
(11) După repartizarea mandatului acolo unde sunt îndeplinite condițiile prevăzute la
alin. (6), de către organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale, alta decât
cea maghiară, biroul electoral repartizează câte un mandat partidelor, alianțelor
politice și alianțelor electorale care au întrunit coeficientul electoral, în ordinea
înscrierii acestora într-un tabel ordonat descrescător, în funcție de numărul voturilor
neutilizate; dacă nu se reușește repartizarea tuturor mandatelor, operațiunea se repetă
până la epuizarea acestora.
(12) Dacă un partid politic, alianță politică sau electorală, organizație a cetățenilor
aparținând minorităților naționale în timpul repartizării mandatelor din etapa a II-a își
completează numărul de mandate conform "listei de candidaturi" depuse, înaintea
epuizării tuturor mandatelor disponibile, acelei formațiuni nu i se vor mai repartiza
mandate; repartizarea mandatelor rămase disponibile se va face continuând cu
celelalte formațiuni înscrise în liste, până la completa lor repartizare.
(13) Dacă în cursul operațiunilor prevăzute la alin. (11) și (12) se constată că două sau
mai multe partide politice, organizații ale cetățenilor aparținând minorităților
naționale, alianțe politice ori alianțe electorale au același număr de voturi neutilizate,
înainte de atribuirea ultimului mandat rămas de repartizat, acesta este repartizat
partidului, alianței politice, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale

sau alianței electorale care a obținut numărul cel mai mare de voturi valabil
exprimate.
(14) Dacă numărul de voturi valabil exprimate este egal, repartizarea mandatului se
face prin tragere la sorți; organizarea tragerii la sorți se va face de către președintele
biroului electoral de circumscripție, imediat ce se constată imposibilitatea aplicării
criteriilor de departajare formulate la alin. (5) pentru înscrierea partidelor, alianțelor
politice sau electorale în listă, în prezența majorității membrilor acestuia.
(15) Procedura va fi menționată ca atare în procesul-verbal întocmit de către membrii
biroului electoral de circumscripție, la poziția "Expunerea, pe scurt, a întâmpinărilor și
contestațiilor formulate și a hotărârilor pronunțate de către biroul electoral de
circumscripție, care sunt definitive", cu indicarea în clar a formațiunii care a fost
aleasă prin tragere la sorți.
(16) Dacă în cursul operațiunilor prevăzute la alin. (2) se constată că două sau mai
multe partide politice, alianțe politice sau alianțe electorale au același număr de voturi
neutilizate, înainte de atribuirea ultimului mandat rămas de repartizat, acesta este
repartizat partidului politic, alianței politice sau alianței electorale care a obținut
numărul cel mai mare de voturi valabil exprimate; dacă numărul de voturi valabil
exprimate este egal, repartizarea mandatului se face prin tragere la sorți.
(17) Organizarea tragerii la sorți se va face de către președintele biroului electoral de
circumscripție, imediat ce se constată imposibilitatea aplicării criteriilor de departajare
pentru înscrierea partidelor, alianțelor politice sau electorale în listă, în prezența
majorității membrilor acestuia.
(18) Procedura va fi menționată ca atare în procesul-verbal întocmit de către membrii
biroului electoral de circumscripție, la poziția "Expunerea, pe scurt, a întâmpinărilor și
contestațiilor formulate și a hotărârilor pronunțate de către biroul electoral de
circumscripție, care sunt definitive", cu indicarea în clar a formațiunii care a fost
aleasă prin tragere la sorți.
(19) Atribuirea mandatelor se face de către biroul electoral de circumscripție în ordinea
înscrierii candidaților în listă și începe cu lista de candidați pentru care au fost
exprimate cele mai multe voturi. Atribuirea mandatelor se face de către biroul
electoral de circumscripţie începând cu lista de candidaţi pentru care au fost exprimate
cele mai multe voturi, după cum urmează:
a) Pe fiecare listă de candidați se constată dacă există vreun candidat care a întrunit un număr
de voturi cel puțin egal cu coeficientul electoral;
b) Dacă se constată că nu există nici un candidat care a întrunit un număr de voturi cel puțin
egal cu coeficientul electoral, atribuirea mandatelor se face în ordinea înscrierii candidaților
pe lista competitorului electoral.
c) Candidaților care au întrunit un număr de voturi individuale cel puțin egal cu coeficientul
electoral li se va atribui un mandat indiferent de poziția pe care au fost înscriși pe lista de
candidați.
d) Dacă se constată că există candidați care au întrunit un număr de voturi individuale cel
puțin egal cu coeficientul electoral, iar numărul acestora este mai mic decât numărul de
mandate care revine competitorului electoral, se atribuie mandatele candidaților care au
întrunit un număr de voturi individuale cel puțin egal cu coeficientul electoral, indiferent de
poziția pe care au fost înscriși pe liste, iar restul mandatelor rămase se alocă în ordinea
înscrierii candidaților pe lista de candidați.

