
TRANSPARENȚA ALEGERILOR NU ESTE OPȚIONALĂ 

 

 

 
Tra spare ța pro eselor ele torale este u  su ie t extre  de i porta t pe tru reșterea 
î rederii etățe ilor î  alegeri, î să î  legislația și pra ti a a tuală u reprezi tă o prioritate. 
Observarea profesio istă a alegerilor, adoptarea u or sta darde ridi ate și oder e de luare 
a de iziilor și o sultarea fa torilor i teresați tre uie să fie priorități și reprezi tă u  pu t 
riti  î  des hiderea ad i istrației ele torale ătre e efi iari. 

 
Organizațiile i ter ațio ale u expertiză î  do e iul ele toral pre u  OSCE/ODIHR, dar și 
rapoartele interne de observare a procesului electoral au identificat lipsuri semnificative care 
ți  de tra spare ța pro esului ele toral și au tra s is de ide ților re o a dări are î ă 
așteaptă să fie i luse î  legislația ele torală. De ase e ea, există Re o a dări ale Co isiei 
de la Ve eția are u au fost i luse î  legislația și pra ti a ro eas ă. C teva exe ple ar fi: 
 

Birourile electorale trebuie formate 
în mod echitabil pentru interesele 
tututor competitorilor electorali, iar 
repreze tații a didaților 
i depe de ți tre uie să ai ă a es la 
procesul electoral 

II. 3.1. e Partidele politice trebuie reprezentate egal în cadrul 
o isiilor ele torale sau tre uie să ai ă posibilitatea de a observa 

a tivitatea u ui orga is  i parțial. Egalitatea poate fi stri tă sau pe 
ază proporțio ală  

Co isia de la Ve eția, Codul u elor pra ti i î  aterie ele torală 
 
Pe tru alegerile prezide țale, pe tru a î u ătăți a esul egal al 
tuturor a didaților la pro esul ele toral, a didaților i depe de ți 
li s-ar putea a orda dreptul de a u i e ri î  irourile 
ele torale, î tr-u  odel si ilar elui folosit a tual e te pe tru 
partidele politi e erepreze tate î  Parla e t. 
 
Raportul Final al Misiunii Restrânse de Observare a Alegerilor 

OSCE/ODIHR, 2009  

Ședi țele irourilor ele torale 
tre uie să fie pu li e, iar a esul 
o servatorilor tre uie să fie per is la 
a tivitatea autorităților pe toată 
perioada procesului electoral 

II. . . a. O servatorilor aţio ali t şi elor i ter aţio ali tre uie să 
li se ofere cea mai mare posibilitate de participare la monitorizarea 
alegerilor. 

. O servarea alegerilor u tre uie să se li iteze doar la ziua 
desfăşurării alegerilor, i să upri dă perioada î registrării 
a didaţilor, şi da ă e azul, a alegătorilor, pre u  şi a pa ia 

ele torală. Mo itorizarea tre uie să per ită sta ilirea î ăl ărilor 
are au avut lo  î ai te, î  ti pul sau după desfăşurarea alegerilor. 

Ea trebuie, în special, să ai ă lo  î  ti pul u ărării voturilor 
 
I. . . x. la se ţiile de votare tre uie să fie preze ţi repreze ta ţii 
u ui u ăr de partide politi e, iar preze ţa o servatorilor a reditaţi 
de ătre a didaţi tre uie să fie per isă at t î  ti pul votării t şi 
î  ti pul u ărării voturilor ; 
xiii. u ărarea voturilor tre uie să fie tra spare tă. O servatorii, 
repreze ta ţii a didaţilor şi edia tre uie să fie ad işi la 

u ărare. De ase e ea, a este persoa e tre uie să e efi ieze de 
acces la toate procesele verbale;  
 
Co isia de la Ve eția, Codul u elor pra ti i î  aterie ele torală 
 



       

     
Tre uie luat î  o siderare faptul ă ivelul tra spare ței rește 
da ă orga izațiile o servatorilor i ter i au dreptul de a parti ipa la 
î t l irile irourilor electorale la toate nivelurile, inclusiv la nivelul 
BEC 
  
Raportul Final al Misiunii pentru Evaluarea Alegerilor 

OSCE/ODIHR,  2004 
   
       

  
S-ar putea lua î  o siderare o prevedere referitoare la o servarea 
de ătre o servatori lo ali și i ter ațio ali a î tregului pro es 
ele toral și u doar a pro edurilor desfășurate î  se țile de votare î  
ziua alegerilor. 
     
Raportul Final al Misiunii Restrânse de Observare a Alegerilor 

OSCE/ODIHR, 2009  
   
  

Deschiderea procesului de observare 
ătre partidele politi e 

Pe tru a rește ivelul la are pro esul ele toral este verifi at de 
ătre partidele politi e și ivelul ge eral al tra spare ței, legea 

ele torală ar putea fi a e dată pe tru a per ite partidelor politi e 
și a didaților i depe de ți să a rediteze o servatori. á easta ar 
o tri ui la e ți erea u ei disti ții lare î tre o servatorii are 
u su t a reditați de partide și o servatorii o i alizați di  partea 

partidelor politi e, di  o e t e siste ul a tual u î piedi ă î  
od efe tiv partidele politi e să a rediteze susți ătorii proprii su  
as a o servatorilor o i alizați de ONG-uri. 

       
Raportul Final al Misiunii Restrânse de Observare a Alegerilor 

OSCE/ODIHR, 2009 
     
      
̂  o for itate u re o a dările a terioare OSCE/ODIHR și î  
vederea sporirii tra spare ței, legea ele torală ar tre ui odifi ată 
astfel î t să per ită o servarea alegerilor de ătre repreze ta ții 
partidelor politi e și a didaților i depe de ți. 
   
Raportul Final al E hipei de Experţi Ele torali OSCE/ODIHR, 
  

 
 

Te ele ese țiale are tre uie i troduse u itar î  legislație și u regle e tate pri  de izie a 
Biroului Electoral Central la fiecare scrutin sunt: 

 ara terul pu li  al ședi țelor tuturor irourilor electorale 
 i for ațiile și do u e tele rezultate î  ti pul pro esului ele toral au ara ter pu li , 

iar a esarea fa ilă a a estora i lusiv î  for at ele tro i  și ope  data  de ătre 
e efi iari tre uie să reprezi te regula, u ex epția 

 publicarea on-li e a tuturor i for ațiilor legate de a tivitatea a estora: de izii, 
pro ese ver ale; e tralizarea i for ațiilor î tr-o si gură sursă este prefera ilă 

 eli i area o dițiilor restri tive de a reditare a o servatorilor 



 introducerea de prevederi foarte clare, ce vor oferi drepturi suplimentare 
o servatorilor și delegaților a didaților, a es pe toată durata pro esului ele toral la 
a tivitatea irourilor ele torale și ședi țele a estora. 

 soluțio area și ur ărirea, respe tiv arhivarea tuturor sesizărilor venite din partea 
repreze ta ților o petitorilor ele torali, o servatorilor și alegătorilor,  inclusiv prin 
i trodu erea u or registre ele tro i e de re la ații 

 formarea birourilor electorale în mod echitabil pentru interesele competitorilor 
ele torali și asigurarea a esului repreze ta ților a didaților i depe de ți î  

irourile ele torale de toate ivelurile. á esta este pe l gă u  pri ipiu al e hității î  
adrul pro esului ele toral și u  e a is  de tra spare ță, pri  are se asigură 

monitorizarea alegerilor. 
 
Co sideră  ă legislația a tuală este ult prea restri tivă u privire la a reditarea 
o servatorilor și tre uie adaptată regulilor i ter ațio ale î  do e iu. Pri ipiile pe are le 
propu e  su t:  Des hiderea pro esului de o servare ătre partidele politice, 
repreze ta ții a didaților i depe de ți și etățe i  Gestio area pro edurilor de 
a reditare î  od e tralizat de ătre áutoritatea Ele torală Per a e tă  I trodu erea 
unui capitol specific legat de observarea alegerilor în legile ele torale și ela orarea u ui Cod 
al Observatorului. 
 
