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GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 

Ordonanţă de urgenţă 

privind Registrul electoral, secţiile de votare şi listele electorale 

permanente, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte 

normative privind procesele electorale 

 

 

 Luând în considerare faptul că la data de 1 ianuarie 2013 au intrat în vigoare 

dispoziţiile art. 22-24 privind Registrul electoral din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea 

Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 

pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice 

locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind  Statutul aleşilor locali, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

 observând că textele legale nu stabilesc în mod clar şi explicit responsabilităţile 

autorităţilor publice privind constituirea, gestionarea şi actualizarea Registrului electoral, 

tipărirea listelor electorale permanente şi arondarea cetăţenilor cu drept de vot pe secţii de 

votare, 

 având în vedere că, de veridicitatea numărului de alegători înscrişi în listele 

electorale permanente depinde exercitarea unor drepturi fundamentale ale cetăţenilor 

români, 

 văzând că, deşi intenţia legiuitorului organic a fost aceea de a utiliza Registrul 

electoral ca un instrument unic de evidenţă electorală pentru toate tipurile de alegeri, 

potrivit legii, Registrul electoral poate fi folosit numai la alegerile pentru Camera 

Deputaţilor şi Senat, 

 având în vedere principiul stabilităţii dreptului electoral, potrivit căruia 

modificarea legislaţiei electorale nu trebuie făcută cu mai puţin de un an înainte de 

alegeri, statuat de Codul de bune practici în materie electorală elaborat de Comisia de la 

Veneţia, precum şi de jurisprudenţa Curţii Constituţionale,  

observând Raportul asupra calendarului şi inventarului criteriilor politice de 

evaluare a alegerilor adoptat de Consiliul pentru alegeri democratice cu ocazia celei de-a 
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34-a Reuniuni (Veneţia, 14 octombrie 2010) care subliniază faptul că „orice reformă care 

vizează legislaţia electorală ce urmează să se aplice unor alegeri trebuie să aibă loc 

suficient de devreme pentru a putea fi cu adevărat aplicabilă”, 

luând în considerare faptul că anul viitor vor avea loc alegeri atât pentru 

Parlamentul European cât şi Preşedintele României,  

 ţinând cont totodată de posibilitatea organizării unor evenimente electorale care 

prin natura lor nu pot fi prevăzute, precum alegeri parţiale pentru autorităţile 

administraţiei publice locale, alegeri parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat, 

referendumuri locale sau naţionale, 

 constatând faptul că insuficienţa reglementării privind Registrul electoral, precum 

şi lipsa unui cadru juridic unitar privind listele electorale permanente şi secţiile de votare, 

pot conduce la disfuncţionalităţi în pregătirea, organizarea şi desfăşurarea viitoarelor 

procese electorale, orice întârziere în îmbunătăţirea acesteia fiind de natură să îngrădească 

exercitarea drepturilor electorale fundamentale ale cetăţenilor, 

având în vedere necesitatea asigurării corectitudinii acestor procese electorale prin 

evidenţierea cât mai exactă a structurii şi dimensiunii corpului electoral, toate acestea 

vizând interesul public şi constituind o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu 

poate fi amânată, 

 în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 

     

 

 Art. 1.  – Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Registrului Electoral şi a Registrului secţiilor de votare, precum şi 

întocmirea listelor electorale permanente. 

 

Art. 2. -  (1) Registrul electoral reprezintă un sistem informatic naţional de 

înregistrare şi actualizare a datelor de identificare a cetăţenilor români cu drept de vot, 

precum şi a altor date şi informaţii necesare pregătirii, organizării şi desfăşurării alegerilor 

şi a referendumurilor. 

(2) Registrul electoral este structurat pe unităţi administrativ-teritoriale pentru 

cetăţenii români cu drept de vot cu domiciliul în România, respectiv pe state şi localităţi 

pentru cetăţenii români cu drept de vot cu domiciliul în străinătate. 

 (3) Înregistrarea cetăţenilor români cu drept de vot în Registrul electoral şi 

actualizarea datelor de identificare a acestora înscrise în Registrul electoral se realizează 

de către persoane autorizate de primari, prin dispoziţie. 
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(4) Persoanele autorizate de primari, prin dispoziţie, operează direct în Registrul 

electoral, în mod permanent, pe baza documentelor oficiale prezentate de persoana 

interesată sau comunicate de autorităţi, potrivit atribuţiilor ce le revin conform legii. 

(5) Primarii unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt constituite servicii 

publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor pot autoriza prin dispoziţie în vederea 

operării în Registrul electoral, conform alin. (3), persoane din cadrul acestora. 

(6) Autoritatea Electorală Permanentă asigură administrarea şi suportul tehnic 

necesar funcţionării Registrului electoral, coordonarea metodologică a actualizării 

Registrului electoral, precum şi controlul respectării dispoziţiilor prezentei ordonanţe de 

urgenţă. 

(7) Conţinutul Registrului electoral se aprobă prin hotărâre a Guvernului la 

propunerea Autorităţii Electorale Permanente şi  a Ministerului Afacerilor Interne, cu 

avizul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

 (8) Datele cu caracter personal din Registrul electoral sunt protejate de legea 

specială şi nu pot fi prelucrate decât în condiţiile prevăzute de aceasta. 

 (9) Datele şi informaţiile din Registrul electoral sunt destinate exclusiv pregătirii, 

organizării şi desfăşurării alegerilor şi a referendumurilor. 

 

 Art. 3. -  (1)  Cetăţenii români cu drept de vot sunt înscrişi în Registrul electoral 

de la data la care au împlinit vârsta de 18 ani. 

(2) Odată înscris în Registrul electoral cu adresa de domiciliu, cetăţeanul român cu 

drept de vot poate să solicite înscrierea sa cu adresa de reşedinţă, potrivit alin. (3) sau (4), 

după caz. 

(3) Sunt înscrişi în Registrul electoral cu adresele de reşedinţă din România de 

către primarul unităţii administrativ-teritoriale respective, cetăţenii români cu drept de vot 

care depun cereri în acest sens până cel mai târziu cu 30 de zile înainte de data votării.  

(4) Sunt înscrişi în Registrul Electoral cu adresele din străinătate, cetăţenii români 

cu drept de vot şi cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate care depun cereri în acest sens 

la misiunile diplomatice şi oficiile consulare, până cel mai târziu cu 30 de zile înainte de 

data votării.  

(5) Înregistrarea în Registrul electoral a cetăţenilor români cu drept de vot 

prevăzuţi la alin. (4) se realizează de către Autoritatea Electorală Permanentă pe baza 

comunicării transmise de Ministerul Afacerilor Externe 

 (6) Modelele cererilor prevăzute la alin. (2) şi (3) sunt stabilite prin hotărâre a 

Autorităţii Electorale Permanente.  

  

Art. 4.  - (1) Radierea din Registrul electoral a unei persoane se face în 

următoarele situaţii: 
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a) în cazul decesului, pe baza datelor din registrul de stare civilă; 

b) în cazul pierderii cetăţeniei române, pe baza comunicării Autorităţii Naţionale 

pentru Cetăţenie transmise Autorităţii Electorale Permanente; 

     c) în cazul interzicerii exercitării drepturilor electorale, pe baza comunicării 

instanţei de judecată către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor; 

 d) în cazul punerii sub interdicţie, pe baza comunicării instanţei de judecată către 

serviciul de stare civilă la care este înregistrată naşterea celui pus sub interdicţie 

judecătorească. 

(2) Reînscrierea în Registrul electoral a persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. b) - d) 

se face la cererea persoanei interesate, în temeiul actului prin care se dovedeşte încetarea 

situaţiei care a impus radierea. 

 (3) Radierea din Registrul electoral a persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. a), c) şi 

d) se realizează de către primari prin intermediul persoanelor autorizate de aceştia prin 

dispoziţie. 

 (4) Radierea din Registrul electoral a cetăţenilor români cu drept de vot care şi-au 

pierdut cetăţenia română se realizează de Autoritatea Electorală Permanentă. 

  

 Art. 5. – (1) Modificările în Registrul electoral referitoare la schimbarea 

domiciliului, respectiv a numelui se efectuează din oficiu, potrivit actelor normative în 

vigoare care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor şi actele de stare civilă, 

de către primari prin intermediul persoanelor autorizate de aceştia prin dispoziţie. 

(2) Serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor comunică gratuit 

primarilor unităţilor administrativ-teritoriale din raza lor teritorială de competenţă, unde 

nu au fost constituite astfel de servicii, situaţia nominală a schimbărilor de domiciliu, a 

persoanelor cărora le-au fost interzise drepturile electorale, precum şi a persoanelor care 

au împlinit vârsta de 18 ani. 

 

 Art. 6.  - (1) Orice cetăţean român cu drept de vot poate solicita primarilor, prin 

cerere scrisă datată şi semnată, informaţii cu privire la propriile date înscrise în Registrul 

electoral. 

 (2) Răspunsurile la cererile prevăzute la alin. (1) se comunică în cel mult 15 zile 

lucrătoare.   

(3) Autoritatea Electorală Permanentă implementează aplicaţii informatice care să 

furnizeze on-line cetăţenilor români cu drept de vot informaţii privind secţia de votare 

unde sunt arondaţi conform domiciliului sau reşedinţei. 

 (4) Partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale pot obţine, pe 

cheltuiala lor, de la Autoritatea Electorală Permanentă, pentru o solicitare pe an în afara 
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perioadelor electorale, respectiv pentru o solicitare pe fiecare perioadă electorală, extrase 

din Registrul electoral cuprinzând datele privind cetăţenii români cu drept de vot. 

 (5) Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoştinţă publică, la data de 30 

aprilie a fiecărui an, numărul cetăţenilor români cu drept de vot, cuprinşi în Registrul 

electoral, structurat pe unităţi administrativ-teritoriale. 