(20) Dacă unui partid politic, alianțe politice sau alianțe electorale i se cuvin mai multe
mandate decât candidații înscriși în listă, mandatele rămase se atribuie celorlalte liste
de candidați sau candidaților independenți, potrivit prevederilor alin. (2).
(21) În cazul în care în urma etapei I de repartizare nu au fost repartizate toate
mandatele, iar pentru etapa a II-a există partide, alianțe politice ori alianțe electorale
care au primit cel puțin un mandat în prima etapă și nu au voturi neutilizate, aceștia
vor fi înscriși în lista formațiunilor politice ce intră în etapa a doua de repartizare, cu 0
voturi neutilizate.
(22) Dacă două sau mai multe partide, alianțe politice ori electorale au număr de voturi
neutilizate 0, înscrierea lor în listă se va face în funcție de numărul voturilor valabil
exprimate obținute.
(23) Dacă departajarea partidelor, alianțelor politice sau electorale nu este posibilă nici
după criteriul enunțat la alin. (2), înscrierea lor în liste se va face prin tragere la sorți.
(24) Organizarea tragerii la sorți se va face de către președintele biroului electoral de
circumscripție, în prezența majorității membrilor acestuia, imediat ce se constată
imposibilitatea aplicării criteriilor de departajare formulate la alin. (22) pentru
înscrierea partidelor, alianțelor politice sau electorale în listă.
(25) Procedura va fi menționată ca atare în procesul-verbal întocmit de către membrii
biroului electoral de circumscripție, la poziția "Expunerea, pe scurt, a întâmpinărilor și
contestațiilor formulate și a hotărârilor pronunțate de către biroul electoral de
circumscripție, care sunt definitive", cu indicarea în clar a formațiunii care a fost
aleasă prin tragere la sorți.
(26) În situația în care niciun partid politic, nicio alianță politică sau alianță electorală
nu realizează coeficientul electoral, diferența de mandate este repartizată primelor 3
partide politice, alianțe politice sau alianțe electorale, organizații ale cetățenilor
minorităților naționale sau candidați independenți, în ordinea descrescătoare a
numărului de voturi valabil exprimate pentru fiecare. Fiecărui partid politic, fiecărei
alianțe politice sau alianțe electorale i se repartizează câte un mandat. Operațiunea se
repetă până la epuizarea tuturor mandatelor. Dacă două sau mai multe partide, alianțe
politice ori alianțe electorale astfel selectate au același număr de voturi valabil
exprimate, neputându-se astfel departaja primele 3, departajarea se va face prin
tragere la sorți.
(27) Organizarea tragerii la sorți se va face de către președintele biroului electoral de
circumscripție, imediat ce se constată imposibilitatea aplicării criteriilor de departajare
formulate la alin. (26) pentru înscrierea partidelor, alianțelor politice ori electorale în
listă, în prezența majorității membrilor acestuia.
(28) Procedura va fi menționată ca atare în procesul-verbal întocmit de către membrii
biroului electoral de circumscripție, la poziția "Expunerea, pe scurt, a întâmpinărilor și
contestațiilor formulate și a hotărârilor pronunțate de către biroul electoral de
circumscripție, care sunt definitive", cu indicarea în clar a formațiunii care a fost
aleasă prin tragere la sorți.
(29) Candidații înscriși în liste, care nu au fost aleși, sunt declarați supleanți în listele
respective. În caz de vacanță a mandatelor de consilieri aleși pe liste de candidați,
supleanții vor ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscriși în liste
dacă, până la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele
politice sau organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale din partea
cărora au candidat supleanții confirmă în scris, sub semnătura conducerilor județene
ale partidelor politice sau ale organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților

naționale, că supleanții fac parte din partidul politic respectiv sau din organizația
cetățenilor aparținând minorităților naționale.
15. Articolul 101 se modifică și va avea următorul conținut:
(1) Pentru funcția de primar, centralizarea voturilor se face de către biroul electoral de
circumscripție.
(2) Este declarat ales candidatul care a întrunit, în primul tur de scrutin, majoritatea
voturilor valabil exprimate.
(3) Dacă niciunul dintre candidați nu a întrunit majoritatea prevăzută la alin. (2), se
organizează un al doilea tur de scrutin.
(4) Un al doilea tur de scrutin se organizează și în caz de balotaj între doi sau mai mulți
candidați la funcția de primar.
(5) La al doilea tur de scrutin participă numai candidații clasați pe primele două locuri,
respectiv candidații aflați în situație de balotaj.
(6) Al doilea tur de scrutin are loc la două săptămâni de la primul tur.
(7) În al doilea tur de scrutin este declarat ales candidatul care a obținut cel mai mare
număr de voturi valabil exprimate.

II. Legea nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților,
precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, se
modifică după cum urmează:

1. Art. 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
Pentru organizarea alegerilor se constituie circumscripții electorale la nivelul celor 41 de
județe, o circumscripție în municipiul București și o circumscripție pentru cetățenii români cu
domiciliul sau reședința în afara țării. Numărul total al circumscripțiilor electorale este de 43.
Denumirea, numerotarea și numărul de mandate aferent circumscripțiilor electorale sunt
determinate potrivit dispozițiilor prezentei legi, de către Autoritatea Electorală Permanentă
prin hotărâre emisă cu 6 luni înaintea alegerilor parlamentare la termen.
2. Art. 5, alin. (5) se modifică și va avea următorul cuprins:
Numărul de mandate pentru Senat, respectiv pentru Camera Deputaţilor se determină prin
raportarea numărului de locuitori al fiecărei circumscripţii electorale la normele de
reprezentare prevăzute la alin. (2)-(4), la care se adaugă un mandat de senator, respectiv de
deputat, pentru ceea ce depăşeşte jumătatea normei de reprezentare.