̂  o dițiile î  are se va adopta u  vot la dista ță pri  i ter et sau orespo de ță  sau vot 
a ti ipat este e esară i trodu erea u or regle e tări are să per ită o servatorilor să 
monitorizeze procesul î  toate etapele a estuia. Co for  re o a dărilor Co siliului Europei1, 
unul dintre criteriile ese țiale pe tru auditarea și ertifi area votului ele tro i  este 
asigurarea posi ilității de a o serva toate etapele pro esului. 
 
Semnatarii acestui document vă soli ită î  alitate de e ri ai Comisiei parlamentare pentru 
legi ele torale să o siderați tra spare tizarea pro esului ele toral a o prioritate a solută 
pe tru a asigura profesio alis ul orga izării alegerilor, reșterea gradului de î redere în 
pro esul ele toral și ali ierea u sta dardele i ter ațio ale. 
 
 
Semnatari 

 

Centrul pentru Resurse Civice 
Ce trul pe tru Studiul De o rației 
Ce trul Rațiu pe tru De o rație  
Expert Forum 
Funky Citizens 
Grupul pe tru De o rație Parti ipativă – Plenum 
Laura Bretea, o servator i ter ațio al 
Constantin Mârza, o servator i ter ațio al  
Maria Krause, o servator i ter ațio al  
Car e  Cor elia Cer at, o servator i ter ațio al 
ádi a Bor a , o servator i ter ațio al 
                                                        
1 Certification of e-voting systems. Guidelines for developing processes that confirm compliance with prescribed 

requirements and standards, Strasbourg, 16 February 2011 



Raul Muresan, o servator i ter ațio al 
Ioan-Marius Pisak Luk ts, o servator i ter ațio al 
áli a Ser a , o servator i ter ațio al 
Stefa  Co a , o servator i ter ațio al 
Vladi ir Stai u, o servator i ter ațio al 
Ni oleta Stupu, o servator i ter ațio al 
Emil Goergescu, o servator i ter ațio al 
áli a Părpălea, o servator i ter ațio al 
 
 
Contact  

Septimius Pârvu, Expert Forum 
septimius.parvu@expertforum.ro | 0737.748.667  
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Propu ere de odifi are a legislației electorale cu privire la observarea alegerilor (pentru 

toate legile electorale) 
 
Propu e  i trodu erea u ui arti ol disti t, u reguli si ilare, pe tru fie are lege ele torală, 
are să regle e teze upri zător și lar pro edurile de a reditare și observare a alegerilor. 

á est arti ol odifi ă: 
 
Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei 

 art. 47 
 

Legea r. /  pe tru alegerea autorităţilor ad i istraţiei pu li e lo ale 

 art   se a rogă 
 art 80 
 art 127-129 

 

Legea nr. 35/2008 pe tru alegerea Ca erei Deputaţilor şi a Se atului şi pe tru 
odifi area şi o pletarea Legii r. /  pe tru alegerea autorităţilor ad i istraţiei 

pu li e lo ale, a Legii ad i istraţiei pu li e lo ale r. /  şi a Legii r. /  
privind Statutul aleşilor lo ali 

 art 43 
 
Legea r. /  privi d orga izarea şi desfăşurarea alegerilor pe tru Parla e tul 
European 

 Art 73 
 
Legea r. /  privi d orga izarea şi desfăşurarea refere du ului 

 art 25 (4) 

 

Art. x. - (1) La toate operaţiu ile ele torale efe tuate de irourile ele torale pot asista, î  afara 
e rilor a estora, persoa ele a reditate î  o diţiile preze tei legi. 

  (2) ̂  se sul preze tei legi, pri  persoa e a reditate se î ţelege ur ătoarele: 
  a) observatorii i ter i şi exter i; 
  b) repreze ta ţii i ter i şi exter i ai ass-media. 
  c) delegaţii partidelor politi e, ai orga izaţiilor etăţe ilor aparţi d i orităţilor aţio ale, 
ai alia ţelor politi e sau ele torale, pre u  și ai a didaților i depe de ți are parti ipă la 
alegeri  
   (3) Pot fi a reditaţi a o servatori i ter i repreze ta ţii orga izaţiilor eguver a e tale 
are au î  o ie tul de a tivitate apărarea de o raţiei, a drepturilor o ului sau o servarea 

alegerilor, care sunt legal constituite u el puţi   lu i î ai te de data alegerilor, 
repreze ta ții partidelor și for ațiu ilor politi e sau ai a didaților i depe de ți. 
  (4) Pot fi a reditate a repreze ta ţi i ter i ai ass-mediei persoanele desemnate în scris în 
a est se s de ătre o du erea i stituţiilor ass-media. Persoanele desemnate de aceste 
i stituţii a repreze ta ţi i ter i u pot avea aparte e ţă politi ă. I stituțiile are soli ită 
a reditarea tre uie să prezi te p ă el ai t rziu u  zile î ai tea datei 



alegerilor  docume te di  are rezultă ă i stituția desfăşoară a tivităţi î  do e iul ass-
media.  
  (5) á reditarea o servatorilor i ter i şi a repreze ta ţilor i ter i ai ass-media,  delegaţilor 
partidelor politi e, ai orga izaţiilor etăţe ilor aparţi d i orităţilor aţio ale, ai alia ţelor 
politi e sau ele torale, pre u  și ai a didaților i depe de ți are parti ipă la alegeri se fa e 
de ătre áutoritatea Ele torală Per a e tă. ̂ s rierea se fa e pri  adresarea u ei ereri s rise 
sau tra s ise pri  poșta ele tro i ă ătre áutoritatea Ele torală Per a e tă î ep d u 
i i zile î ai te de o stituirea Biroului Ele toral Ce tral și el ai t rziu u i i zile î ai te 

de data alegerilor/turului de s ruti . Cererea se fa e de ătre o du erea orga izațiilor 
neguverna e tale sau a orga izaţiilor judeţe e ale partidelor politi e, alia ţelor politi e şi 
alia ţelor ele torale sau a a didaților i depe de ți. 
(6) á reditarea o servatorilor exter i şi a repreze ta ţilor exter i ai ass-media se face de 
Autoritatea Electorală Per a e tă, la propu erea Mi isterului áfa erilor Exter e, începând 
u i i zile î ai te de o stituirea Biroului Ele toral Ce tral și el ai t rziu i i zile î ai te 

de data alegerilor/turului de scrutin. 
(7) á reditarea este vala ilă pe tru toate ir u s ripțiile ele torale. á reditările pe tru 
pri ul tur de s ruti  su t vala ile și pe tru el de-al doilea tur de scrutin.  
(8) O servatorilor i ter i și i ter ațio ali a reditați li eli erează u  u ăr de ide tifi are u i  
și u  do u e t de a reditare, pe care îl vor prezenta în original sau copie pentru a se legitima.  
(9) Pe tru e tralizarea o servatorilor i ter i și i ter ațio ali a reditați, pre u  și a 
repreze ta ților i ter i ai i stituțiilor ass edia, áutoritatea Ele torală Ce trală va î fii ța 
un Registru Electronic al Observatorilor. Registrul va fi publicat pe pagina de Internet a 
i stituției și va upri de u ele, i stituția sau orga izația di  partea ăreia se soli ită 
a reditarea, pre u  și u erele de ide tifi are ale persoa elor a reditate 
(10) Persoa ele a reditate au dreptul de a asista la toate operațiu ile ele torale, desfășurate 
la toate ivelurile de ătre birourile ele torale sau i stituțiile ad i istrative are su t 
i pli ate î  operațiu i ele torale și la ședi țele irourilor ele torale. Persoanele acreditate nu 
pot i terve i î  i iu  od î  orga izarea şi desfăşurarea alegerilor. Ori e a t de propaga dă 
ele torală, pre u  şi î ăl area î  ori e od a a tului de a reditare atrag apli area 
sa ţiu ilor legale, suspe darea a reditării de ătre iroul ele toral are a o statat a aterea, 
iar î  ziua votării, î depărtarea i ediată a persoa ei respe tive di  se ţia de votare. 
Persoanele acreditate au dreptul la consultarea si solicitarea de copii ale documentelor 
ele torale şi pro eselor ver ale î to ite de irourile ele torale și au dreptul de a se ala 
ver al și î  s ris ereguli președi telui iroului ele toral, are su t exa i ate de urge ță. 
I for area autorului sesizării este o ligatorie. 
  (11) Co testaţiile privi d a reditarea sau respi gerea soli itării de a reditare se depu , î  el 

ult două zile de la afişarea de iziei, la Curtea de ápel î  a ărei rază teritorială este 
î registrată e titatea şi se soluţio ează de a esta î  el ult două zile de la î registrare. 
Hotăr rea este defi itivă. 
  (12) Co testaţiile privi d respi gerea de ătre áutoritatea Ele torală Per a e tă a ererii 
de acreditare se depun în cel ult două zile de la o u i area răspu sului la Curtea de ápel 
Bu ureşti şi se soluţio ează de a easta î  ter e  de două zile de la î registrare. Hotăr rea 
este defi itivă. 
 