 

 Art. 7. - (1) Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de 

Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne comunică semestrial, până la data de 31 

martie, respectiv 30 septembrie a fiecărui an, Autorităţii Electorale Permanente, conform 

formatului stabilit de comun acord prin protocol, următoarele: 

a) situaţia nominală a cetăţenilor români care urmează să împlinească vârsta de 

18 ani în anul respectiv; 

b) situaţia nominală a  eliberării de noi acte de identitate cetăţenilor români cu 

drept de vot; 

c) situaţia modificărilor de domiciliu şi de reşedinţă a cetăţenilor români cu 

drept de vot. 

d) situaţia nominală a cetăţenilor români cu drept de vot şi cu domiciliul în 

România care au decedat; 

e) situaţia nominală a cetăţenilor români cu drept de vot cărora li s-a interzis 

exercitarea drepturilor electorale. 

(2) Comunicările vor cuprinde pentru fiecare caz, nume, prenume, codul numeric 

personal, domiciliu, reşedinţă, dacă este cazul, seria şi numărul actului de identitate. 

(3) Direcţia Generală de Paşapoarte comunică semestrial, până la data de 31 

martie, respectiv 30 septembrie a fiecărui an, Autorităţii Electorale Permanente, conform 

formatului stabilit de comun acord prin protocol situaţia nominală a cetăţenilor români cu 

vârsta peste 18 ani care  care şi-au stabilit domiciliul în străinătate, potrivit alin. (2). 

(4) Comunicările transmise de către Direcţia Generală de Paşapoarte cuprind 

pentru fiecare caz în parte, numele, prenumele, codul numeric personal, ţara de domiciliu, 

seria şi numărul paşaportului simplu, paşaportului simplu electronic sau paşaportului 

simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu. 

 (5) Institutul Naţional de Statistică comunică semestrial, până la data de 31 martie, 

respectiv 30 septembrie a fiecărui an, Autorităţii Electorale Permanente, conform 

formatului stabilit de comun acord prin protocol, numărul locuitorilor pe unităţi 

administrativ-teritoriale şi pe grupe de vârstă. 

 (6) Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie comunică semestrial, până la data de 31 

martie, respectiv 30 septembrie a fiecărui an, Autorităţii Electorale Permanente, conform 

formatului stabilit de comun acord prin protocol, situaţia nominală a persoanelor care au 

dobândit cetăţenia română şi cea a persoanelor care şi-au pierdut cetăţenia română, 

potrivit alin. (2). 
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 (7) Ministerul Afacerilor Externe comunică semestrial, până la data de 31 martie, 

respectiv 30 septembrie a fiecărui an, Autorităţii Electorale Permanente, conform 

formatului stabilit de comun acord prin protocol, situaţia nominală a cetăţenilor români cu 

drept de vot şi cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate care au făcut cereri de înscriere în 

Registrul Electoral cu adresele de domiciliu sau de reşedinţă din străinătate, precum şi 

situaţia nominală a cetăţenilor români cu drept de vot şi cu domiciliul în străinătate care 

au decedat. 

(8) Comunicările transmise de Ministerul Afacerilor Externe vor cuprinde pentru 

fiecare caz, nume, prenume, codul numeric personal, domiciliu, reşedinţă, dacă este cazul, 

seria şi numărul actului de identitate. 

(9) În perioadele electorale, comunicările prevăzute la alin. (1) - (8) se fac cu 20 de 

zile înaintea datei votării. 

  

 Art. 8. –  Autoritatea Electorală Permanentă, prin birourile sale judeţene şi 

filialele sale, verifică listele electorale suplimentare şi tabelele electorale întocmite de 

preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare, în vederea corectării eventualelor 

omisiuni, erori sau neconcordanţe din Registrul electoral. 

 

     Art. 9. -    (1) Întâmpinările împotriva omisiunilor, a înscrierilor greşite şi a 

oricăror erori din Registrul electoral privind cetăţenii români cu drept de vot cu domiciliul 

în România se fac la primar, acesta fiind obligat să se pronunţe, prin dispoziţie, în cel 

mult 3 zile de la data înregistrării. 

     (2) Contestaţiile împotriva dispoziţiilor date de primar, potrivit alin. (1), se 

soluţionează, în cel mult 3 zile de la data înregistrării, de către judecătoria în a cărei rază 

teritorială domiciliază cetăţeanul român cu drept de vot. Hotărârea judecătorească este 

definitivă; ea se comunică persoanelor interesate în cel mult 24 de ore de la pronunţare. 

    (3) Competenţa de soluţionare a contestaţiilor împotriva dispoziţiilor date de 

primar, potrivit alin. (1), care privesc înscrierea în Registrul electoral cu adresa de 

reşedinţă, aparţine judecătoriei în a cărei rază teritorială îşi are reşedinţa cetăţeanul român 

cu drept de vot. 

 

Art. 10. - (1) Întâmpinările împotriva omisiunilor, a înscrierilor greşite şi a 

oricăror erori din Registrul electoral privind cetăţenii români cu drept de vot cu domiciliul 

în străinătate se fac la Autoritatea Electorală Permanentă, aceasta fiind obligată să se 

pronunţe, prin decizie, în cel mult 3 zile de la data înregistrării. 

 (2) Contestaţiile împotriva deciziilor date de Autoritatea Electorală Permanentă, 

potrivit alin. (1), se soluţionează, în cel mult 3 zile de la data înregistrării, de către 
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Judecătoria Sectorului 1. Hotărârea judecătorească este definitivă; ea se comunică 

persoanelor interesate în cel mult 24 de ore de la pronunţare. 

 

Art. 11. – (1) Listele electorale permanente cuprind cetăţenii români cu drept de 

vot arondaţi pe secţii de votare, potrivit legii.  

(2) Pentru cetăţenii români cu drept de vot, cu domiciliul sau reşedinţa în 

străinătate, listele electorale permanente se întocmesc pe state şi localităţi. 

(3) Listele electorale permanente se întocmesc în ordine alfabetică. 

(4) Lista electorală permanentă cuprinde pentru fiecare cetăţean român cu drept de 

vot, numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa, după caz, seria 

şi numărul actului de identitate şi o rubrică destinată semnăturii.  

(5) Modelul listei electorale permanente este stabilit prin hotărâre a Guvernului la 

propunerea Autorităţii Electorale Permanente şi a Ministerului Afacerilor Interne, cu 

avizul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.  

(6) Cu 5 zile înaintea datei votării, primarii tipăresc listele electorale permanente, 

în două exemplare, pe baza datelor şi informaţiilor din Registrul Electoral. În cazul în care 

primarul nu dispune de logistica necesară, tipărirea listelor electorale permanente şi 

distribuirea acestora către primari este asigurată de prefecţi.  Un exemplar rămâne la 

primar şi un exemplar se predă birourilor electorale ale secţiilor de votare. 

(7) Listele electorale permanente cuprinzând cetăţenii români cu drept de vot şi cu 

domiciliul sau reşedinţa în străinătate sunt tipărite, în două exemplare, de Autoritatea 

Electorală Permanentă şi predate Ministerului Afacerilor Externe cu 15 zile înaintea datei 

votării. Un exemplar rămâne la Ministerul Afacerilor Externe şi un exemplar se predă 

birourilor electorale ale secţiilor de votare. 

  (8) Primarii pun la dispoziţia birourilor electorale ale secţiilor de votare liste 

cuprinzând persoanele care au domiciliul în raza teritorială a acestora şi cărora le-a fost 

interzisă exercitarea drepturilor electorale sau au fost puse sub interdicţie. 

 

Art. 12. – (1) Registrul secţiilor de votare este gestionat de Autoritatea 

Electorală Permanentă şi reprezintă ansamblul datelor şi informaţiilor privind delimitarea,  

numerotarea şi sediile secţiilor de votare,  precum şi dotarea acestora. 

(2) Actualizarea registrului secţiilor de votare se realizează de către Autoritatea 

Electorală Permanentă, pe baza datelor şi informaţiilor comunicate de primari, prefecţi şi 

alte autorităţi care deţin date relevante privind organizarea administrativ-teritorială, 

amenajarea teritoriului şi urbanism. 

(3) Registrul secţiilor de votare este public. 
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Art. 13. – (1) Delimitarea secţiilor de votare din ţară reprezintă ansamblul 

activităţilor privind arondarea cetăţenilor români cu drept de vot la o secţie de votare.  

 (2) Secţiile de votare sunt organizate după cum urmează: 

a) în localităţile cu o populaţie de peste 1.500 de locuitori, câte o secţie de votare la 

1.000-2.500 de locuitori, dar nu mai mult de 2000 de alegători; 

b) în localităţile cu o populaţie sub 1.500 locuitori, de regulă, o singură secţie de 

votare.  

c) în localităţi izolate, inclusiv în aşezările componente ale acestora, respectiv în 

satele aparţinând comunelor, în localităţile componente şi satele aparţinătoare ale 

municipiilor şi oraşelor, inclusiv cartiere, aflate la o distanţă mai mare de 3 km faţă de cea 

mai apropiată secţie de votare organizată în aceeaşi localitate şi în care se află cel puţin 50 

de alegători.  

 (3) Delimitarea secţiilor de votare din ţară şi stabilirea sediilor acestora se 

actualizează anual până cel mai târziu la data de 30 aprilie, respectiv până cel mai târziu 

cu 20 de zile înaintea datei votării de către primarii comunelor, oraşelor, municipiilor sau 

ai subdiviziunilor   administrativ-teritoriale ale municipiilor cu sprijinul serviciilor publice 

comunitare locale de evidenţă a persoanelor, prin dispoziţie, cu avizul conform al 

Autorităţii Electorale Permanente.  

(4) Dispoziţia primarului se comunică prefectului în cel mult 48 de ore de la data 

emiterii. 

(5) Numerotarea secţiilor de votare se actualizează de către prefect, în cel mult 48 

de ore de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4), la nivelul fiecărui judeţ, respectiv al 

municipiului Bucureşti, începând cu localitatea reşedinţă de judeţ şi continuând cu cele 

din municipii, oraşe şi comune, în ordinea alfabetică a acestora; în municipiile cu 

subdiviziuni administrativ-teritoriale numerotarea se face cu respectarea ordinii acestor 

subdiviziuni, prevăzută de lege.  