3. Art. 5, alin. (6) se modifică și va avea următorul cuprins:
Numărul de mandate pentru Senat, respectiv pentru Camera Deputaților, pe fiecare
circumscripție în parte, sunt determinate prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente
emisă cu 6 luni înaintea alegerilor parlamentare la termen.

4. Art. 42, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
Începând cu 6 luni înaintea alegerilor parlamentare la termen și până la data expirării a 48 de
ore de la data începerii perioadei electorale, alegătorii cu domiciliul în țară și cu reședința în
străinătate se pot înscrie în Registrul electoral cu adresa din străinătate pentru scrutinul
respectiv în baza unei cereri scrise, datate și semnate, cuprinzând numele, prenumele, codul
numeric personal, însoțită de o copie a actului de identitate și o copie a documentului care
dovedește reședința, eliberat de autoritățile străine, transmise prin poștă, inclusiv prin poșta
electronică, ori depuse la misiunea diplomatică sau oficiul consular.

5. La Art. 42 se adaugă alin. (21)cu următorul cuprins:
Alegătorii cu domiciliul în străinătate sunt înscriși în Registrul electoral în mod automat, în
baza informațiilor comunicate de către Direcția Generală Pașapoarte din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne.
6. Art. 44, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
Operațiunile de actualizare a Registrului electoral prevăzute la art. 42 alin. (2) și alin. (2)1 se
efectuează de către persoanele împuternicite, prin ordin al președintelui Autorității Electorale
Permanente, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării.

7. Art. 45, alin. (6) se modifică și va avea următorul cuprins:
Arondarea alegătorilor la secțiile de votare organizate în străinătate se face de către
persoanele împuternicite prin ordin al președintelui Autorității Electorale Permanente, pe
baza datelor și informațiilor obținute conform art. 42 alin. (2) și (2)1.
8. Art. 49, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
Alegătorii români care au făcut cereri prevăzute la art. 42 alin. (2), precum și alegătorii
români înscriși în Registrul electoral potrivit art. 42, (2)1, sunt înscriși în listele electorale
permanente din străinătate.

9. Art. 54, alin (1), (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:
(1) Partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor
aparținând minorităților naționale, care depun la Biroul Electoral Central o listă de
susținători cuprinzând un număr cel puțin egal cu 0,1% din numărul de voturi valabil
exprimate la alegerile precedente, pot depune liste de candidați în toate
circumscripțiile electorale. În acest caz, prevederile art. 53 alin. (2) privind numărul
exemplarelor originale și al copiilor listei susținătorilor se aplică în mod
corespunzător.
(2) Partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor
aparținând minorităților naționale, care optează să depună listele de susținători la
birourile electorale de circumscripție, pot depune liste de candidați numai dacă
acestea sunt susținute de un număr de alegători cel puțin egal cu 0,1% din numărul de
voturi valabil exprimate la alegerile precedente în circumscripția respectivă, fără ca
numărul acestora să fie mai mare de 500 de alegători.
(3) Candidații independenți trebuie să fie susținuți de un număr de alegători cel puțin egal
cu 0,1% din numărul de voturi valabil exprimate la alegerile precedente în
circumscripția respectivă, fără ca numărul acestora să fie mai mare de 500 de
alegători.
10. Art. 61 se adaugă alin. 31cu următorul cuprins:
Conform rezultatului tragerii la sorți și a ordinii stabilite de partide sau alianțele electorale pe
propria listă de candidați, fiecare candidat de pe fiecare listă, respectiv fiecare candidat
independent, va primi un cod format din patru cifre, marcat în patrulaterul aferent
candidatului, primele două indicând poziția listei pe buletinul de vot, iar următoarele două
poziția candidatului pe listă (primul candidat de pe prima listă va avea codul 0101, al doilea
codul 0102 etc). Codul asociat unui vot acordat listei în bloc, marcat în patrulaterul aferent
semnului electoral, conform art. 61 (4), va fi format din primele două cifre care indică poziția
listei pe buletinul de vot, urmate de cifrele 00. Codul candidaților independenți va fi format
din primele două cifre care indică poziția pe buletinul de vot, urmate de cifrele 01. Codurile
vor fi utilizate la încheierea proceselor verbale, conform art. 93 și 95.

11. Art. 61, alin (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

Cu excepția buletinelor de vot prevăzute la art. 86, alin. (4), pe buletinul de vot se vor
imprima listele de candidați, câte una pe fiecare pagină, respectiv câte un candidat
independent pe fiecare pagină, cu câte un patrulater în dreptul fiecărui candidat de pe fiecare
listă, respectiv în dreptul fiecărui candidat independent, și cu un patrulater separat în dreptul
semnului electoral, patrulaterele fiind paralele între ele, în dimensiune similară cu cea a
ștampilei VOTAT, în afară de ultima pagină, pe care se aplică ştampila de control. Paginile se
numerotează.