 Dispoziţii tra zitorii şi fi ale 
 



În cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a estei legi, áutoritatea Ele torală Per a e tă 
va elabora un Cod al Observatorului, care va cuprinde detalierea articolelor cuprinse în 
prezenta lege. 
 
 

Arti ole privi d repreze ta ții a didaților î  irourile ele torale 
 
Legislația a tuală ele torală ig oră o plet dreptul de repreze tare a a didaților 
i depe de ți și favorizează a didații alia țelor politi e. Spre exe plu, î  azul alegerilor 
prezide țiale di  , pri ii doi a didați lasați î  pri ul tur au fost repreze tați î  BEC de 
câte doi age ți, î  ti p e a didații lasați pe lo urile ,  și  u au fost repreze tați de i i 
u  age t pe tru ă erau a didați i depe de ți sau di  partea u ui partid eparla e tar. 
Propu erile oastre lărges  spe trul de reprezentare în birourile electorale, asigură o 
o petiție egală și oferă posi ilitatea tuturor părților i pli ate de a o itoriza odul de 

desfășurare a alegerilor. 
 
Propu e  două odifi ări: 
 

 redu ererea u ărului de repreze ta ți î  irourile ele torale la u ul si gur pe tru 
alia țele politi e are spriji ă u  si gur a didat. ástfel se redu e i egalitatea de repreze tare 
di tre a didați și su t repreze ta ți î  irourile ele torale ai ulți a didați. ̂  azul î  
are u ărul de e ri are o pu  irourile ele torale este ai i  decât cel necesar, 

a estea se vor o pleta u juriști și alte persoa e u expertiză î  ad i istrarea alegerilor. În 
a est o text, o sideră  ă este ese țială dezvoltarea orpului fu țio arilor ele torali, are 
să susți ă î  od profesio ist a tivitatea irourilor electorale. Pe termen lung, propunem 
redu erea po derii repreze ta ților partidelor politi e p ă la % a date are pot fi 
deți ute î  irourile ele torale di  ir u s ripție, pre u  și tra sfor area irourilor 
electorale în organisme suple, cu o proporţie de % fu ţio ari ele torali şi % 
repreze ta ţi ai partidelor politi e sau ai a didaţilor i depe de ţi. Da ă lo urile u vor putea 
fi o upate de i depe de ți se pot găsi e ri di  r dul partidelor politi e2.  
 
2) introducerea de reprezenta ți ai a didaților i depe de ți î  irourile ele torale. á eștia 
su t sele tați pri  tragere la sorți, la fel a și a didații partidelor eparla e tare. 
 
 

 
Legea 370/2004 pentru alegerea Președi telui Ro â iei 
 

Articolul 13 Propunere modificare 

După articolul 13(5) Text nou: 
13(6) Delegații di  partea o petitorilor ele torali, 
pre u  și o servatorii i ter i și i ter ațio ali au 
a es la ședi țele pu li e ale tuturor irourilor 
electorale  

 

 

                                                        
2 Mai multe detalii aici: http://expertforum.ro/wp-content/uploads/2015/02/Recomandari-Legea-67.pdf 



Articolul 16 Propunere modificare 

(4) In termen de 24 de ore de la investire, judecatorii 
desemnati aleg din randul lor, prin vot secret, 
presedintele Biroului Electoral Central si loctiitorul 
acestuia. In termen de 24 de ore de la alegerea 
presedintelui Biroului Electoral Central, in 
componenta Biroului Electoral Central intra 
presedintele, vicepresedintii Autoritatii Electorale 
Permanente si cate un reprezentant al fiecarui partid 
politic parlamentar. Astfel constituit, Biroul Electoral 
Central indeplineste toate atributiile ce ii revin 
potrivit prezentei legi pana la completarea lui cu 
reprezentantii formatiunilor politice neparlamentare 
care au propus candidati. 
 

(4) In termen de 24 de ore de la investire, judecatorii 
desemnati aleg din randul lor, prin vot secret, 
presedintele Biroului Electoral Central si loctiitorul 
acestuia. In termen de 24 de ore de la alegerea 
presedintelui Biroului Electoral Central, in 
componenta Biroului Electoral Central intra 
presedintele, vicepresedintii Autoritatii Electorale 
Permanente si cate un reprezentant al fiecarui partid 
politic parlamentar, dar nu mai mult de un 

repreze ta t pe tru fie are alia ță politi ă e 
susți e u  a didat. Astfel constituit, Biroul 
Electoral Central indeplineste toate atributiile ce ii 
revin potrivit prezentei legi pana la completarea lui 
cu reprezentantii formatiunilor politice 
neparlamentare precum și ai a didaților 
i depe de ți care au propus candidati. 
 

 
 

Articol  16 Propunere modificare 

(6) In termen de cel mult 48 de ore de la ramanerea 
definitiva a candidaturilor, fiecare formatiune 
politica care nu este reprezentata in Parlament si a 
propus candidat comunica Biroului Electoral Central 
numele si prenumele reprezentantului sau. 
Comunicarile transmise dupa acest termen nu se mai 
iau in considerare. Completarea Biroului Electoral 
Central cu reprezentantii propusi se face prin tragere 
la sorti, in termen de 24 de ore de la expirarea 
termenului in care se fac comunicarile, de 
presedintele Biroului Electoral Central, in prezenta 
membrilor biroului si a candidatilor sau a 
persoanelor delegate de catre conducerile 
formatiunilor politice care au propus candidatii, in 
limita numarului de reprezentanti prevazut la alin. 
(1). 
 

 (6) In termen de cel mult 48 de ore de la ramanerea 
definitiva a candidaturilor, fiecare formatiune 
politica care nu este reprezentata in Parlament si a 
propus candidat precum și a didații i depe de ții 
comunica Biroului Electoral Central numele si 
prenumele reprezentantului sau. Comunicarile 
transmise dupa acest termen nu se mai iau in 
considerare. Completarea Biroului Electoral Central 
cu reprezentantii propusi se face prin tragere la 
sorti, in termen de 24 de ore de la expirarea 
termenului in care se fac comunicarile, de 
presedintele Biroului Electoral Central, in prezenta 
membrilor biroului si a candidatilor sau a 
persoanelor delegate de catre conducerile 
formatiunilor politice care au propus candidatii, in 
limita numarului de reprezentanti prevazut la alin. 
(1). 
 

 
 
 

Articolul 18 Propunere modificare 

(1) Biroul electoral judetean, respectiv biroul 
electoral al sectorului municipiului Bucuresti este 
constituit din 3 judecatori, un reprezentant al 
Autoritatii Electorale Permanente desemnat de catre 
aceasta prin hotarare si din cel mult 7 reprezentanti 
ai formatiunilor politice care au propus candidati. 
 

(1) Biroul electoral judetean, respectiv biroul 
electoral al sectorului municipiului Bucuresti este 
constituit din 3 judecatori, un reprezentant al 
Autoritatii Electorale Permanente desemnat de catre 
aceasta prin hotarare si din cel mult 7 reprezentanti 
ai formatiunilor politice care au propus candidati, 
dar nu mai mult de un reprezentant pentru fiecare 

alia ță politi ă e susți e u  a didat, pre u  și 
di  repreze ta ți ai a didaților i depe de ți. 