(6) În cel mult 48 de ore de la expirarea termenului prevăzut la alin. (5), prefectul 

centralizează datele şi informaţiile conţinute în dispoziţiile primarilor pe care le comunică 

Autorităţii Electorale Permanente în formatul solicitat de aceasta. 

 (7) Amenajarea localurilor secţiilor de votare se face, de regulă, în imobile 

aparţinând domeniului public/privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, 

precum şi în cele aflate în folosinţa sau administrarea autorităţilor administraţiei publice 

centrale sau locale. 

(8) La stabilirea localurilor secţiilor de votare vor fi avute în vedere îndeosebi 

spaţii aflate la parterul clădirilor, amplasate în locuri publice accesibile, a căror 

configuraţie permit o cât mai bună organizare şi desfăşurare a operaţiunilor electorale, 

precum şi afluirea şi defluirea corespunzătoare a alegătorilor.  

(9) Este interzisă organizarea secţiilor de votare în unităţi militare, unităţi de 

asistenţă medicală cu paturi, asistenţă medicală primară şi ambulatorie de specialitate. 
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 (10) Pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României se 

organizează una sau mai multe secţii de votare pentru alegătorii care se află în străinătate 

la data alegerilor. 

(11) În afara secţiilor de votare prevăzute la alin. (10), pot fi organizate, cu acordul 

guvernului din ţara respectivă, secţii de votare şi în alte localităţi decât cele în care îşi au 

sediul misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României unde îşi au domiciliul sau 

reşedinţa cel puţin 50 de cetăţeni români cu drept de vot.  

(12) Organizarea şi numerotarea secţiilor de votare din străinătate se stabilesc de 

către ministrul afacerilor externe, prin ordin, până cel mai târziu cu 20 de zile înaintea 

datei votării, cu avizul conform al Autorităţii Electorale Permanente.  

(13) Metodologia pentru obţinerea avizului conform prevăzut la alin. (3) şi (12) se 

stabileşte prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente. 

(14) Raza teritorială a secţiei de votare nu poate depăşi limitele teritoriale ale 

colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor. 

(15) Cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei votării, prefecţii şi primarii aduc la 

cunoştinţă publică delimitarea şi numerotarea fiecărei secţii de votare, prin publicaţii în 

care se indică şi locul de desfăşurare a votării. 

 

Art. 14. – (1) Constituie contravenţii, dacă acestea nu constituie infracţiuni, 

următoarele fapte: 

a) efectuarea de înregistrări eronate în Registrul electoral sau neefectuarea 

înregistrărilor în Registrul electoral la termenele stabilite potrivit prezentei ordonanţe de 

urgenţă; 

b) efectuarea de operaţiuni în Registrul electoral sau în listele electorale 

permanente de către persoane neautorizate; 

c) încălcarea normelor privind delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare, 

precum şi a normelor privind stabilirea sediilor secţiilor de votare; 

d) neefectuarea comunicărilor privind secţiile de votare în forma şi la termenele 

stabilite potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă. 

  (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 4.500 lei 

la 10.000 lei. 

     (3) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor 

prevăzute la alin. (2) se fac de către personalul Autorităţii Electorale Permanente. 

 

 Art. 15.  – (1) Înscrierea, cu ştiinţă, în lista electorală permanentă, în lista 

electorală suplimentară ori în tabelul electoral a unor persoane fictive sau care nu au drept 

de vot constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani.  
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 (2) Înscrierea, cu ştiinţă, la acelaşi scrutin, a unei persoane în mai multe liste 

electorale permanente constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 

5 ani. 

 

 Art. 16. – În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 

ordonanţe de urgenţă, Guvernul aprobă prin hotărâre, la propunerea Autorităţii Electorale 

Permanente şi a Ministerului Afacerilor Interne, cu avizul Autorităţii Naţionale de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, normele metodologice de 

implementare, funcţionare, administrare, securitate, acces şi actualizare a Registrului 

electoral şi a Registrului secţiilor de votare, inclusiv procedurile şi termenele de întocmire 

şi actualizare ale acestora. 

 

 Art. 17. - (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 

ordonanţe de urgenţă, primarii comunelor, oraşelor, municipiilor sau ai subdiviziunilor 

administrativ-teritoriale ale municipiilor, cu sprijinul serviciilor publice comunitare locale 

de evidenţă a persoanelor, prin dispoziţie, cu avizul conform al Autorităţii Electorale 

Permanente, efectuează prima delimitare a secţiilor de votare din ţară şi stabilesc sediile 

acestora.  

(2) În termen de 15 zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (1), 

prefecţii stabilesc prima numerotare a secţiilor de votare. 

 

Art. 18. -  Exemplarele din listele electorale permanente aflate la primării şi 

judecătorii la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se predau spre 

topire operatorilor economici specializaţi. 

 

Art. 19. - Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 

referendumului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 84 din 24 februarie 2000, cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 

1. Alineatul (3) al articolului 15
1
 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(3) Guvernul stabileşte prin hotărâre, la propunerea Autorităţii Electorale 

Permanente şi a Ministerului Afacerilor Interne,  programul calendaristic pentru realizarea 

acţiunilor necesare pentru referendum, bugetul şi cheltuielile necesare în vederea 

organizării şi desfăşurării scrutinului, modelul listei suplimentare sau, după caz, modelul 

tabelelor electorale, modelele ştampilelor birourilor electorale şi modelul ştampilei cu 

menţiunea "VOTAT", modelul buletinului de vot, modelul timbrului autocolant, condiţiile 
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de tipărire, gestionare şi utilizare a acestora, măsurile care trebuie luate de autorităţile 

publice centrale şi locale pentru buna organizare şi desfăşurare a scrutinului. De 

asemenea, Guvernul stabileşte, cu cel puţin 20 de zile înainte de data votării, la 

propunerea Autorităţii Electorale Permanente şi a Institutului Naţional de Statistică, 

modelele proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatului votării.” 

2. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 17. - Operaţiunile pentru desfăşurarea referendumului au loc în 

circumscripţiile electorale şi la secţiile de votare, organizate potrivit prevederilor Legii nr. 

35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza listelor electorale permanente 

şi a celorlalte liste electorale prevăzute de lege, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 15
1
 

din prezenta lege, care se aplică în mod corespunzător.” 

3.  Articolele 19-20 se abrogă. 

4.   Alineatul (1) al articolului 25 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(1) Biroul Electoral Central veghează la transmiterea listelor electorale 

permanente la birourile electorale ale secţiilor de votare, supraveghează corecta 

desfăşurare a referendumului şi centralizează la nivel naţional rezultatele acestuia, pe care 

le înaintează Curţii Constituţionale.” 

5. Alineatele (1), (4) şi (5) ale articolului 43
1
 se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

„(1) Procesul-verbal pentru consemnarea rezultatului referendumului, însoţit de 

buletinele de vot nule şi cele contestate, de contestaţiile formulate, de listele electorale 

permanente şi listele electorale suplimentare completate la secţia de votare, va fi înaintat 

biroului electoral ierarhic superior de către preşedintele biroului electoral al secţiei de 

votare, însoţit de 2 membri ai biroului, stabiliţi prin tragere la sorţi, şi de pază şi protecţie 

asigurată cu personal din Ministerul Afacerilor Interne. 

    ....................................... 

    (4) Procesul-verbal întocmit de birourile electorale judeţene, ale sectoarelor 

municipiului Bucureşti, respectiv de biroul electoral pentru secţiile de votare din 

străinătate, în cazul referendumurilor naţionale, însoţit de toate procesele-verbale ale 

secţiilor de votare din subordine, împreună cu listele electorale permanente, respectiv 

listele electorale suplimentare sau tabelele electorale utilizate, precum şi de contestaţiile 

nerezolvate, va fi înaintat la Biroul Electoral Central. 

    (5) Biroul Electoral Central va înainta listele electorale permanente, respectiv 

listele electorale suplimentare sau tabelele electorale, după caz, utilizate în cadrul secţiilor 

de votare Autorităţii Electorale Permanente, care le va verifica în vederea depistării 

eventualelor voturi multiple, în termen de 60 de zile de la data referendumului naţional. În 

situaţia în care Autoritatea Electorală Permanentă va constata existenţa unor persoane 

care şi-au exercitat votul de mai multe ori, va sesiza organele de urmărire penală în 

vederea aplicării prevederilor art. 54 alin. (2).” 
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6. La articolul 49, lit. a) se abrogă. 

 

Art. 20.  – Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 

20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se 

modifică şi se completează după cum urmează: 

 

1. Alineatul (3) al articolului 55 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(3) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat în condiţiile 

legii. Referendumul se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului 

de cel puţin 25% din numărul cetăţenilor cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral în 

unitatea administrativ-teritorială respectivă.” 

2. Alineatul (3) al articolului 99 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(3) Consiliul judeţean poate fi dizolvat prin referendum judeţean, organizat în 

condiţiile legii. Referendumul se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens 

prefectului de cel puţin 20% din numărul cetăţenilor cu drept de vot, înscrişi în Registrul 

electoral în unitatea administrativ-teritorială respectivă.” 

 

 

Art. 21. - Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 333 din 17 mai 2007, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 

urmează: 

 

1. Articolele 13 şi 15 se abrogă. 

2. Articolele 16 -21 se abrogă. 

3.   Articolul 22 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

„Art. 22. - Primarul comunică biroului electoral de circumscripţie comunală, 

orăşenească sau municipală, după caz, precum şi biroului electoral de circumscripţie 

judeţeană numărul de alegători rezultat din Registrul electoral şi listele electorale 

complementare, în termen de 24 de ore de la primirea acestora. Primarii sectoarelor 

municipiului Bucureşti comunică numărul total de alegători atât birourilor electorale de 

circumscripţie de sector, cât şi Biroului Electoral al Municipiului Bucureşti. Birourile 

electorale de circumscripţie asigură publicitatea numărului total de alegători prin afişare 

la sediile acestora.” 