12. Art. 61, alin (6) se modifică și va avea următorul cuprins:
Cu excepția buletinelor de vot prevăzute la art. 86, alin. (4), candidaţii se identifică pe listă
prin prenume, nume şi, în cazul alianţelor, prin apartenenţa politică şi se trec în ordinea
stabilită de partidul politic, alianţa politică, alianţa electorală sau organizaţia cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale care a depus lista. Patrulaterele din dreptul fiecărui
candidat din listă, din dreptul semnului electoral al listei, respectiv din dreptul candidatului
independent, nu vor conține nici un însemn grafic.

13. Art. 81, alin. (1) se modifică după cum urmează:
Fiecare secţie de votare trebuie să posede un număr suficient de urne etichetate corespunzător
pentru alegerea Senatului, respectiv a Camerei Deputaţilor, urnă specială, cabine, ştampile cu
menţiunea "VOTAT", având în vedere numărul alegătorilor înscrişi în Registrul electoral şi
respectarea duratei votării prevăzute de lege, Buletinul de vot introdus în cealaltă urnă decât
cea corespunzătoare tipului de alegere este luat în calcul dacă votul este valabil exprimat.
Secțiile de vot din străinătate vor cuprinde, suplimentar, câte o urnă pentru alegerea
Senatului, respectiv a Camerei Deputaților, de către cetățenii care nu au domiciliul sau
reședința în străinătate.

14. La art. 83 se adaugă alin. (41), având următorul cuprins:
Cetățenii români care nu au nici domiciliul, nici reședința în străinătate, dar care în ziua
votării se află în străinătate, îşi pot exercita dreptul de vot la secţiile de votare organizate în
străinătate în baza unuia dintre următoarele acte de identitate, valabile în ziua votării, însoţite
de un document oficial emis de statul străin privind stabilirea reşedinţei:
a)cartea de identitate;
b)cartea electronică de identitate;
c)cartea de identitate provizorie;
d)buletinul de identitate;
e)paşaportul diplomatic;
f)paşaportul diplomatic electronic;
g)paşaportul de serviciu;

h)paşaportul de serviciu electronic;
i)paşaportul simplu;
j)paşaportul simplu electronic;
k)paşaportul simplu temporar.

15. Art. 84, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
Cu excepția alegătorilor prevăzuți la art. 83, alin. (41), alegătorii votează numai la secţia de
votare la care este arondată strada sau localitatea unde îşi au domiciliul ori reşedinţa, conform
prezentei legi. În cazul în care, în ziua votării, alegătorii se află în altă unitate
administrativ-teritorială din cadrul aceleiaşi circumscripţii electorale, aceştia pot vota la orice
secţie de votare din cadrul circumscripţiei electorale unde îşi au domiciliul sau reşedinţa.
16. Art. 84, alin. (4), lit. d) se modifică și va avea următorul cuprins:
înscrie în lista electorală suplimentară persoana care s-a prezentat la vot, este omisă din lista
electorală permanentă, are domiciliul sau reşedinţa în raza teritorială a secţiei de votare
respective sau se află în situația prevăzută la art. 83, alin. (41); în cazul în care persoana
omisă este înscrisă în lista electorală permanentă existentă la altă secţie de votare,
preşedintele biroului electoral al acelei secţii de votare va fi notificat de către sistemul
informatic în acest sens şi va radia persoana respectivă din lista electorală permanentă; după
ce alegătorul semnează în lista electorală suplimentară îi încredinţează buletinele de vot şi
stampila cu menţiunea "VOTAT";

17. Art. 84, alin (6) se modifică și va avea următorul cuprins:
Alegătorii votează separat, în cabine închise, aplicând ştampila cu menţiunea "VOTAT"
într-un singur patrulater, asociat cu însemnul electoral al listei de candidați pe care o votează
sau asociat cu numele candidatului dintr-o listă de candidaţi sau al candidatului independent
pe care îl votează. Aplicarea ștampilei VOTAT în patrulaterul aferent unui candidat de pe o
listă de candidați, și, pe același buletin de vot, și în patrulaterul aferent semnului electoral al
aceleiași liste de candidați, reprezintă un vot valabil exprimat și se va număra ca un vot
acordat candidatului de pe lista respectivă. Aplicarea ștampilei VOTAT pentru doi sau mai
mulți candidați de pe aceeași listă de candidați reprezintă un vot valabil exprimat și
echivalează cu un vot aferent listei respective, fără a se lua în considerare o preferință
exprimată pentru un anumit candidat. Aplicarea ștampilei VOTAT în două sau mai multe
patrulatere aferente unor candidați sau semne electorale de pe două sau mai multe liste de
candidați atrage după sine anularea votului.