 
 

Articol  18 Propunere modificare 



(3) In termen de cel mult 48 de ore de la ramanerea 
definitiva a candidaturilor, fiecare formatiune 
politica care a propus candidat comunica biroului 
electoral judetean sau biroului electoral al sectorului 
municipiului Bucuresti numele si prenumele 
reprezentantului sau. Comunicarile transmise dupa 
acest termen nu se mai iau in considerare. In termen 
de 24 de ore de la expirarea termenului in care se 
fac comunicarile, biroul electoral judetean sau biroul 
electoral al sectorului municipiului Bucuresti se 
completeaza cu reprezentantii propusi de 
formatiunile politice reprezentate in Parlament care 
au propus candidati, in limita numarului de 
reprezentanti prevazut la alin. (1). In termen de 24 
de ore de la completarea birourilor electorale 
judetene sau birourilor electorale ale sectoarelor 
municipiului Bucuresti cu reprezentantii propusi de 
formatiunile politice reprezentate in Parlament care 
au propus candidati, acestea se completeaza de 
catre presedintele biroului electoral judetean sau al 
biroului electoral al sectorului municipiului 
Bucuresti, dupa caz, cu reprezentantii celorlalte 
formatiuni politice care au propus candidati, in limita 
numarului de reprezentanti prevazut la alin. (1), prin 
tragere la sorti, daca este cazul, in prezenta 
membrilor biroului si a candidatilor sau a 
persoanelor delegate de catre conducerile 
formatiunilor politice care au propus candidatii. 
 

(3) In termen de cel mult 48 de ore de la ramanerea 
definitiva a candidaturilor, fiecare formatiune 
politica care a propus candidat comunica biroului 
electoral judetean sau biroului electoral al sectorului 
municipiului Bucuresti numele si prenumele 
reprezentantului sau. Comunicarile transmise dupa 
acest termen nu se mai iau in considerare. In termen 
de 24 de ore de la expirarea termenului in care se 
fac comunicarile, biroul electoral judetean sau biroul 
electoral al sectorului municipiului Bucuresti se 
completeaza cu reprezentantii propusi de 
formatiunile politice reprezentate in Parlament care 
au propus candidati, precum și a didații 
independe ții, in limita numarului de reprezentanti 
prevazut la alin. (1). In termen de 24 de ore de la 
completarea birourilor electorale judetene sau 
birourilor electorale ale sectoarelor municipiului 
Bucuresti cu reprezentantii propusi de formatiunile 
politice reprezentate in Parlament care au propus 
candidati, acestea se completeaza de catre 
presedintele biroului electoral judetean sau al 
biroului electoral al sectorului municipiului 
Bucuresti, dupa caz, cu reprezentantii celorlalte 
formatiuni politice care au propus candidati, precum 
și a didații i depe de ții, in limita numarului de 
reprezentanti prevazut la alin. (1), prin tragere la 
sorti, daca este cazul, in prezenta membrilor biroului 
si a candidatilor sau a persoanelor delegate de catre 
conducerile formatiunilor politice care au propus 
candidatii. 

 

Articolul 20 Propunere modificare 

(1) Biroul electoral pentru sectiile de votare din 
strainatate este constituit din 3 judecatori in 
exercitiu ai Tribunalului Bucuresti, un reprezentant 
al Autoritatii Electorale Permanente desemnat de 
aceasta prin hotarare si din cel mult 7 reprezentanti 
ai formatiunilor politice care au propus candidati. 
 

(1) Biroul electoral pentru sectiile de votare din 
strainatate este constituit din 3 judecatori in 
exercitiu ai Tribunalului Bucuresti, un reprezentant 
al Autoritatii Electorale Permanente desemnat de 
aceasta prin hotarare si din cel mult 7 reprezentanti 
ai formatiunilor politice care au propus candidati, 
pre u  și di  repreze ta ți ai a didaților 
i depe de ți. 
 

 
 
 

Articolul 22.1 Propunere modificare 

(1) In cel mult doua zile de la expirarea termenului 
prevazut la art. 21 alin. (9), formatiunile politice care 
au propus candidati sunt obligate sa comunice 
biroului electoral judetean, respectiv biroului 
electoral al sectorului, in cazul municipiului 
Bucuresti, lista reprezentantilor lor in birourile 
electorale ale sectiilor de votare, sub forma unui 
tabel care cuprinde urmatoarele: numarul sectiei de 
votare, numele, prenumele, codul numeric personal, 
domiciliul sau resedinta si modalitatea de contact, 
respectiv numarul de telefon, de fax sau adresa de e-
mail. O formatiune politica poate avea intr-un birou 

(1) In cel mult doua zile de la expirarea termenului 
prevazut la art. 21 alin. (9), formatiunile politice care 
au propus candidati sunt obligate sa comunice 
biroului electoral judetean, respectiv biroului 
electoral al sectorului, in cazul municipiului 
Bucuresti, lista reprezentantilor lor in birourile 
electorale ale sectiilor de votare, sub forma unui 
tabel care cuprinde urmatoarele: numarul sectiei de 
votare, numele, prenumele, codul numeric personal, 
domiciliul sau resedinta si modalitatea de contact, 
respectiv numarul de telefon, de fax sau adresa de e-
mail. O formatiune politica poate avea intr-un birou 



electoral al unei sectii de votare cel mult 2 

reprezentanti. 
 

electoral al unei sectii de votare un singur 

reprezentant. 
 

 
 

Articol  22 Propunere modificare 

(3) Completarea birourilor electorale ale sectiilor de 
votare se face in prima etapa cu reprezentantii 
formatiunilor politice reprezentate in Parlament care 
au propus candidati, iar in a doua etapa, prin tragere 
la sorti, pentru fiecare sectie de votare, cu 
reprezentantii celorlalte formatiuni politice care au 
propus candidati, de catre presedintele biroului 
electoral judetean sau al sectorului municipiului 
Bucuresti, dupa caz. 
 

(3) Completarea birourilor electorale ale sectiilor de 
votare se face in prima etapa cu reprezentantii 
formatiunilor politice reprezentate in Parlament care 
au propus candidati, dar nu mai mult de un 

repreze ta t pe tru fie are alia ță politi ă e 
susți e u  a didat, pre u  și di  repreze ta ți ai 
a didaților i depe de ți, iar in a doua etapa, prin 

tragere la sorti, pentru fiecare sectie de votare, cu 
reprezentantii celorlalte formatiuni politice care au 
propus candidati, pre u  și di  repreze ta ți ai 
a didaților i depe de ți, de catre presedintele 

biroului electoral judetean sau al sectorului 
municipiului Bucuresti, dupa caz. 
 

 
 

Articolul 22 Propunere modificare 

(4) In cazul in care, in urma efectuarii operatiunilor 
prevazute la alin. (2) si (3), mai exista birouri 
electorale ale sectiilor de votare care nu au numarul 
maxim de membri prevazut de alin. (1), acestea 
urmeaza a fi completate, prin tragere la sorti, pentru 
fiecare sectie de votare, dintre toate formatiunile 
politice care au depus propuneri pentru cel de-al 
doilea reprezentant la sectia de votare respectiva. 
 

(4) In cazul in care, in urma efectuarii operatiunilor 
prevazute la alin. (2) si (3), mai exista birouri 
electorale ale sectiilor de votare care nu au numarul 
maxim de membri prevazut de alin. (1), acestea 
urmeaza a fi completate, prin tragere la sorti, pentru 

fiecare sectie de votare cu persoane din lista 

prevăzută la articolul 21 (3) 

 
 

Articol  23 Propunere modificare 

(1) Fiecare birou electoral al sectiei de votare din 
strainatate este constituit dintr-un presedinte, 
desemnat de seful reprezentantei diplomatice, de 
regula din cadrul acesteia, si din 2 pana la 6 
reprezentanti ai formatiunilor politice care au 
propus candidati. Birourile electorale pentru sectiile 
de votare din strainatate nu pot functiona cu mai 
putin de 3 membri, presedinte si 2 reprezentanti ai 
formatiunilor politice care au propus candidati. 
 