4. Alineatul (4) al articolului 22
1
 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
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„(4) Listele electorale complementare actualizate se tipăresc şi sunt puse la 

dispoziţia primarilor de formaţiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări 

cu 45 de zile înaintea datei alegerilor.” 

5. Alineatul (2) al articolului 22
2
 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

(2) În termen de 10 zile de la primirea listelor electorale complementare, potrivit 

art. 22
1
 alin. (4), primarul este obligat să pună la dispoziţia partidelor politice, alianţelor 

politice şi alianţelor electorale, la cererea şi pe cheltuiala acestora, copii de pe listele 

electorale complementare. 

7. După alineatul (2) al articolului 22
2
 se introduc 3 noi alineate, alin. (2

1
) – 

alin. (2
3
), cu următorul cuprins: 

„(2
1
) Cetăţenii Uniunii Europene au dreptul să verifice înscrierile făcute în listele 

electorale complementare. Întâmpinările împotriva omisiunilor, înscrierilor greşite sau 

oricăror erori din liste se fac în scris şi se depun la primar. 

(2
2
) Primarul este obligat să se pronunţe, în scris, în cel mult 3 zile de la 

înregistrarea întâmpinării. 

(2
3
) Împotriva soluţiei date de primar se poate face contestaţie în termen de 24 de 

ore de la comunicare. Contestaţia se soluţionează în termen de cel mult 3 zile de la 

înregistrare, de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află localitatea. Hotărârea 

judecătorească este definitivă şi irevocabilă şi se comunică persoanei interesate şi 

primarului în termen de 24 de ore de la pronunţare.” 

8. Alineatul (2) al articolului 22
3
 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(2) Primarii asigură condiţiile necesare consultării de către cetăţenii Uniunii 

Europene a listelor electorale complementare, atât la sediul primăriei, cât şi la sediul 

secţiei de votare.” 

            9. La alineatul (1) al articolului 25, literele b) şi f) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

„b) veghează la întocmirea şi actualizarea listelor electorale, precum şi la 

organizarea secţiilor de votare;” 

.............................................................. 

f) stabilesc, pe baza numărului de alegători înscrişi în Registrul electoral şi în 

listele electorale complementare, comunicat conform dispoziţiilor art. 22 alin. (1), 

numărul de susţinători necesar pentru depunerea candidaturilor independente;” 

10. Litera a) a articolului 29 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„a) primesc de la primari listele electorale permanente şi copiile de pe listele 

electorale complementare şi asigură condiţiile necesare în vederea verificării acestora de 

către alegători;” 

11. La alineatul (1) al articolului 37 litera a) se modifică şi va avea următorul 

cuprins:  

„a) urmăreşte întocmirea listelor electorale;” 
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12. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 48 se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 

„(1) Candidaţii independenţi pentru funcţia de consilier trebuie să fie susţinuţi de 

minimum 1% din numărul total al alegătorilor înscrişi în Registrul electoral şi în listele 

electorale complementare din circumscripţia respectivă, dar nu mai puţin de 50 în cazul 

comunelor, de 100 în cazul localităţilor urbane de rangul II şi III şi de 1.000 în cazul 

judeţelor, municipiului Bucureşti, sectoarelor municipiului Bucureşti şi localităţilor 

urbane de rangul I. 

(2) Pentru funcţia de primar, candidaţii independenţi trebuie să prezinte o listă de 

susţinători, care trebuie să cuprindă minimum 2% din numărul total al alegătorilor înscrişi 

în Registrul electoral şi în listele electorale complementare din circumscripţia pentru care 

candidează, dar nu mai puţin de 200 în cazul comunelor, 300 în cazul oraşelor, 1.000 în 

cazul municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti şi 5.000 în cazul municipiului 

Bucureşti. Candidaţii independenţi pentru funcţia de preşedinte al consiliului judeţean 

trebuie să prezinte o listă de susţinători, care să cuprindă minimum 2% din numărul total 

al alegătorilor înscrişi în Registrul electoral şi în listele electorale complementare din 

circumscripţia pentru care candidează, dar nu mai puţin de 3.000.” 

13.  Alineatul (1) al articolului 82 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(1) Alegătorii votează numai la secţia de votare unde au fost arondaţi conform 

domiciliului sau reşedinţei, după caz.” 

14. Articolul 83 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 83. - Prin excepţie de la prevederile art. 82 alin. (1), preşedintele şi membrii 

birourilor electorale ale secţiilor de votare, precum şi personalul tehnic auxiliar şi 

personalul însărcinat cu menţinerea ordinii votează la secţia de votare unde îşi îndeplinesc 

atribuţiile, dacă domiciliază în unitatea administrativ-teritorială pentru care se votează la 

secţia respectivă. Aceştia trebuie să fie înscrişi de către preşedintele biroului electoral al 

secţiei de votare într-o listă suplimentară şi trebuie să fie radiaţi din lista electorală 

permanentă existentă la secţia de votare în a cărei rază domiciliază, la solicitarea 

preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare.” 

15. Alineatul (2) al articolului 87 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), votarea se face numai pe baza unui extras 

întocmit personal de preşedintele biroului electoral de pe lista electorală permanentă, 

copia listei electorale complementare sau de pe lista suplimentară existente la secţia 

respectivă. Lista se semnează de preşedinte şi se ştampilează, iar persoanele cuprinse în 

aceste extrase trebuie să fie radiate din celelalte liste existente la secţie.” 

16. La alineatul (1) al articolului 89, litera c) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„c) stabileşte numărul alegătorilor înscrişi în lista electorală permanentă, respectiv 

în copia listei electorale complementare primite din partea primarului unităţii 



15 

 

administrativ-teritoriale pe a cărei rază îşi are sediul secţia de votare. Este interzis, sub 

sancţiunea prevăzută la art. 103 lit. o), ca pe aceste liste să existe ştersături, modificări sau 

completări, altele decât cele rezultate din aplicarea art. 87 alin. (2). Rezultatul numărării 

se înscrie la pct. a1, respectiv a2 din modelul procesului-verbal prevăzut de art. 90 alin. 

(3);” 

17.   La alineatul (3) al articolului 90, literele a1) şi b1) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

„a1) numărul total al alegătorilor potrivit listei electorale permanente (pct. a1 >/= 

pct. b1); 

.......................... 

b1) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în lista 

electorală permanentă;” 

18. La alineatul (2) al articolului 99, literele a1) şi b1) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins:  

„a1) numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale permanente (pct. a1 >/= 

pct. b1); 

..................... 

b1) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în listele 

electorale permanente;” 

19. La alineatul (2) al articolului 100, literele a1) şi b1) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

„a1) numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale permanente (pct. a1 >/= 

pct. b1); 

.................... 

b1) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în listele 

electorale permanente;” 

20. După articolul 102 se introduce un nou articol, art. 102
1
 cu următorul 

cuprins: 

„Art. 102
1
. – În termen de cel mult 30 de zile de la data validării alegerilor, 

judecătoriile predau birourilor judeţene sau filialelor Autorităţii Electorale Permanente în 

a căror rază teritorială funcţionează, listele electorale utilizate în secţiile de votare.” 

21. La articolul 103 litera a) se abrogă. 

22. Literele c) – e) ale articolului 103 se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 

„c) păstrarea registrelor cu listele electorale complementare în condiţii 

necorespunzătoare; 

d)  neefectuarea la termen a comunicărilor prevăzute de lege şi neoperarea acestora 

listele electorale complementare; 
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e) efectuarea de operaţiuni în listele electorale complementare de către persoane 

neautorizate;” 

23. Litera f) a articolului 103 se abrogă. 

24. Articolul 104 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „Art. 104.  -  Contravenţiile prevăzute la art. 103 lit. h), i), l) şi t) se sancţionează 

cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la lit. c), d) şi e) cu amendă de la 

1.000 lei la 1.400 lei, cele prevăzute la lit. j), k), o), p), q), r), s) şi ş), cu amendă de la 

1.400 lei la 2.000 lei, iar cele prevăzute la lit. b), g), m) şi n), cu amendă de la 2.200 lei la 

3.000 lei.” 

25. La articolul 105, litera e) a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

 „e) împuterniciţii preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, pentru faptele 

prevăzute la art. 103 lit. b), c), d) şi e); 

26. Alineatul (2) al articolului 106 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(2) Înscrierea, cu ştiinţă, în copia de pe lista electorală complementară a unor 

persoane care nu sunt înscrise în lista electorală complementară constituie infracţiune şi se 

pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani.” 

27. După alineatul (2) al articolului 106 se introduce un nou alineat, alin. (2
1
), 

cu următorul cuprins: 

„(2
1
) Înscrierea, cu ştiinţă, la acelaşi scrutin, a unei persoane în mai multe liste 

electorale complementare sau înscrierea în lista electorală complementară a unor persoane 

fictive ori care nu au drept de vot constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de 

la 6 luni la 5 ani.” 

28.    Alineatul (2) al articolului 125 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(2) În termen de 5 zile de la stabilirea datei alegerilor, la propunerea Ministerului 

Afacerilor Interne şi a Autorităţii Electorale Permanente, Guvernul stabileşte, prin 

hotărâre, măsurile tehnico-organizatorice necesare bunei organizări şi desfăşurări a 

alegerilor, modelul copiei de pe listele electorale complementare, modelul listei 

suplimentare, modelul extrasului de pe lista suplimentară şi al listei susţinătorilor, precum 

şi al ştampilelor birourilor electorale de circumscripţie şi al Biroului Electoral Central, 

modelul ştampilei de control şi al ştampilei cu menţiunea "VOTAT" şi modelul timbrului 

autocolant.  În acelaşi termen, Guvernul stabileşte, prin hotărâre, la propunerea Autorităţii 

Electorale Permanente şi a Institutului Naţional de Statistică, modelele proceselor-verbale 

pentru consemnarea rezultatului votării.” 