18. Art. 86 se modifică după cum urmează:
(1) Pentru secţiile de votare din străinătate, dispoziţiile prezentului capitol se aplică, după
caz, cu luarea în considerare a condiţiilor specifice privind organizarea secţiilor de
votare în străinătate.

(2) În cadrul secțiilor de votare din străinătate vor putea vota, alături de cetățenii cu
domiciliul sau reședința în străinătate, și persoanele prevăzute la art. 83, alin. (41).
(3) Prin excepție de la dispozițiile generale, în cadrul secțiilor de votare din străinătate
vor fi amplasate două urne suplimentare, una pentru Senat și una pentru Camera
Deputaților, destinate persoanelor prevăzute la art. 83, alin. (41).
(4) Persoanelor prevăzute la art. 83, alin. (41) le va fi pus la dispoziție un buletin de vot
cuprinzând:
- Lista circumscripțiilor aflate pe teritoriul României;
- Partea I, cuprinzând denumirile partidelor politice, alianțelor politice sau electorale
și ale organizațiilor cetățenilor aparținând unei minorități naționale care au depus
liste de candidați în toate circumscripțiile electorale.
- Partea a II-a, cuprinzând, structurat pentru fiecare dintre cele 42 de circumscripții
electorale, altele decât cea în care va fi folosit buletinul de vot, denumirile partidelor
politice, alianțelor politice sau electorale și ale organizațiilor cetățenilor aparținând
unei minorități naționale care nu au depus liste de candidați în toate circumscripțiile
electorale, dar au depus liste de candidați în respectiva circumscripție electorală,
precum și numele candidaților independenți din respectiva circumscripție electorală.
(5) La momentul înmânării buletinului de vot, membrul biroului electoral care primește
actul de identitate al persoanei prevăzute la art. 83, alin. (41) va aplica un autocolant
pe numărul circumscripției în care persoana respectivă își are domiciliul.
(6) Persoana prevăzută la art. 83, alin. (41) va putea vota, aplicând ștampila VOTAT, fie
pentru unul dintre competitorii electorali prevăzuți în Partea I a buletinului de vot, fie
pentru unul dintre competitorii electorali prevăzuți în Partea a II-a a buletinului de
vot, corespunzător circumscripției în care își are domiciliul. Aplicarea ștampilei
VOTAT atât pentru un competitor electoral din Partea I, cât și pentru unul din Partea
II a buletinului de vot, sau pentru un competitor electoral dintr-o altă circumscripție
decât cea corespunzătoare autocolantului plasat pe buletin conform art. 85, alin. (5),
atrage după sine anularea buletinului de vot.
19. Se introduce Art. 911 având următorul cuprins:
(1) Operatorul de calculator al biroului electoral al secţiei de vot asigură înregistrarea
video-audio neîntreruptă a procedurilor realizate de la încheierea votării şi până la
părăsirea localului secţiei de vot de către membrii biroului electoral al secţiei de
votare, în scopul asigurării posibilităţii organismelor electorale de a verifica
respectarea dispoziţiilor prezentei legi.
(2) Operatorul de calculator trebuie să realizeze înregistrarea video-audio prevăzută la
alin. (1) dintr-o poziţie fixă, de la o distanţă medie, pe un cadru general.
(3) Se interzice operatorului de calculator să realizeze copii ale înregistrării video-audio,
ori să permită accesul altor persoane la înregistrare.
20. Se introduce Art. 912 având următorul cuprins:
1) Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicaţii
Speciale şi al Institutului Naţional de Statistică, asigură implementarea şi gestionarea
Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului

ilegal, pe baza datelor şi informaţiilor din Registrul electoral şi Registrul secţiilor de
votare.
2) Normele metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a
prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de
calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare se aprobă prin hotărâre a
Autorităţii Electorale Permanente.
3) Pentru implementarea şi funcţionarea pe durata alegerilor a Sistemului informatic de
monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal se va utiliza, de regulă,
infrastructura informatică deţinută de autorităţile administraţiei publice centrale şi
locale, precum şi de unităţile de învăţământ, sub coordonarea Serviciului de
Telecomunicaţii Speciale.

21. Art. 92, alin (7) se modifică și va avea următorul cuprins:
Preşedintele va citi, cu voce tare, la deschiderea fiecărui buletin, denumirea competitorului
electoral votat, inclusiv, dacă este cazul, a candidatului de pe lista de candidați votat, precum
și codul aferent votului exprimat pe buletinul de vot, şi va arăta buletinul de vot celor
prezenţi.

22. Art. 92, punctul (h) se modifică și va avea următorul cuprins:
numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare competitor electoral (care reprezintă
suma voturilor acordate pentru lista de candidați sau pentru un anumit candidat de pe lista
respectivă), inclusiv numărul voturilor individuale obținute de candidații de pe listele de
candidați;

23. Art. 93, alin. (1) se modifică după cum urmează:
Rezultatul se consemnează în câte un tabel separat şi se încheie, în două exemplare originale,
câte un proces-verbal. În cazul secțiilor de vot aflate în străinătate, se va încheia câte un
proces-verbal pentru fiecare dintre cele 43 de circumscripții.