(1) Fiecare birou electoral al sectiei de votare din 
strainatate este constituit dintr-un presedinte, 
desemnat de seful reprezentantei diplomatice, de 
regula din cadrul acesteia, si din 2 pana la 6 
reprezentanti ai formatiunilor politice care au 
propus candidati, dar nu mai mult de un 

repreze ta t pe tru fie are alia ță politi ă e 
susți e u  a didat, pre u  și di  repreze ta ți ai 
a didaților i depe de ți. Birourile electorale 

pentru sectiile de votare din strainatate nu pot 
functiona cu mai putin de 3 membri, presedinte si 2 
reprezentanti ai formatiunilor politice care au 
propus candidati. 
 

 



Legea 5/ 008 pe tru alegerea Ca erei Deputaților și a Se atului  
 

Articolul 13 Propunere modificare 

 Arti olul   Delegații di  partea o petitorilor 
ele torali, pre u  și o servatorii i ter i și 
i ter ațio ali au a es la ședi țele pu li e ale 
tuturor birourilor electorale 

 

Articolul 14.1 Propunere modificare 

 La ivel ațio al se o stituie u  Birou Ele toral 
Ce tral, for at di   jude ători ai ̂ altei Curți de 
Casație și Justiție, președi tele și vi epreședi ții 
áutorității Ele torale Per a e te și di  el ult  
repreze ta ți ai partidelor politi e, alia țelor 
politi e, alia țelor ele torale are parti ipă la 
alegeri, o for  legii, pre u  și u  repreze ta t 
dese at de grupul parla e tar al i orităților 

ațio ale di  Ca era Deputaților.  

 

 La ivel ațio al se o stituie u  Birou Ele toral 
Ce tral, for at di   jude ători ai ̂ altei Curți de 
Casație și Justiție, președi tele și vi epreședi ții 
áutorității Ele torale Per a e te și di  el ult  
repreze ta ți ai partidelor politi e, alia țelor 
politi e, alia țelor ele torale are parti ipă la 
alegeri, o for  legii, pre u  și u  repreze ta t 
dese at de grupul parla e tar al i orităților 

ațio ale di  Ca era Deputaților. O alia ță politi ă 
nu poate avea mai mult de un reprezentant în 

Biroul Electoral Central. 

 

 
 
 

Articol 16.1 Propunere modificare 

 La ivelul fie ăreia di tre ele  de 
ir u s ripții ele torale se o stituie u  irou 

ele toral de ir u s ripție, for at di   jude ători, 
u  repreze ta t al áutorității Ele torale Per a e te 
și di  el ult  repreze ta ți ai partidelor politi e, 
alia țelor politi e, alia țelor ele torale și ai 
orga izațiilor etățe ilor aparți d i orităților 

ațio ale are parti ipă la alegeri, o for  
preze tului titlu, î  ir u s ripția ele torală 
respe tivă. Biroul ele toral de ir u s ripție pe tru 
etățe ii u do i iliul sau reședi ța î  afara țării are 

sediul î  u i ipiul Bu urești. 

 La ivelul fie ăreia di tre ele  de ir u s ripții 
electorale se constituie un birou electoral de 
ir u s ripție, for at di   jude ători, u  

repreze ta t al áutorității Ele torale Per a e te și 
di  el ult  repreze ta ți ai partidelor politi e, 
alia țelor politi e, alia țelor ele torale și ai 
orga izațiilor etățe ilor aparți d i orităților 

ațio ale are parti ipă la alegeri, dar nu mai mult de 

u  repreze ta t pe tru fie are alia ță politi ă e 
susți e u  a didat, pre u  și di  repreze ta ți ai 
a didaților i depe de ți, o for  preze tului titlu, 

î  ir u s ripția ele torală respe tivă. Biroul 
ele toral de ir u s ripție pe tru etățe ii u 
do i iliul sau reședi ța î  afara țării are sediul î  

u i ipiul Bu urești. 
 
 

Articolul 18.8 Propunere modificare 

  ̂  el ult două zile de la expirarea 
ter e ului prevăzut la ali . , partidele politi e, 
alia țele politi e, alia țele ele torale și orga izațiile 
etățe ilor aparți d i orităților ațio ale are 

parti ipă la alegeri su t o ligate să o u i e 
iroului ele toral de ir u s ripție, respe tiv 

ofi iului ele toral, î  azul u i ipiului Bu urești, 
lista repreze ta ților lor î  irourile ele torale ale 
se țiilor de votare, su  for a u ui ta el are 
upri de ur ătoarele: u ărul se ției de votare, 
u ele, pre u ele, odul u eri  perso al, 

do i iliul sau reședi ța și odalitatea de o ta t, 

 ̂  el ult două zile de la expirarea ter e ului 
prevăzut la ali . , partidele politi e, alia țele 
politi e, alia țele ele torale și orga izațiile 
etățe ilor aparți d i orităților ațio ale, 

pre u  și a didații i depe de ți are parti ipă la 
alegeri su t o ligate să o u i e iroului ele toral 
de circumscripție, respe tiv ofi iului ele toral, î  
azul u i ipiului Bu urești, lista repreze ta ților 

lor î  irourile ele torale ale se țiilor de votare, su  
for a u ui ta el are upri de ur ătoarele: 

u ărul se ției de votare, u ele, pre u ele, odul 
nu eri  perso al, do i iliul sau reședi ța și 



respe tiv u ărul de telefo , de fax sau adresa de e-
mail. U  partid politi , o alia ță politi ă, o alia ță 
ele torală sau o orga izație a etățe ilor 
aparți â d i orităților ațio ale are parti ipă la 
alegeri u poate avea î tr-u  irou ele toral al u ei 
se ții de votare ai ult de  repreze ta ți.  

odalitatea de o ta t, respe tiv u ărul de 
telefon, de fax sau adresa de e-mail. O alia ță 
politi ă u poate avea ai ult de u  e ru î  

iroul ele toral al se ției de votare. 

 

 
 

Articol  Propunere modificare 

 Dese area repreze ta ților partidelor politi e, 
alia țelor politi e, alia țelor ele torale și ai 
orga izațiilor etățe ilor aparți d i orităților 

ațio ale u are se fa e o pletarea irourilor 
ele torale ale se țiilor de votare se fa e de 
președi tele iroului ele toral de ir u s ripție, 
respe tiv de președi tele ofi iului ele toral, î  azul 

u i ipiului Bu urești, î  preze ța repreze ta ților 
partidelor politi e î  iroul ele toral de 
ir u s ripție sau î  ofi iul ele toral respe tiv, î   

de ore de la expirarea ter e ului prevăzut la ali . 
, u respe tarea ordi ii de o pletare prevăzute 

la art.  ali . . Operațiu ile de dese are a 
e rilor u are se o pletează iroul ele toral al 

se ției de votare se o se ează î tr-u  pro es-
ver al are o stituie a tul de î vestitură. Birourile 
ele torale ale se țiilor de votare se o sideră 
o stituite la data o pletării a estora u 

repreze ta ții partidelor politi e, alia țelor politi e, 
alia țelor ele torale și ai orga izațiilor etățe ilor 
aparți d i orităților ațio ale.  

 

 Dese area repreze ta ților partidelor politi e, 
alia țelor politi e, alia țelor ele torale și ai 
orga izațiilor etățe ilor aparți d i orităților 

ațio ale, pre u  și a a didaților i depe de ți, cu 
care se face completarea birourilor ele torale ale 
se țiilor de votare se fa e de președi tele iroului 
ele toral de ir u s ripție, respe tiv de președi tele 
ofi iului ele toral, î  azul u i ipiului Bu urești, î  
preze ța repreze ta ților partidelor politi e î  iroul 
electoral de cir u s ripție sau î  ofi iul ele toral 
respe tiv, î   de ore de la expirarea ter e ului 
prevăzut la ali . , u respe tarea ordi ii de 
o pletare prevăzute la art.  ali . . 

Operațiu ile de dese are a e rilor u are se 
o pletează iroul ele toral al se ției de votare se 
o se ează î tr-u  pro es-ver al are o stituie 

a tul de î vestitură. Birourile ele torale ale se țiilor 
de votare se o sideră o stituite la data 
o pletării a estora u repreze ta ții partidelor 

politi e, alia țelor politi e, alia țelor ele torale și ai 
orga izațiilor etățe ilor aparți d i orităților 

ațio ale, pre u  și ai a didaților i depe de ți.  