 

Art. 22. - Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui 

României, republicată în Monitorul Oficial nr. 650 din 12 

septembrie 2011 se modifică şi se completează după cum urmează: 



17 

 

 

1. La alineatul (1) al articolului 2, litera c) se abrogă. 

2. Articolele 7 şi 8 se abrogă. 

3. Alineatul (1) al articolului 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(1) Alegătorii care se prezintă la vot şi fac dovada cu actul de identitate că 

domiciliază în raza teritorială a secţiei de votare respective, însă au fost omişi din lista 

electorală permanentă, existentă în secţia de votare, precum şi membrii biroului electoral 

al secţiei de votare, persoanele însărcinate cu menţinerea ordinii şi care nu sunt înscrise în 

lista electorală permanentă din acea secţie, alegătorii care în ziua votării se află în altă 

comună, oraş sau municipiu decât cel de domiciliu, precum şi alegătorii care votează la 

secţiile de votare din străinătate sunt înscrişi într-un tabel cuprinzând numele şi 

prenumele, codul numeric personal, domiciliul, tipul, seria şi numărul actului de 

identitate, precum şi alte elemente stabilite prin hotărâre a Guvernului.” 

4. Articolul 10 lit. a)-c) se abrogă. 

5. Articolele 11-12 se abrogă. 

6. La alineatul (1) al articolului 19, litera e) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„e) centralizează rezultatele numărării voturilor pentru judeţul sau sectorul 

municipiului Bucureşti în care funcţionează şi înaintează Biroului Electoral Central 

procesele-verbale privind centralizarea rezultatelor votării la nivelul unităţilor 

administrativ-teritoriale la care funcţionează, procesele-verbale primite de la birourile 

electorale ale secţiilor de votare, dosarele cuprinzând listele electorale permanente şi 

tabelele utilizate în cadrul secţiilor de votare, după caz, precum şi toate contestaţiile şi 

întâmpinările primite;” 

7. La alineatul (1) al articolului 24, litera a) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„a) două liste electorale permanente, care cuprind alegătorii din secţia de votare; 

un exemplar este pus la dispoziţia alegătorilor pentru consultare şi un exemplar este 

utilizat în data alegerilor;” 

8. La alineatul (5) al articolului 24, litera a) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„a) predau birourilor electorale judeţene sau, după caz, biroului electoral al 

sectorului următoarele: procesele-verbale cuprinzând rezultatele votării, buletinele de vot 

nule şi cele contestate, împreună cu întâmpinările, contestaţiile şi materialele la care 

acestea se referă, de competenţa acestora, dosarele cuprinzând listele electorale 

permanente şi tabelele utilizate în cadrul secţiei de votare, precum şi declaraţiile pe 

propria răspundere prevăzute de art. 44 alin. (4), după caz; birourile electorale ale secţiilor 

de votare din străinătate predau, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, biroului 

electoral pentru secţiile de votare din străinătate sau, în cazul în care acesta şi-a încetat 
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activitatea, Tribunalului Bucureşti procesele-verbale cuprinzând rezultatele votării, 

buletinele de vot nule şi cele contestate, împreună cu întâmpinările, contestaţiile şi 

materialele la care acestea se referă şi predau Autorităţii Electorale Permanente, prin 

intermediul Ministerului Afacerilor Externe, dosarele cuprinzând tabelele utilizate în 

cadrul secţiilor de votare din străinătate, precum şi declaraţiile pe propria răspundere 

prevăzute de art. 44 alin. (5);” 

9. Alineatul (2) al articolului 32 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(2) Buletinele de vot se vor imprima de către Regia Autonomă "Monitorul 

Oficial", cu litere de aceeaşi mărime şi aceleaşi caractere şi cu aceeaşi cerneală, în atâtea 

exemplare câţi alegători sunt înscrişi în Registrul electoral, cu un supliment de 10%, la 

care se adaugă numărul estimat al buletinelor de vot necesare pentru secţiile de votare din 

străinătate, precum şi numărul estimat al buletinelor de vot necesare pentru secţiile de 

votare speciale. În acest sens, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii 

Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, Autoritatea Electorală Permanentă va 

comunica Biroului Electoral Central: numărul alegătorilor înscrişi în Registrul electoral, 

numărul estimat de buletine de vot necesare pentru secţiile de votare din străinătate, 

precum şi numărul estimat de buletine de vot necesare pentru secţiile de votare speciale.” 

10. Alineatul (1) al articolului 34 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(1) Buletinele de vot, ştampilele de control şi ştampilele cu menţiunea "VOTAT", 

formularele pentru încheierea proceselor-verbale, listele electorale permanente, tabelele 

prevăzute la art. 9 şi celelalte materiale necesare desfăşurării procesului electoral se 

preiau de către prefect, împreună cu preşedintele biroului electoral judeţean sau al 

biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, pe bază de proces-verbal, şi se 

păstrează în încăperi speciale, încuiate şi sigilate. Aceste materiale se distribuie, prin 

intermediul primarilor, preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, pe bază 

de proces-verbal, cel mai târziu cu două zile înaintea alegerilor. Pentru secţiile de votare 

din străinătate, preluarea şi predarea acestor materiale se fac, pe bază de proces-verbal, de 

către preşedintele biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, prin 

intermediul Ministerului Afacerilor Externe.” 

11. Alineatele (1) şi (5) ale articolului 43 se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 

„(1) Fiecare local al secţiilor de votare trebuie să posede un număr suficient de 

urne de vot, cabine, ştampile cu menţiunea "VOTAT", proporţional cu numărul 

alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente şi cu numărul estimat al alegătorilor 

care vor fi înscrişi în tabelele prevăzute la art. 9, precum şi o urnă de vot specială. 

.............................. 

(5) În ziua votării activitatea biroului electoral al secţiei de votare începe la ora 

6,00. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri şi, 

după caz, a persoanelor acreditate, verifică urnele, listele electorale permanente, 
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buletinele de vot şi ştampilele, consemnând la pct. e) şi i) din procesul-verbal prevăzut la 

art. 49 alin. (1) numărul buletinelor de vot primite, respectiv numărul ştampilelor cu 

menţiunea "VOTAT" primite. Pe măsură ce deschide pachetele sigilate, preşedintele 

asigură aplicarea ştampilei de control pe ultima pagină a fiecărui buletin de vot din 

acestea. După încheierea acestor operaţiuni, preşedintele închide şi sigilează urnele prin 

aplicarea ştampilei de control pe toate deschizăturile acestora, cu excepţia fantei prin care 

se introduc buletinele de vot. Lipsa unor buletine de vot se consemnează la pct. j) al 

procesului-verbal prevăzut la art. 49 alin. (1). 

12. Alineatul (5) al articolului 44 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(5) Alegătorii care în ziua votării se află în străinătate votează organizate în afara 

ţării, după ce declară în scris pe propria răspundere că nu au mai votat şi nu vor mai vota 

la acel tur de scrutin. Modelul declaraţiei pe propria răspundere se stabileşte prin hotărâre 

a Guvernului în termenul prevăzut la art. 65 alin. (1).” 

13. La alineatul (1) al articolului 48, literele c) şi d) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

„c) stabileşte numărul alegătorilor înscrişi în lista electorală permanentă; este 

interzis, cu excepţia prevăzută la art. 44 alin. (6), sub sancţiunea legii, ca pe aceste 

documente să existe ştersături, modificări sau completări; rezultatul numărării se va 

înscrie la pct. a) din procesul-verbal prevăzut la art. 49 alin. (1); 

d) stabileşte numărul alegătorilor prezenţi la urne, prin numărarea semnăturilor 

înscrise pe listele electorale permanente existente în secţia de votare, respectiv pe tabelele 

întocmite conform art. 9. Rezultatele vor fi consemnate în procesul-verbal la pct. b), 

respectiv pct. b1, b2 şi b3 din procesul-verbal prevăzut la art. 49 alin. (1);” 

14. La alineatul (1) al articolului 49, literele a), b1) şi b2) se modifică şi vor 

avea următorul cuprins: 

„a) numărul total al alegătorilor prevăzut în lista electorală permanentă existentă în 

secţia de votare [pct. a) >/= pct. b1]; 

b1 - numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în lista 

electorală permanentă; 

b2 - numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne şi nu sunt cuprinşi în 

lista electorală permanentă, înscrişi în tabelul prevăzut la art. 9 alin. (1);” 

15. Alineatul (5) al articolului 49 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

  „(5) Două exemplare ale procesului-verbal prevăzut la alin. (1), toate contestaţiile 

privitoare la operaţiunile electorale ale biroului electoral al secţiei de votare, buletinele de 

vot nule şi cele contestate alcătuiesc un dosar sigilat şi ştampilat care trebuie însoţit de 

ştampila de control. Lista electorală permanentă împreună cu tabelele utilizate în cadrul 

secţiei de votare, precum şi declaraţiile pe propria răspundere prevăzute de art. 44 alin. 

(4), după caz, alcătuiesc un dosar distinct. În cel mult 24 de ore de la încheierea votării, 

ambele dosare sunt înaintate biroului electoral judeţean sau, după caz, biroului electoral al 
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sectorului municipiului Bucureşti de către preşedintele biroului electoral al secţiei de 

votare, cu pază şi protecţie asigurată cu personal din Ministerul Afacerilor Interne, însoţit, 

la cerere, de alţi membri ai biroului electoral respectiv.” 