24. La art. 93, se adaugă alin. (21), având următorul cuprins:
Procesele-verbale încheiate în secțiile de vot din străinătate pentru fiecare dintre
circumscripțiile aflate pe teritoriul României vor cuprinde:
a) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne pentru circumscripția
respectivă;
b) numărul buletinelor de vot primite;
c) numărul buletinelor de vot întrebuințate și anulate;
d) numărul total al voturilor valabil exprimate;
e) numărul voturilor nule;
f) numărul voturilor albe:
g) numărul voturilor valabil exprimate obținute de fiecare competitor electoral;
h) numărul voturilor contestate;

i) expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestaţiilor şi a modului de soluţionare a lor,
precum şi a contestaţiilor înaintate biroului electoral de circumscripţie;
j) starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării.

25. La art. 93, se adaugă alin. (101), având următorul cuprins:
Biroul electoral pentru străinătate întocmește două procese-verbale cuprinzând rezultatul
voturilor exprimate în circumscripția respectivă pentru fiecare dintre celelalte 42 de
circumscripții, pe baza proceselor-verbale aferente celorlalte 42 de circumscripții, astfel cum
sunt acestea transmise de către birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate. Câte
un exemplar al acestor procese-verbale încheiate de către biroul electoral pentru străinătate
este transmis către Biroul Electoral Central, iar un exemplar este păstrat de către biroul
electoral de circumscripție.

26. Art. 93, alin. (12), se modifică după cum urmează:
Birourile electorale ale secţiilor de votare organizate în străinătate întocmesc pentru fiecare
dintre cele 43 de circumscripții, separat pentru Senat şi Camera Deputaţilor, câte un dosar
care cuprinde: procesul-verbal, în două exemplare originale, contestaţiile privitoare la
operaţiunile electorale ale biroului electoral al secţiei de votare, buletinele de vot nule şi cele
contestate, formularele tipizate care au fost folosite la calculul rezultatelor, precum şi listele
electorale utilizate în cadrul secţiei de votare, îndosariate pe tipuri de liste. Dosarele, sigilate
şi ştampilate, însoţite de listele electorale utilizate la secţia de votare respectivă, se înaintează,
cu sprijin logistic din partea Ministerului Afacerilor Externe, pe bază de proces-verbal,
biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în
afara ţării, iar în cazul în care acesta şi-a încetat activitatea, Tribunalului Bucureşti. Buletinele
de vot întrebuinţate şi cele necontestate, buletinele de vot anulate şi neutilizate, ştampilele şi
celelalte materiale necesare votării sunt predate, pe bază de proces-verbal, misiunii
diplomatice sau oficiului consular.

27. La art. 93, se adaugă alin. (13), având următorul cuprins:
Pe baza proceselor-verbale transmise de către birourile electorale de circumscripție potrivit
alin. (101), Biroul Electoral Central va totaliza pentru fiecare circumscripție din țară
rezultatele voturilor exprimate de către cetățenii cu domiciliul în respectiva circumscripție,
dar care au votat în secțiile de vot din străinătate. Rezultatele vor fi atestate într-un
proces-verbal pentru fiecare circumscripție, iar câte o copie a acestuia va fi transmis
birourilor electorale de circumscripție.

28. Art. 94, alin. (1) se modifică după cum urmează:
După primirea dosarelor și a procesului-verbal prevăzute la art. 93, biroul electoral de
circumscripţie încheie, separat pentru Senat şi pentru Camera Deputaţilor, câte un
proces-verbal cuprinzând totalizarea voturilor valabil exprimate pentru fiecare partid politic,
alianţă politică, alianţă electorală şi candidat independent, pe care îl înaintează în termen de
24 de ore la Biroul Electoral Central.

29. Art. 94, alin (9) se modifică și va avea următorul cuprins:
Mandatele desfăşurate pe listele de candidaţi, potrivit alin. (8), se atribuie candidaţilor de
biroul electoral de circumscripţie după cum urmează:
a) Pe fiecare listă de candidați se constată dacă există vreun candidat care a întrunit un număr
de voturi cel puțin egal cu coeficientul electoral;
b) Dacă se constată că nu există nici un candidat care a întrunit un număr de voturi cel puțin
egal cu coeficientul electoral, atribuirea mandatelor se face în ordinea înscrierii candidaților
pe lista competitorului electoral.
c) Candidaților care au întrunit un număr de voturi individuale cel puțin egal cu coeficientul
electoral li se va atribui un mandat indiferent de poziția pe care au fost înscriși pe lista de
candidați.
d) Dacă se constată că există candidați care au întrunit un număr de voturi individuale cel
puțin egal cu coeficientul electoral, iar numărul acestora este mai mic decât numărul de
mandate care revine competitorului electoral, se atribuie mandatele candidaților care au
întrunit un număr de voturi individuale cel puțin egal cu coeficientul electoral, indiferent de
poziția pe care au fost înscriși pe liste, iar restul mandatelor rămase se alocă în ordinea
înscrierii candidaților pe lista competitorului electoral.