 
 

Articolul 19.10 Propunere modificare 

 La soli itarea s risă a delegaților partidelor 
politi e, alia țelor politi e, alia țelor ele torale și ai 
orga izațiilor etățe ilor aparți d i orităților 

ațio ale are au dese at repreze ta ți î  
irourile ele torale ale se țiilor de votare, 

președi tele iroului ele toral de ir u s ripție sau, 
după az, al ofi iului ele toral pu e la dispoziția 
a estora opii ertifi ate ale pro eselor-ver ale de 
o pletare a irourilor ele torale ale se țiilor de 

votare.  

 

 La soli itarea s risă a delegaților partidelor 
politi e, alia țelor politi e, alia țelor ele torale și ai 
orga izațiilor etățe ilor aparți d i orităților 

ațio ale, pre u  și ai a didaților i depe de ți 
are au dese at repreze ta ți î  irourile 

ele torale ale se țiilor de votare, președi tele 
iroului ele toral de ir u s ripție sau, după az, al 

ofi iului ele toral pu e la dispoziția a estora opii 
certificate ale proceselor-verbale de completare a 

irourilor ele torale ale se țiilor de votare.  

 
 

Articol  Propunere modificare 

ART. 19^1  

Birourile ele torale ale se țiilor de votare di  
străi ătate se o stituie di tr-u  președi te, 
dese at de șeful isiu ii diplo ati e, și el ult  

Birourile ele torale ale se țiilor de votare di  
străi ătate se o stituie di tr-u  președi te, 
desem at de șeful isiu ii diplo ati e, și el ult  

e ri sta iliți de președi tele iroului ele toral de 
ir u s ripție pe tru ro ii u do i iliul sau 



e ri sta iliți de președi tele iroului ele toral de 
ir u s ripție pe tru ro ii u do i iliul sau 

reședi ța î  afara țării, pri  tragere la sorți, di tr-o 
listă î to ită de Mi isterul áfa erilor Exter e, la 
propunerea partidelor politice parlamentare. ̂  
azul î  are u ărul persoa elor propuse de 

partidele politice parlamentare este insufi ie t, lista 
este o pletată de ătre Mi isterul áfa erilor 
Exter e u alte persoa e u o u ă reputație și fără 
aparte e ță politi ă.  

 

reședi ța î  afara țării, pri  tragere la sorți, di tr-o 
listă î to ită de Mi isterul áfa erilor Externe, la 
propunerea partidelor politi e și a didaților 
i depe de ți, dar nu mai mult de un reprezentant 

pe tru fie are alia ță politi ă e susți e u  
candidat. ̂  azul î  are u ărul persoa elor 
propuse de partidele politi e parla e tare este 
i sufi ie t, lista este o pletată de ătre Mi isterul 
áfa erilor Exter e u alte persoa e u o u ă 
reputație și fără aparte e ță politi ă.  

 

 
 
Legea 33/2007 privind alegerile pentru Parlamentul European 

 
 

Articolul 24 Propunere modificare 

 La orga izarea şi desfăşurarea tragerii la sorţi au 
dreptul să parti ipe te u  repreze ta t, dese at 
a atare, al fie ărui partid politi  şi al fie ărei 

orga izaţii a etăţe ilor aparţi d i orităţilor 
aţio ale are are e ri î  Parla e tul Europea . 

Rezultatul tragerii la sorţi se o se ează î tr-un 
proces-ver al, se at de preşedi te şi de pri -
magistratul-asiste t al ̂ altei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie 

(3) La orga izarea şi desfăşurarea tragerii la sorţi au 
dreptul să parti ipe te u  repreze ta t, dese at 
a atare, al fie ărui partid politi  şi al fie ărei 

orga izaţii a etăţe ilor aparţi d i orităţilor 
aţio ale, pre u  și a didații i depe de ți. 

Rezultatul tragerii la sorţi se o se ează î tr-un 
proces-ver al, se at de preşedi te şi de pri -
magistratul-asiste t al ̂ altei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie 

 

 
 

Articolul 24 Propunere modificare 

 ̂  ter e  de două zile de la ră erea defi itivă 
a a didaturilor, fie are partid politi , orga izaţie a 
etăţe ilor aparţi d i orităţilor aţio ale, alia ţă 

politi ă sau ele torală di tre a estea are parti ipă la 
alegeri şi are u are e ri î  Parla e tul 
Europea  o u i ă, î  s ris, Biroului Ele toral 
Ce tral u ele şi pre u ele repreze ta tului lor. 
Co u i ările tra s ise după a est ter e  u se ai 
iau în considerare. Completarea Biroului Electoral 
Ce tral u repreze ta ţii propuşi  se fa e pri  
tragere la sorţi, î  ter e  de  de ore de la expirarea 
ter e ului î  are se fa  o u i ările, de 
preşedi tele Biroului Ele toral Ce tral, î  preze ţa 

e rilor iroului şi a persoa elor delegate de 
partidele politi e, orga izaţiile etăţe ilor aparţi d 

i orităţilor aţio ale, alia ţele politi e şi alia ţele 
electorale dintre acestea care au comunicat 
repreze ta ţii. 

 ̂  ter e  de două zile de la ră erea defi itivă 
a a didaturilor, fie are partid politi , orga izaţie a 
etăţe ilor aparţi d i orităţilor aţio ale, alia ţă 

politi ă sau ele torală di tre a estea are parti ipă la 
alegeri şi are u are e ri î  Parla e tul 
Europea , pre u  și a didații i depe de ți 
o u i ă, î  s ris, Biroului Ele toral Ce tral u ele 

şi pre u ele repreze ta tului lor dar nu mai mult de 

un reprezentant pentru fiecare partid politic sau 

alia ță politi ă e susți e o listă de a didați. 
Co u i ările tra s ise după a est ter e  u se ai 
iau în considerare. Completarea Biroului Electoral 
Ce tral u repreze ta ţii propuşi  se fa e pri  
tragere la sorţi, î  ter e  de 24 de ore de la expirarea 
ter e ului î  are se fa  o u i ările, de 
preşedi tele Biroului Ele toral Ce tral, î  preze ţa 

e rilor iroului şi a persoa elor delegate de 
partidele politi e, orga izaţiile etăţe ilor aparţi d 

i orităţilor aţio ale, alia ţele politi e şi alia ţele 
electorale dintre acestea care au comunicat 
repreze ta ţii. 
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 Biroul ele toral judeţea  sau al se torului 
u i ipiului Bu ureşti este o stituit di   

jude ători, u  repreze ta t al áutorităţii Ele torale 
Per a e te dese at de ătre a easta pri  hotăr re 
şi di  el ult  repreze ta ţi ai partidelor politi e, 
orga izaţiilor etăţe ilor aparţi d i orităţilor 

aţio ale, alia ţelor politi e sau ele torale dintre 

acestea care parti ipă la alegeri. 