16. La alineatul (1) al articolului 50, literele a) şi b1) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

„a) numărul total al alegătorilor prevăzuţi în listele electorale permanente [pct. a) 

>/= pct. b1]; 

....................... 

b1 - numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în listele 

electorale permanente;” 

 17.  Alineatul (3) al articolului 50 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „(3) Procesul-verbal prevăzut la alin. (1), împreună cu procesele-verbale primite de 

la birourile electorale ale secţiilor de votare, precum şi cu toate contestaţiile şi 

întâmpinările primite de competenţa Biroului Electoral Central, formând un dosar sigilat, 

ştampilat şi semnat de membrii biroului electoral judeţean, ai biroului electoral al 

sectorului municipiului Bucureşti sau ai biroului electoral pentru secţiile de votare din 

străinătate, precum şi dosarele cuprinzând listele electorale permanente şi tabelele 

utilizate în cadrul secţiilor de votare, precum şi declaraţiile pe propria răspundere 

prevăzute de art. 44 alin. (4), după caz, însoţite de ştampila biroului electoral respectiv se 

înaintează, cu pază şi protecţie asigurată cu personal din Ministerul Afacerilor Interne, la 

Biroul Electoral Central, în cel mult 48 de ore de la primirea ultimului proces-verbal de la 

birourile electorale ale secţiilor de votare.” 

18. La alineatul (1) al articolului 51, literele a) şi b1) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

„a) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente [pct. a) >/= 

pct. b1]; 

.................................. 

b1 - numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în listele 

electorale permanente;” 

19. Alineatele (5) şi (6) ale articolului 51 se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 

„(5) Biroul Electoral Central predă Autorităţii Electorale Permanente dosarele 

cuprinzând listele electorale permanente şi tabelele utilizate în cadrul secţiilor de votare la 

ambele tururi de scrutin, precum şi declaraţiile pe propria răspundere prevăzute de art. 44 

alin. (4). La sesizarea partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor 

naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale şi a candidaţilor independenţi care 

participă la alegeri, făcută în cel mult 15 zile de la data validării rezultatului fiecărui tur 

de scrutin şi însoţită de probele pe care se întemeiază, Autoritatea Electorală Permanentă 

verifică listele electorale permanente şi tabelele utilizate în cadrul secţiilor de votare la 
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care se referă sesizarea, în vederea descoperirii cazurilor în care o persoană a votat fără a 

avea drept de vot sau a votat de mai multe ori la acelaşi tur de scrutin. Termenul de 

verificare a listelor electorale utilizate în cadrul secţiilor de votare este de 6 luni de la 

primirea acestora. În situaţia în care Autoritatea Electorală Permanentă descoperă indicii 

privind săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 59 alin. (1) lit. a) şi b), sesizează 

organele de urmărire penală competente. 

(6) La expirarea termenului prevăzut la alin. (5) pentru verificarea listelor 

electorale permanente şi a tabelelor utilizate în cadrul secţiilor de votare, Autoritatea 

Electorală Permanentă asigură arhivarea lor electronică, precum şi a declaraţiilor pe 

propria răspundere prevăzute de art. 44 alin. (4) şi (5) de către un furnizor de servicii de 

arhivare electronică, conform Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă 

electronică.” 

20.  Literele a) – e) ale articolului 55 se abrogă. 

21. Alineatul (1) al articolului 56 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(1) Contravenţiile prevăzute la art. 55 lit. g), j), k), l), m), o), p), ş), ţ), u), v), z), 

ab) şi ac) se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, cele de la lit. f), h), q), t), 

w) şi aa), cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, cele de la lit. i), n), r), s) şi y), cu amendă 

de la 4.500 lei la 10.000 lei. 

22. La articolul 56, litera e) a alineatului (2) se abrogă. 

23. Litera r) a articolului 55 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„r) refuzul de a înmâna buletinul de vot şi ştampila cu menţiunea "VOTAT" 

alegătorului care a semnat în lista electorală permanentă; înmânarea buletinului de vot 

unui alegător care nu prezintă actul de identitate ori care refuză să semneze pentru 

primirea acestora în lista electorală permanentă sau tabelul electoral în care este înscris; 

nerespectarea dispoziţiilor art. 44 alin. (8) privind prezenţa altor persoane în cabina de 

vot;  

24. Alineatul (2) al articolului 62 se abrogă. 

25. Alineatul (1) al articolului 65 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(1) Cel mai târziu în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii 

Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, Guvernul stabileşte prin hotărâre, la 

propunerea Autorităţii Electorale Permanente şi a Ministerului Afacerilor Interne, 

programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui 

României, bugetul şi cheltuielile necesare în vederea pregătirii, organizării şi desfăşurării 

scrutinului, modelele tabelelor prevăzute la art. 9, modelul ştampilei Biroului Electoral 

Central, a biroului electoral judeţean, a biroului electoral al sectorului municipiului 

Bucureşti, a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, modelul ştampilei 

de control a secţiei de votare şi modelul ştampilei cu menţiunea "VOTAT", modelul 

buletinului de vot, modelul timbrului autocolant, condiţiile de tipărire, gestionare şi 
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utilizare a acestora, măsurile care trebuie luate de autorităţile publice centrale şi locale 

pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor.” 

26. Alineatele (5) -  (7) ale articolului 66 se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 

„(5) Autoritatea Electorală Permanentă achiziţionează aplicaţiile şi serviciile 

informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării. 

(6) Guvernul asigură Autorităţii Electorale Permanente sumele necesare pentru 

achiziţionarea aplicaţiilor şi serviciilor informatice utilizate de Biroul Electoral Central 

pentru centralizarea rezultatelor votării, sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor 

generate de activitatea de verificare a listelor electorale permanente şi a tabelelor utilizate 

la secţiile de votare, precum şi de arhivarea electronică a acestora şi a documentelor 

primite de la Biroul Electoral Central. 

(7) Guvernul asigură spaţiul necesar depozitării de către Autoritatea Electorală 

Permanentă a listelor electorale permanente şi a tabelelor utilizate la secţiile de votare, 

precum şi a celorlalte materiale rezultate din procesul electoral care se păstrează în arhiva 

acesteia.” 

 

 

Art. 23. – Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 31 august 

2012 se modifică şi se completează după cum urmează: 

 

1. Articolul 11 se abrogă. 

2. Alineatul (3) al articolului 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

     „(3) Autoritatea Electorală Permanentă nu înscrie în listele electorale permanente 

cetăţenii români care, conform comunicărilor autorităţilor cu responsabilităţi similare din 

alte state membre ale Uniunii Europene, au fost înscrişi în listele electorale ale acelor 

state.” 

3. La articolul 31, litera a) a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„a) primesc de la primari, pe bază de proces-verbal, cu două zile înainte de ziua de 

referinţă, două liste electorale permanente şi două copii de pe listele electorale speciale, 

care cuprind alegătorii din secţia de votare; un exemplar din fiecare tip de listă este pus la 

dispoziţia alegătorilor pentru consultare şi un exemplar este utilizat în ziua de referinţă; 

4. Articolul 34 se abrogă. 

5.    Alineatul (2) al articolului 42 se modifică şi va avea următorul cuprins: 



23 

 

„(2) Buletinele de vot se vor imprima cu litere de aceeaşi mărime şi aceleaşi 

caractere şi cu aceeaşi cerneală în atâtea exemplare câţi alegători sunt înscrişi în Registrul 

electoral şi în listele electorale speciale, cu un supliment de 10%. Imprimarea buletinelor 

de vot se asigură de către Ministerul Afacerilor Interne, care răspunde ca toate buletinele 

de vot necesare să fie imprimate cu cel puţin 10 zile înainte de ziua de referinţă. 

Buletinele de vot se capsează.” 

6. Alineatele (1) şi (5) ale articolului 45  se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 

    „(1) Fiecare local de secţie de votare trebuie să posede un număr suficient de 

urne de vot, cabine, ştampile cu menţiunea "VOTAT", proporţional cu numărul 

alegătorilor înscrişi în Registrul electoral şi listele electorale speciale şi cu numărul 

estimat al alegătorilor care vor fi înscrişi în listele suplimentare, precum şi o urnă de vot 

specială.” 

......................................................... 

(5) În ziua de referinţă, activitatea biroului electoral al secţiei de votare începe la 

ora 6,00. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri 

şi, după caz, a observatorilor, verifică urnele, listele electorale, buletinele de vot şi 

ştampilele, consemnând în procesul-verbal prevăzut la art. 49 numărul persoanelor 

înscrise în listele electorale permanente, copiile listelor electorale speciale, precum şi 

numărul ştampilelor cu menţiunea "VOTAT". Pe măsură ce deschide pachetele sigilate, 

preşedintele asigură aplicarea ştampilei de control pe ultima pagină a fiecărui buletin de 

vot din acestea. După încheierea acestor operaţiuni, preşedintele închide şi sigilează 

urnele prin aplicarea ştampilei de control.” 

7. Alineatele (2)  - (4) ale articolului 46 se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 

„(2) Alegătorii pot vota la secţia de votare unde sunt înscrişi în lista electorală 

permanentă sau în copia de pe lista electorală specială ori la orice altă secţie de votare, în 

condiţiile prevăzute de art. 13. 

  (3) Accesul alegătorilor în sala de vot are loc în serii corespunzătoare numărului 

cabinelor. Alegătorul resortisant şi alegătorul comunitar prezintă actul de identitate, 

respectiv documentul de identitate biroului electoral al secţiei de votare. Preşedintele 

biroului electoral al secţiei de votare sau membrul desemnat de acesta verifică dacă 

alegătorul este înscris în lista electorală permanentă sau copia de pe lista electorală 

specială, după care alegătorul semnează în listă la poziţia destinată acestuia. În baza 

semnăturii în lista electorală permanentă sau copia de pe lista electorală specială, 

preşedintele sau membrul biroului electoral al secţiei de votare desemnat de acesta îi 

încredinţează alegătorului buletinul de vot şi ştampila cu menţiunea "VOTAT" pe care 

acesta o va aplica pe buletinul de vot. În situaţia în care alegătorul, din motive bine 

întemeiate, constatate de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate 
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semna în lista electorală, preşedintele face o menţiune în listă, confirmată prin semnătura 

sa şi a încă unui membru al biroului electoral. 

    (4) În cazul în care alegătorul nu este înscris în lista electorală permanentă sau 

copia de pe lista electorală specială, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau 

membrul desemnat de acesta verifică dacă prevederile art. 13 sunt îndeplinite şi opreşte de 

la votare alegătorul, în cazul în care aceste prevederi nu sunt îndeplinite.” 