30. Anexa 1 se abrogă.

III. Legea nr. 33 din 16 ianuarie 2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor
pentru Parlamentul European se modifică după cum urmează:

1. Art. 16, alin (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(4) Pentru a fi înregistrate la Biroul Electoral Central, listele de candidați propuse de
partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice
sau alianțele electorale trebuie însoțite de o listă de susținători cuprinzând un număr cel puțin
egal cu 0,1% din numărul de voturi valide exprimate la alegerile precedente pentru
Parlamentul European. Lista susținătorilor se depune într-un singur exemplar.”

2. Art. 17, alin (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
(1) Poate candida ca independent cetățeanul român sau cetățeanul altui stat membru al
Uniunii Europene care are dreptul de a fi ales și este susținut de un număr de alegători cel
puțin egal cu 0,1% din numărul de voturi valide exprimate la alegerile precedente pentru
Parlamentul European. Cererea de admitere a candidaturii independente se depune la Biroul
Electoral Central, în 4 exemplare, însoțită de un exemplar al listei de susținători, cu cel puțin
60 de zile înainte de ziua de referință.

3. Art. 18, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Un alegător poate susține mai multe liste de candidați ai partidelor politice, alianțelor
politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale sau
candidați independenți.”

4. Art. 20, alin. (6) se modifică și va avea următorul cuprins:
Se înlocuiește cu textul art. 61 din Legea 208/2015, la care se adaugă alin. 31:
Conform rezultatului tragerii la sorți și a ordinii stabilite de partide sau alianțele electorale pe
propria listă de candidați, fiecare candidat de pe fiecare listă, respectiv fiecare candidat
independent, va primi un cod format din patru cifre, primele două indicând poziția listei pe
buletinul de vot, iar următoarele două poziția candidatului pe listă (primul candidat de pe
prima listă va avea codul 0101, al doilea codul 0102 etc). Codul asociat unui vot acordat listei
în bloc, marcat în patrulaterul aferent semnului electoral, conform art. 61 (4), va fi format din
primele două cifre care indică poziția listei pe buletinul de vot, urmate de cifrele 00. Codul
candidaților independenți va fi format din primele două cifre care indică poziția pe buletinul
de vot, urmate de cifrele 01. Codurile vor fi utilizate la încheierea proceselor verbale,
conform art. 49 și 50.

5. Art. 46, alin. (7) se modifică și va avea următorul cuprins:
Alegătorii votează separat în cabine închise, aplicând ştampila cu menţiunea "VOTAT"
înăuntrul patrulaterului asociat cu semnul electoral al listei de candidați sau cu numele și

prenumele candidatului de pe o listă de candidați sau cu prenumele şi numele candidatului
independent pe care îl votează. Ştampila cu menţiunea "VOTAT" trebuie astfel dimensionată
încât să fie mai mică decât patrulaterul. Aplicarea ștampilei VOTAT în patrulaterul aferent
unui candidat de pe o listă de candidați, și, pe același buletin de vot, și în patrulaterul aferent
semnului electoral al aceleiași liste de candidați, reprezintă un vot valabil exprimat și se va
număra ca un vot acordat candidatului de pe lista respectivă. Aplicarea ștampilei VOTAT
pentru doi sau mai mulți candidați de pe aceeași listă de candidați reprezintă un vot valabil
exprimat și echivalează cu un vot aferent listei respective, fără a se lua în considerare o
preferință exprimată pentru un anumit candidat. Aplicarea ștampilei VOTAT în două sau mai
multe patrulatere aferente unor candidați sau semne electorale de pe două sau mai multe liste
de candidați atrage după sine anularea votului.

6. Se introduce Art. 481 având următorul cuprins:
1) Operatorul de calculator al biroului electoral al secţiei de vot asigură înregistrarea
video-audio neîntreruptă a procedurilor realizate de la încheierea votării şi până la
părăsirea localului secţiei de vot de către membrii biroului electoral al secţiei de
votare, în scopul asigurării posibilităţii organismelor electorale de a verifica
respectarea dispoziţiilor prezentei legi.
2) Operatorul de calculator trebuie să realizeze înregistrarea video-audio prevăzută la
alin. (1) dintr-o poziţie fixă, de la o distanţă medie, pe un cadru general.
3) Se interzice operatorului de calculator să realizeze copii ale înregistrării video-audio,
ori să permită accesul altor persoane la înregistrare.
7. Se introduce Art. 482 având următorul cuprins:
1) Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicaţii
Speciale şi al Institutului Naţional de Statistică, asigură implementarea şi gestionarea
Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului
ilegal, pe baza datelor şi informaţiilor din Registrul electoral şi Registrul secţiilor de
votare.
2) Normele metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a
prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de
calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare se aprobă prin hotărâre a
Autorităţii Electorale Permanente.
3) Pentru implementarea şi funcţionarea pe durata alegerilor a Sistemului informatic de
monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal se va utiliza, de regulă,
infrastructura informatică deţinută de autorităţile administraţiei publice centrale şi
locale, precum şi de unităţile de învăţământ, sub coordonarea Serviciului de
Telecomunicaţii Speciale.
8. Art. 49, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
La deschiderea fiecărui buletin, preşedintele citeşte cu voce tare lista de candidaţi care a fost
votată sau, după caz, numele și prenumele candidatului de pe lista de candidați votat sau