 Biroul ele toral judeţea  sau al se torului 
u i ipiului Bu ureşti este o stituit di   

jude ători, u  repreze ta t al áutorităţii Ele torale 
Per a e te dese at de ătre a easta pri  hotăr re 
şi di  el ult  repreze ta ţi ai partidelor politi e, 
orga izaţiilor etăţe ilor aparţi d i orităţilor 

aţio ale, alia ţelor politi e sau ele torale, sau 

a didați i depe de ți are parti ipă la alegeri. 
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(3) Cel mai târziu cu 15 zile înainte de ziua de 
referi ţă, iroul ele toral judeţea  sau al se torului 

u i ipiului Bu ureşti se o pletează u te u  
repreze ta t al fie ărui partid politi , al fie ărei 
orga izaţii a etăţe ilor aparţi d i orităţilor 

aţio ale, alia ţe politi e sau ele torale are are 
e ri î  Parla e tul Europea  şi parti ipă la 

alegeri. P ă la a eastă dată, partidele politi e, 
orga izaţiile etăţe ilor aparţi d i orităţilor 

aţio ale, alia ţele politi e sau ele torale di tre 
a estea are parti ipă la alegeri şi au e ri î  
Parla e tul Europea  au o ligaţia de a tra s ite 

u ele şi pre u ele repreze ta tului lor iroului 
ele toral judeţea  sau al se torului municipiului B 

(3) Cel mai târziu cu 15 zile înainte de ziua de 
referi ţă, iroul ele toral judeţea  sau al se torului 

u i ipiului Bu ureşti se o pletează u te u  
repreze ta t al fie ărui partid politi , al fie ărei 
orga izaţii a etăţe ilor aparţi d i orităţilor 

aţio ale, alia ţe politi e sau ele torale are are 
e ri î  Parla e tul Europea  şi parti ipă la 

alegeri, dar nu mai mult de un reprezentant pentru 

fie are partid politi  sau alia ță politi ă e susți e o 
listă de a didați. P ă la a eastă dată, partidele 
politi e, orga izaţiile etăţe ilor aparţi d 

i orităţilor aţio ale, alia ţele politi e sau 
ele torale di tre a estea are parti ipă la alegeri şi au 

e ri î  Parla e tul Europea  au o ligaţia de a 
tra s ite u ele şi pre u ele reprezentantului lor 

iroului ele toral judeţea  sau al se torului 
municipiului Bu ureşti u ele şi pre u ele 
repreze ta ţilor lor. Co u i ările tra s ise după 
acest termen nu se mai iau în considerare. 
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(4) În termen de 5 zile de la expirarea termenului 
prevăzut de ali .  se va pro eda la o pletarea 

iroului u te u  repreze ta t al fie ărui partid 
politi , al fie ărei orga izaţii a etăţe ilor aparţi d 

i orităţilor aţio ale, alia ţe politi e  sau 
electorale di tre a estea are parti ipă la alegeri şi 
care nu are membri în Parlamentul European de 
preşedi tele iroului, pri  tragere la sorţi î  preze ţa 

e rilor iroului şi a persoa elor delegate de 
partidele politi e, orga izaţiile etăţe ilor aparţi d 
minorităţilor aţio ale, alia ţele politi e şi alia ţele 
ele torale are au o u i at repreze ta ţii. P ă la 
a eastă dată, partidele politi e, orga izaţiile 
etăţe ilor aparţi d i orităţilor aţio ale, 

alia ţele politi e sau ele torale di tre a estea are 
parti ipă la alegeri şi are u au e ri î  
Parla e tul Europea  au o ligaţia de a tra s ite 

iroului ele toral judeţea  sau al se torului 
u i ipiului Bu ureşti u ele şi pre u ele 

repreze ta ţilor lor. Co u i ările tra s ise după 
acest termen nu se mai iau în considerare. 

(4) În termen de 5 zile de la expirarea termenului 
prevăzut de ali .  se va pro eda la o pletarea 

iroului u te u  repreze ta t al fie ărui partid 
politi , al fie ărei orga izaţii a etăţe ilor aparţi d 

i orităţilor aţio ale, alia ţe politi e  sau 
ele torale di tre a estea are parti ipă la alegeri şi 
care nu are membri în Parlamentul European de 
preşedi tele iroului, pre u  și pe tru a didații 
i depe de ți, pri  tragere la sorţi î  preze ţa 

e rilor iroului şi a persoanelor delegate de 
partidele politi e, orga izaţiile etăţe ilor aparţi d 

i orităţilor aţio ale, alia ţele politi e şi alia ţele 
ele torale are au o u i at repreze ta ţii. P ă la 
a eastă dată, partidele politi e, orga izaţiile 
etăţe ilor aparţi d i orităţilor aţio ale, 

alia ţele politi e sau ele torale di tre a estea are 
parti ipă la alegeri şi are u au e ri î  
Parla e tul Europea  au o ligaţia de a tra s ite 

iroului ele toral judeţea  sau al se torului 
u i ipiului Bu ureşti u ele şi pre umele 

repreze ta ţilor lor. Co u i ările tra s ise după 
acest termen nu se mai iau în considerare. 
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 Biroul ele toral pe tru se ţiile de votare di  
străi ătate este o stituit di   jude ători î  exer iţiu 
ai Tri u alului Bu ureşti, u  repreze ta t al 
áutorităţii Ele torale Per a e te dese at de 
a easta pri  hotăr re şi el ult  repreze ta ţi ai 
partidelor politi e, alia ţelor politi e, alia ţelor 
electorale sau orga izaţiilor etăţe ilor aparţi d 

i orităţilor aţio ale are parti ipă la alegeri. 

 Biroul ele toral pe tru se ţiile de votare di  
străi ătate este o stituit di   jude ători î  exer iţiu 
ai Tri u alului Bu ureşti, u  repreze ta t al 
áutorităţii Ele torale Per a e te dese at de 
a easta pri  hotăr re şi el ult  repreze ta ţi ai 
partidelor politi e, alia ţelor politi e, alia ţelor 
ele torale, orga izaţiilor etăţe ilor aparţi d 

i orităţilor aţio ale, sau a didați i depe de ți 
care parti ipă la alegeri,  
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 Birourile ele torale ale se ţiilor de votare sunt 
al ătuite di tr-u  preşedi te, u  lo ţiitor al a estuia, 
are su t de regulă agistraţi sau alţi jurişti, pre u  

şi di   repreze ta ţi ai partidelor politi e, 
orga izaţiilor etăţe ilor aparţi d i orităţilor 

aţio ale, alia ţelor politice sau electorale dintre 

acestea are parti ipă la alegeri. Birourile ele torale 
ale se ţiilor de votare u pot fu ţio a u ai puţi  
de 5 membri. 

 Birourile ele torale ale se ţiilor de votare su t 
al ătuite di tr-u  preşedi te, u  lo ţiitor al a estuia, 
are su t de regulă agistraţi sau alţi jurişti, pre u  

şi di   repreze ta ţi ai partidelor politi e, 
orga izaţiilor etăţe ilor aparţi d i orităţilor 

aţio ale, alia ţelor politi e sau ele torale, sau 

a didați i depe de ți are parti ipă la alegeri. 
Birourile ele torale ale se ţiilor de votare u pot 
fu ţio a u ai puţi  de  e ri. 
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 ̂  el ult două zile de la expirarea ter e ului 
prevăzut la ali . , partidele politi e, orga izaţiile 
etăţe ilor aparţi d i orităţilor aţio ale, 

alia ţele politi e sau ele torale dintre acestea care 
parti ipă la alegeri su t o ligate să o u ice biroului 
ele toral judeţea , respe tiv iroului ele toral de 
se tor, î  azul u i ipiului Bu ureşti, lista 
repreze ta ţilor lor î  irourile ele torale ale se ţiilor 
de votare, sub forma unui tabel care cuprinde 
ur ătoarele: u ărul se ţiei de votare, numele, 
prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau 
reşedi ţa şi odalitatea de o ta t, respe tiv 

u ărul de telefo , de fax sau adresa de e-mail. Un 
partid politi , o orga izaţie a etăţe ilor aparţi d 

i orităţilor aţio ale, o alia ţă politi ă sau 
ele torală di tre a estea are parti ipă la alegeri 
poate avea într-u  irou ele toral al u ei se ţii de 
votare cel mult  repreze ta ţi. 