8. La articolul 49, litera c) a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„c) stabileşte numărul alegătorilor înscrişi în lista electorală permanentă, respectiv 

în copia listei electorale speciale primite din partea primarului unităţii administrativ-

teritoriale în a cărei rază îşi are sediul secţia de votare; este interzis, sub sancţiunea legii, 

ca pe aceste liste să existe ştersături, modificări sau completări, cu excepţiile prevăzute la 

art. 12 alin. (14) şi (15) şi art. 47 alin. (2). Rezultatul numărării se va înscrie la pct. a1, 

respectiv pct. a2, din modelul procesului-verbal prevăzut la alin. (3);” 

 9.   La alineatul (3) al articolului 49, literele a), a1) şi b1) se modifică şi vor 

avea următorul  cuprins: 

„a) numărul total al alegătorilor înscrişi în lista electorală permanentă şi în copia de 

pe lista electorală specială (pct. a = pct. a1 + pct. a2), din care: 

a1) numărul total al alegătorilor înscrişi în lista electorală permanentă (pct. a1 >/= 

pct. b1); 

................................................... 

b1) numărul total al alegătorilor înscrişi în lista electorală permanentă, care s-au 

prezentat la urne;” 

10. La alineatul (1) al articolului 50, literele a), a1) şi b1) se modifică şi vor 

avea următorul cuprins: 

   „a) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente şi în 

listele electorale speciale (pct. a = pct. a1 + pct. a2), din care: 

    a1) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente (pct. a1 

>/= pct. b1); 

    ............................. 

    b1) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente, care s-

au prezentat la urne;” 

11. La alineatul (4) al articolului 52, literele a), a1) şi b1) se modifică şi vor 

avea următorul cuprins: 

 „a) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente şi în 

copiile de pe listele electorale speciale (pct. a = pct. a1 + pct. a2), din care: 

  a1) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente (pct. a1 

>/= pct. b1); 
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  a2) numărul total al alegătorilor înscrişi în copiile de pe listele electorale speciale 

(pct. a2 >/= pct. b2); 

    ....................................... 

    b1) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente, care s-

au prezentat la urne;” 

 12. La articolul 53 litera a) se abrogă.  

13. Literele b– e) ale articolului 53 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

 „b) păstrarea registrelor cu listele electorale speciale în condiţii necorespunzătoare; 

 c) neefectuarea la termen a comunicărilor prevăzute de lege şi neoperarea acestora 

în listele electorale speciale; 

 d) efectuarea de operaţiuni în listele electorale speciale de către persoane 

neautorizate; 

 e) necomunicarea către judecătorii a modificărilor operate în exemplarul listei 

electorale speciale existente la primărie;” 

13. Litera x) a articolului 53 se abrogă. 

14. Alineatul (1) al articolului 56 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(1) Înscrierea cu bună ştiinţă în copia de pe lista electorală specială a unor 

persoane care nu sunt înscrise în în listele electorale speciale constituie infracţiune şi se 

pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.” 

15. După alineatul (1) al articolului 56 se introduce un nou alineat, alin. (1
1
) cu 

următorul cuprins: 

„(1
1
) Înscrierea, cu ştiinţă, la acelaşi scrutin, a unei persoane în mai multe liste 

electorale speciale sau înscrierea în lista electorală specială a unor persoane fictive ori 

care nu au drept de vot constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 

5 ani.” 

16. Alineatul (1) al articolului 66 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(1) În termen de cel mult 5 zile de la aducerea la cunoştinţă publică a zilei de 

referinţă, Guvernul stabileşte prin hotărâre, la propunerea Autorităţii Electorale 

Permanente şi a Ministerului Afacerilor Interne, programul calendaristic pentru realizarea 

acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor României în Parlamentul European, 

bugetul şi cheltuielile necesare în vederea pregătirii, organizării şi desfăşurării scrutinului, 

modelul listei electorale speciale, al copiei de pe lista electorală specială, al listei 

suplimentare, a extrasului de pe lista suplimentară, modelul listei susţinătorilor, modelul 

ştampilei Biroului Electoral Central, a biroului electoral judeţean, a biroului electoral de 

sector al municipiului Bucureşti, a biroului electoral pentru secţiile de votare din 

străinătate, modelul ştampilei de control a secţiei de votare şi modelul ştampilei cu 

menţiunea "VOTAT", modelul buletinului de vot, modelul timbrului autocolant, măsurile 

care trebuie luate de autorităţile publice centrale şi locale pentru buna organizare şi 

desfăşurare a alegerilor.” 
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 Art. 24. – Titlul I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei 

Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 13 martie 2008, cu 

modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează 

după cum urmează: 

 

1. Alineatele (1) şi (5) ale articolului 8 se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

„(1) Alegătorii votează numai la secţia de votare unde sunt înscrişi în lista 

electorală permanentă, cu excepţia situaţiilor prevăzute de prezentul titlu. 

(5) Alegătorii care au fost înscrişi în registrul electoral cu adresa de reşedinţă 

votează numai la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea unde îşi au 

reşedinţa, potrivit delimitării făcute conform art. 18, şi unde sunt înscrişi în lista electorală 

permanentă.” 

2. La articolul 17, litera k) a alineatului (1) se abrogă. 

 3. Alineatele (1) – (9) ale articolului 18 se abrogă. 

4.Articolele 22-26
1
 se abrogă. 

5. Litera a) a articolului 20 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„a)   primesc de la primari, pe bază de proces-verbal,  listele electorale permanente, 

în preziua votării;” 

 6. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 27 se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 

 „(1) Listele electorale suplimentare se întocmesc în cazurile prevăzute de prezentul 

titlu şi vor cuprinde elementele prevăzute de lege pentru listele electorale permanente. 

Listele se semnează de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare unde au fost 

întocmite. 

(2) În lista electorală suplimentară vor fi trecute, de către preşedintele biroului 

electoral al secţiei de votare, persoanele care se prezintă la vot şi fac dovada că 

domiciliază pe raza secţiei de votare respective, însă au fost omise din lista electorală 

permanentă, precum şi persoanele care votează conform prevederilor art. 8 alin. (4).” 

7. Alineatele (1) şi (1
1
) ale articolului 30 se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 
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„(1) Candidaţii independenţi trebuie să fie susţinuţi de minimum 4% din numărul 

total al alegătorilor înscrişi în Registrul electoral, în colegiul uninominal în care 

candidează, dar nu mai puţin de 2.000 de alegători pentru Camera Deputaţilor şi 4.000 de 

alegători pentru Senat. 

 (1
1
) Candidaţii independenţi pentru circumscripţia electorală a cetăţenilor români 

cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării trebuie să fie susţinuţi de minimum 4% din 

alegătorii înscrişi în Registrul electoral, în unul dintre statele ce fac parte din colegiul 

uninominal pentru care candidează, dar nu mai puţin de 2.000 de alegători pentru Camera 

Deputaţilor şi 4.000 de alegători pentru Senat.” 

8. Alineatul (1) al articolului 36 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(1) Pentru fiecare colegiu uninominal, buletinele de vot se vor imprima cu litere 

de aceeaşi mărime şi aceleaşi caractere şi cu aceeaşi cerneală în atâtea exemplare câţi 

alegători sunt înscrişi în Registrul electoral, cu un supliment de 10%.” 

 9. Alineatele (1) şi (8) ale articolului 41 se modifică şi vor avea următorul 

cuprins:  

„(1) Fiecare secţie de votare trebuie să posede un număr suficient de urne 

etichetate corespunzător pentru alegerea Camerei Deputaţilor, respectiv a Senatului, urnă 

specială, cabine, ştampile cu menţiunea "VOTAT", având în vedere numărul alegătorilor 

înscrişi în Registrul electoral şi respectarea duratei votării prevăzute în lege. Buletinul de 

vot introdus în cealaltă urnă decât cea corespunzătoare tipului de alegere este luat în 

calcul dacă votul este valabil exprimat. 

(8) În ziua alegerilor, activitatea biroului electoral al secţiei de votare începe la ora 

6,00. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri şi, 

după caz, a persoanelor acreditate, verifică urnele, listele electorale, buletinele de vot şi 

ştampilele, consemnând, în procesul-verbal prevăzut la art. 45, numărul persoanelor 

înscrise în listele electorale permanente, numărul buletinelor de vot separat pentru Camera 

Deputaţilor şi Senat, precum şi numărul ştampilelor cu menţiunea "VOTAT". După 

încheierea acestei operaţii închide şi sigilează urnele, aplicând ştampila de control a 

secţiei de votare.” 

10. Alineatele (3) – (5) şi (11) ale articolului 42 se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

„(3) Accesul alegătorilor în sala de vot are loc în serii corespunzătoare numărului 

cabinelor. Fiecare alegător prezintă actul de identitate biroului electoral al secţiei de 

votare. Biroul electoral al secţiei de votare verifică dacă alegătorul este înscris lista 

electorală permanentă, după care alegătorul semnează în listă la poziţia destinată acestuia.  

   (4) În baza semnăturii în lista electorală permanentă, preşedintele sau un membru 

al biroului electoral al secţiei de votare îi încredinţează alegătorului buletinul de vot şi 

ştampila cu menţiunea "VOTAT" pe care acesta o va aplica pe buletinul de vot.  
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    (5) Alegătorii care fac dovada cu actul de identitate că domiciliază în zona 

arondată secţiei de votare respective şi au fost omişi din lista electorală permanentă pot 

vota la acea secţie de votare doar pe baza a actului de identitate, fiind înscrişi în lista 

suplimentară. 

.......................................... 

    (11) Certificarea prezenţei la vot se face prin aplicarea de către preşedintele 

biroului electoral al secţiei de votare sau de membrul biroului electoral al secţiei de votare 

desemnat de acesta a timbrului autocolant cu menţiunea „Votat” şi data scrutinului pe 

cartea de identitate sau a ştampilei cu menţiunea „Votat” pe cartea de identitate 

provizorie, buletinul de identitate, paşaportul simplu, paşaportul de serviciu, paşaportul 

diplomatic sau carnetul de serviciu militar, după caz.” 