numele şi prenumele candidatului independent, precum și codul aferent votului exprimat pe
buletinul de vot, şi arată buletinul de vot celor prezenţi. Buletinele de vot deschise se
grupează pe partide politice, alianţe politice, alianţe electorale, precum şi pe organizaţii ale
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, şi pe candidaţi independenţi, se numără şi se
leagă separat. Voturile nule, numărul de voturi pentru fiecare listă de candidați și pentru
fiecare candidat individual, respectiv prenumele şi numele candidaţilor independenţi şi
voturile valabil exprimate pentru fiecare, se consemnează în câte un tabel separat de câte un
membru al biroului electoral al secţiei de votare, desemnat de preşedinte.

9. Art. 51 se modifică și va avea următorul cuprins:
(1) Pentru partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale,
alianțele politice, alianțele electorale și candidații independenți, pragul electoral de atribuire a
mandatelor este egal cu coeficientul electoral național. Coeficientul electoral național
reprezintă partea întreagă a raportului dintre numărul total de voturi valabil exprimate și
numărul de mandate de parlamentari europeni ce revin României.”

10. La Art. 52 se introduce alin. 1/b1cu următorul cuprins:
Atribuirea mandatelor se face după cum urmează:
Pe fiecare listă de candidați se constată dacă există vreun candidat care a întrunit un număr de
voturi cel puțin egal cu coeficientul electoral;
Dacă se constată că nu există nici un candidat care a întrunit un număr de voturi cel puțin egal
cu coeficientul electoral, atribuirea mandatelor se face în ordinea înscrierii candidaților pe
lista competitorului electoral.
Candidaților care au întrunit un număr de voturi individuale cel puțin egal cu coeficientul
electoral li se va atribui un mandat indiferent de poziția pe care au fost înscriși pe lista de
candidați.
Dacă se constată că există candidați care au întrunit un număr de voturi individuale cel puțin
egal cu coeficientul electoral, iar numărul acestora este mai mic decât numărul de mandate
care revine competitorului electoral, se atribuie mandatele candidaților care au întrunit un
număr de voturi individuale cel puțin egal cu coeficientul electoral, indiferent de poziția pe
care au fost înscriși pe liste, iar restul mandatelor rămase se alocă în ordinea înscrierii
candidaților pe lista de candidați.

IV. Legea nr. 370 din 20 Septembrie 2004 privind alegerea Președintelui României, se
modifică după cum urmează:

1. Art. 4, alin. (2), se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Candidaturile propuse de partidele și de alianțele politice, precum și candidaturile
independente pot fi depuse numai dacă sunt susținute de un număr de alegători cel puțin egal

cu 0,1% din numărul de voturi valabil exprimate la precedentele alegeri pentru Președintele
României. Un alegător poate susține mai mulți candidați.”

2. Art. 27, alin (2), pct. c), se modifică și va avea următorul cuprins:
„c) sunt însoțite de declarația de acceptare a candidaturii, scrisă, semnată și datată de
candidat, de declarația de avere, declarația de interese, de o declarație pe propria răspundere a
candidatului în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al
acesteia, precum și de lista susținătorilor, al căror număr nu poate fi mai mic de 0,1% din
numărul de voturi valabil exprimate la precedentele alegeri pentru Președintele României.

3. Se introduce art. 461 având următorul cuprins:
1) Operatorul de calculator al biroului electoral al secţiei de vot asigură înregistrarea
video-audio neîntreruptă a procedurilor realizate de la încheierea votării şi până la
părăsirea localului secţiei de vot de către membrii biroului electoral al secţiei de
votare, în scopul asigurării posibilităţii organismelor electorale de a verifica
respectarea dispoziţiilor prezentei legi.
2) Operatorul de calculator trebuie să realizeze înregistrarea video-audio prevăzută la
alin. (1) dintr-o poziţie fixă, de la o distanţă medie, pe un cadru general.
3) Se interzice operatorului de calculator să realizeze copii ale înregistrării video-audio,
ori să permită accesul altor persoane la înregistrare.
4. Se introduce art. 651 având următorul cuprins:
4) Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicaţii
Speciale şi al Institutului Naţional de Statistică, asigură implementarea şi gestionarea
Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului
ilegal, pe baza datelor şi informaţiilor din Registrul electoral şi Registrul secţiilor de
votare.
5) Normele metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a
prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de
calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare se aprobă prin hotărâre a
Autorităţii Electorale Permanente.
6) Pentru implementarea şi funcţionarea pe durata alegerilor a Sistemului informatic de
monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal se va utiliza, de regulă,
infrastructura informatică deţinută de autorităţile administraţiei publice centrale şi
locale, precum şi de unităţile de învăţământ, sub coordonarea Serviciului de
Telecomunicaţii Speciale.
7) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură serviciile de telefonie specială şi de
comunicaţii de voce şi date, necesare birourilor şi oficiilor electorale, precum şi
funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a
votului ilegal. Sumele necesare pentru acoperirea acestor cheltuieli se asigură din
bugetul de stat.