11. La alineatul (15) al articolului 45, literele a1) şi b1) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

„a1) numărul total al alegătorilor potrivit listei electorale permanente, cu 

respectarea formulei: 

pct. a1 >/= pct. b1; 

................................................................. 

b1) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în lista 

electorală permanentă;” 

12. La alineatul (3) al articolului 46, literele a1) şi b1) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

„a1) numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale permanente, cu 

respectarea formulei: 

pct. a1 >/= pct. b1; 

........................................ 

b1) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în listele 

electorale permanente;” 

13. La alineatul (3
1
) al articolului 46, literele a1) şi b1) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins:  

„a1) numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale permanente, cu 

respectarea formulei: 

pct. a1 >/= pct. b1; 

........................ 

b1) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în listele 

electorale permanente;” 

14. Literele a) – a
4
) şi h

2
) ale articolului 50 se abrogă. 

15. Literele m
1
), m

2
)  şi h

1
) ale articolului 50 se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 
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  „m
1
) neaplicarea pe actul de identitate a ştampilei cu menţiunea "VOTAT" sau a 

timbrului autocolant, precum şi reţinerea actului de identitate, fără motive întemeiate, de 

către membrii biroului electoral al secţiei de votare; 

m
2
) reţinerea actului de identitate de către o persoană neautorizată, precum şi 

încredinţarea de către titular a actului de identitate unei alte persoane în scopul de a vota. 

........................ 

h
1
) nerespectarea deciziilor şi hotărârilor birourilor şi oficiilor electorale; 

nerespectarea hotărărilor, deciziilor şi instrucţiunilor Autorităţii Electorale Permanente;” 

16. Alineatul (1) al articolului 51 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(1) Contravenţiile prevăzute la art. 50 lit. c), f), g), h), h
1
), h

3
), k), o), q) şi r) se 

sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei, cele de la lit. b), l) şi p), cu amendă de la 

1.500 la 4.500 lei, cele de la lit. d), e), h
4
), i), j), m), m

1
), m

2
) şi n), cu amendă de la 4.500 

lei la 10.000 lei.” 

17. La articolul 51, litera e) a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

    „e) împuterniciţii preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, pentru faptele 

prevăzute la art. 50 lit. a), b) şi d);” 

18. Articolul 53 se abrogă. 

19. Alineatul (1) al articolului 63 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(1) Autoritatea Electorală Permanentă este o autoritate administrativă autonomă 

cu personalitate juridică şi competenţă generală în domeniul electoral, care asigură 

aplicarea unitară a dispoziţiilor legale privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor sau a 

altor consultări cu caracter naţional sau local. Autoritatea Electorală Permanentă 

urmăreşte şi sprijină dotarea secţiilor de votare cu logistica necesară, precum şi realizarea 

operaţiunilor electorale.” 

20. La articolul 65, prima teză a alineatului (1),  literele f) – h), r), m) şi u) ale 

alineatului (1)  se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

„(1) Autoritatea Electorală Permanentă exercită următoarele atribuţii principale: 

..................................................................................................................... 

f) administrează Registrul electoral; monitorizează şi controlează modul de 

efectuare a actualizării datelor şi informaţiilor din Registrul electoral; 

g) administrează Registrul secţiilor de votare; monitorizează şi controlează 

respectarea dispoziţiilor legale privind delimitarea secţiilor de votare şi numerotarea 

acestora; 

h) asigură instruirea personalului autorităţilor publice cu atribuţii în materia 

actualizării datelor şi informaţiilor din Registrul electoral, precum şi a persoanelor cu 

atribuţii privind delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare; 

 .....................................................................................................................................

....... 
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 m) organizează programe specifice de instruire şi formare în materie electorală, 

pentru primarii şi secretarii unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru 

persoanele care pot deveni membri ai birourilor electorale; în acest scop poate încheia 

parteneriate cu instituţii de învăţământ superior sau furnizori de formare profesională; 

................................................................................................................................................

.. 

 r) achiziţionează aplicaţiile şi serviciile informatice utilizate de Biroul Electoral 

Central pentru centralizarea rezultatelor votării la alegeri şi referendumuri;” 

................................................................................................................................................

..... 

 u) certifică spre neschimbare, cu 10 zile înainte de data alegerilor, programele de 

calculator achiziţionate potrivit prevederilor legale în vigoare şi le pune la dispoziţia 

competitorilor electorali, la cererea acestora; 

 21. După alineatul (4) al articolului 65 se introduce un nou alineat, alin. (5), cu 

următorul cuprins: 

 „(5)  Nerespectarea hotărârilor, deciziilor şi instrucţiunilor Autorităţii Electorale 

Permanente constituie contravenţie care se sancţionează potrivit prevederilor prezentei 

legi.”22. Alineatul (1) al articolului 69 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(1) În termen de 7 zile de la stabilirea datei alegerilor, Guvernul stabileşte, la 

propunerea Autorităţii Electorale Permanente şi a Ministerului Afacerilor Interne, 

calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale, măsurile necesare pentru buna 

organizare a alegerilor, modelul listei electorale suplimentare, al extrasului de pe lista 

electorală permanentă sau de pe lista suplimentară, al listei susţinătorilor, al listei 

membrilor organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, modelele 

ştampilelor birourilor electorale şi modelul ştampilei cu menţiunea "VOTAT", al listei 

candidaţilor, al declaraţiei de acceptare a candidaturii, al declaraţiei de renunţare la 

candidatură, precum şi al certificatului doveditor al alegerii deputaţilor şi senatorilor. În 

acelaşi termen, Guvernul aprobă, prin hotărâre, la propunerea Autorităţii Electorale 

Permanente, a Ministerului Afacerilor Interne şi a Ministerului Finanţelor Publice, 

bugetul necesar organizării alegerilor şi cheltuielile necesare pentru pregătirea, 

organizarea şi desfăşurarea acestora. De asemenea, Guvernul stabileşte, cu cel puţin 20 de 

zile înainte de data alegerilor, la propunerea Autorităţii Electorale Permanente şi a 

Institutului Naţional de Statistică, modelul proceselor-verbale pentru consemnarea 

rezultatului votării.” 

 23. Articolul 73 se abrogă. 

 

Art. 25.  - Alineatul (2) al articolului 391 din Legea nr. 

286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al 
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României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi: 

a) înscrierea, cu ştiinţă, în lista electorală permanentă, în lista electorală 

suplimentară ori în tabelul electoral a unor persoane fictive sau care nu au drept de vot; 

b) înscrierea, cu ştiinţă, la acelaşi scrutin, a unei persoane în mai multe liste 

electorale permanente. 

 

Art. 26.  - Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a 

Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 757 din din 12 noiembrie 2012 se 

modifică după cum urmează: 

1. Punctul 1 al articolului 75 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

     „1. La articolul 43
1
, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

    (5) Biroul Electoral Central va înainta listele electorale permanente, respectiv 

listele electorale suplimentare sau tabelele electorale, după caz, utilizate în cadrul secţiilor 

de votare Autorităţii Electorale Permanente, care le va verifica în vederea depistării 

eventualelor voturi multiple, în termen de 60 de zile de la data referendumului naţional. În 

situaţia în care Autoritatea Electorală Permanentă va constata existenţa unor persoane 

care şi-au exercitat votul de mai multe ori, va sesiza organele de urmărire penală în 

vederea aplicării prevederilor art. 387 din Codul penal." 

2. Punctul 4 al articolului 143 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„4. Articolul 104 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 Art. 104. - Contravenţiile prevăzute la art. 103 lit. h), i), l), t) şi ţ) se sancţionează 

cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la lit. c) - e), cu amendă de la 1.000 lei 

la 1.400 lei, cele prevăzute la lit. j), k) şi o) - ş), cu amendă de la 1.400 lei la 2.000 lei, iar 

cele prevăzute la lit. a), b), g), m) şi n), cu amendă de la 2.200 lei la 3.000 lei.” 

3. Punctul 2 al articolului 153 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„2. La articolul 51, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

(5) Biroul Electoral Central predă Autorităţii Electorale Permanente dosarele 

cuprinzând listele electorale permanente şi tabelele utilizate în cadrul secţiilor de votare la 

ambele tururi de scrutin, precum şi declaraţiile pe propria răspundere prevăzute de art. 44 

alin. (4). La sesizarea partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor 

naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale şi a candidaţilor independenţi care 

participă la alegeri, făcută în cel mult 15 zile de la data validării rezultatului fiecărui tur 

de scrutin şi însoţită de probele pe care se întemeiază, Autoritatea Electorală Permanentă 

verifică listele electorale permanente şi tabelele utilizate în cadrul secţiilor de votare la 
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care se referă sesizarea, în vederea descoperirii cazurilor în care o persoană a votat fără a 

avea drept de vot sau a votat de mai multe ori la acelaşi tur de scrutin. Termenul de 

verificare a listelor electorale utilizate în cadrul secţiilor de votare este de 6 luni de la 

primirea acestora. În situaţia în care Autoritatea Electorală Permanentă descoperă indicii 

privind săvârşirea infracţiunilor prevăzute la art. 387 din Codul penal, sesizează organele 

de urmărire penală competente. 

 

Art. 27. - Prevederile art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 

cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-

fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, nu se 

aplică achiziţiilor aferente realizării măsurilor necesare pentru implementarea şi buna 

funcţionare a Registrului electoral şi a Registrului secţiilor de votare. 

 

Art. 28. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se 

abrogă: 

a) Art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2008 privind 

modificarea şi completarea titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei 

Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru 

alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 

215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 29 august 2008; 

b) Hotărârea Guvernului nr. 720/2000 privind listele electorale permanente 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 22 august 2000, cu 

modificările ulterioare. 

 

 

PRIM–MINISTRU 

 

VICTOR-VIOREL PONTA 