 ̂  el ult două zile de la expirarea ter e ului 
prevăzut la ali . , partidele politi e, orga izaţiile 
cetăţe ilor aparţi d i orităţilor aţio ale, 
alia ţele politi e sau ele torale și a didații 
i depe de ți are parti ipă la alegeri su t o ligate să 
o u i e iroului ele toral judeţea , respe tiv 

biroului electoral de sector, în cazul municipiului 
Bucureşti, lista repreze ta ţilor lor î  irourile 
ele torale ale se ţiilor de votare, su  for a u ui ta el 
are upri de ur ătoarele: u ărul se ţiei de 

votare, numele, prenumele, codul numeric personal, 
do i iliul sau reşedi ţa şi odalitatea de o ta t, 
respe tiv u ărul de telefo , de fax sau adresa de e-

ail. U  partid politi , o orga izaţie a etăţe ilor 
aparţi d i orităţilor aţio ale, o alia ţă politi ă 
sau ele torală di tre a estea are parti ipă la alegeri 
poate avea într-un birou electoral al unei se ţii de 
votare cel mult 1 reprezentant. 
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 Co pletarea irourilor ele torale ale se ţiilor de 
votare u repreze ta ţii partidelor politi e, 
orga izaţiilor etăţe ilor aparţi d i orităţilor 

aţio ale, alia ţelor politi e sau ele torale di tre 
a estea se fa e de preşedi tele iroului ele toral 
judeţea , respe tiv de preşedi tele iroului ele toral 
al se torului u i ipiului Bu ureşti, î  preze ţa 
repreze ta ţilor partidelor politi e, orga izaţiilor 
etăţe ilor aparţi d i orităţilor aţio ale, 

alia ţelor politi e sau ele torale di tre a estea în 
iroul ele toral judeţea  sau î  iroul ele toral al 

sectorului respectiv, în 48 de ore de la expirarea 
ter e ului prevăzut la ali . . Operaţiu ile de 

 Co pletarea irourilor ele torale ale se ţiilor de 
votare u repreze ta ţii partidelor politi e, 
orga izaţiilor etăţe ilor aparţi d i orităţilor 

aţio ale, alia ţelor politi e sau electorale, sau 

a didați i depe de ți se fa e de preşedi tele 
iroului ele toral judeţea , respe tiv de preşedi tele 
iroului ele toral al se torului u i ipiului Bu ureşti, 

î  preze ţa repreze ta ţilor partidelor politi e, 
orga izaţiilor etăţe ilor aparţi d i orităţilor 

aţio ale, alia ţelor politi e sau sau a didați 
i depe de ți dintre acestea în biroul electoral 
judeţea  sau î  iroul ele toral al se torului 
respectiv, în 48 de ore de la expirarea termenului 



o pletare a irourilor ele torale ale se ţiilor de 
votare pot avea lo  î  a ele zile şi se o se ează 
în procese-verbale care constituie actele de 
î vestitură. Birourile ele torale ale se ţiilor de votare 
se o sideră o stituite la data o pletării a estora 
u repreze ta ţii partidelor politi e, orga izaţiilor 
etăţe ilor aparţi d i orităţilor aţio ale şi 

alia ţelor politi e sau ele torale di tre a estea. 

prevăzut la ali . . Operaţiu ile de ompletare a 
irourilor ele torale ale se ţiilor de votare pot avea 

lo  î  a ele zile şi se o se ează î  pro ese-
ver ale are o stituie a tele de î vestitură. Birourile 
ele torale ale se ţiilor de votare se o sideră 
o stituite la data o pletării a estora cu 

repreze ta ţii partidelor politi e, orga izaţiilor 
etăţe ilor aparţi d i orităţilor aţio ale şi 

alia ţelor politi e sau ele torale di tre a estea. 
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  î  a doua etapă, irourile ele torale ale 
se ţiilor de votare se o pletează u te u  
reprezentant propus de fiecare partid politic, 
orga izaţie a etăţe ilor aparţi d i orităţilor 

aţio ale, alia ţă politi ă sau ele torală di tre 
a estea are parti ipă la alegeri şi u are e ri î  
Parlamentul European; dese area repreze ta ţilor 
acestora se face potrivit ordinii stabilite la 
o pletarea iroului ele toral judeţea  sau al 

se torului u i ipiului Bu ureşti; 

 î  a doua etapă, irourile ele torale ale se ţiilor de 
votare se o pletează u te u  reprezentant 
propus de fie are partid politi , orga izaţie a 
etăţe ilor aparţi d i orităţilor aţio ale, alia ţă 

politi ă sau ele torală di tre a estea are parti ipă la 
alegeri şi u are e ri î  Parla e tul Europea , 
pre u  și de ătre a didații i depe de ți; 
dese area repreze ta ţilor a estora se fa e 
potrivit ordinii stabilite la completarea biroului 
ele toral judeţea  sau al se torului u i ipiului 
Bu ureşti; 
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(13) b) fiecare birou electoral care nu a putut fi 

o pletat u u ărul axi  de e ri se 
o pletează, î  ordi ea sta ilită potrivit lit. a , u 
âte o persoa ă are reprezi tă a doua opţiu e a 

for aţiu ii politi e pe tru iroul ele toral respe tiv; 
î  azul î  are, potrivit ordi ii prevăzute la lit. a , o 

for aţiu e politi ă are dreptul la u  repreze ta t 
într-un birou electoral, dar pentru acel birou 

ele toral u are o a doua opţiu e, la o pletarea 
iroului ele toral respe tiv este luată î  o siderare 

for aţiu ea politi ă i ediat ur ătoare are are o a 

doua opţiu e pe tru a el irou; 

fiecare birou electoral care nu a putut fi completat 

u u ărul axi  de e ri se o pletează 

pentru fiecare sectie de votare cu juristi din lista 

prevazută la articolul 29 (3) 
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  î  azul î  are ai există irouri ele torale 
ale se ţiilor de votare are u au putut fi o pletate 
u u ărul axi  de e ri, operaţiu ea 

prevăzută la lit.  se repetă u persoa ele are 
reprezi tă a treia opţiu e pe tru irourile ele torale 
respective. 

Se a rogă 
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 La soli itarea s risă a delegaţilor partidelor 
politi e, orga izaţiilor etăţe ilor aparţi d 

i orităţilor aţio ale, alia ţelor politi e sau 
electorale dintre acestea, care au desemnat 
repreze ta ţi î  irourile ele torale ale se ţiilor de 
votare, preşedi tele iroului ele toral judeţea  ori, 
după az, al iroului ele toral al se torului pu e la 
dispoziţia a estora opii ertifi ate ale pro eselor-
verbale de completare a birourilor electorale ale 
se ţiilor de votare. 

 La soli itarea s risă a delegaţilor partidelor 
politi e, orga izaţiilor etăţe ilor aparţi d 

i orităţilor aţio ale, alia ţelor politi e sau 
electorale, pre u  și a didaților i depe de ți, care 
au desemnat reprezenta ţi î  irourile ele torale ale 
se ţiilor de votare, preşedi tele iroului ele toral 
judeţea  ori, după az, al iroului ele toral al 
se torului pu e la dispoziţia a estora opii ertifi ate 
ale proceselor-verbale de completare a birourilor 
electorale ale se ţiilor de votare. 
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 Birourile ele torale ale se ţiilor de votare di  
străi ătate su t o stituite di tr-u  preşedi te, 
dese at de şeful isiu ii diplo ati e, de regulă di  
adrul a esteia, şi u  u ăr î tre  şi  embri 

sta iliţi de preşedi tele iroului ele toral pe tru 
se ţiile de votare di  străi ătate, di tr-o listă 
î to ită de Mi isterul áfa erilor Exter e, el ai 
t rziu u  de zile î ai te de ziua de referi ţă, la 
propu erea partidelor politi e, orga izaţiilor 
etăţe ilor aparţi d i orităţilor aţio ale, 

alia ţelor politi e sau ele torale di tre a estea are 
parti ipă la alegeri şi are au e ri î  Parla e tul 
Europea . …  

 Birourile ele torale ale se ţiilor de votare di  
străi ătate su t o stituite dintr-u  preşedi te, 
dese at de şeful isiu ii diplo ati e, de regulă di  
adrul a esteia, şi u  u ăr î tre  şi  e ri 

sta iliţi de preşedi tele iroului ele toral pe tru 
se ţiile de votare di  străi ătate, di tr-o listă 
î to ită de Mi isterul áfa erilor Externe, cel mai 
t rziu u  de zile î ai te de ziua de referi ţă, la 
propu erea partidelor politi e, orga izaţiilor 
etăţe ilor aparţi d i orităţilor aţio ale, 

alia ţelor politi e sau ele torale di tre a estea are 
parti ipă la alegeri şi are au membri în Parlamentul 
European, dar nu mai mult de un membru pentru 

fie are alia ță politi ă sau ele torală. …  

 
 
Legea 67/2004 pe tru alegerea autorităților ad i istrației pu li e lo ale 
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(2) Biroul electoral de ir u s ripţie o u ală este 
for at di  preşedi te, u  lo ţiitor al a estuia şi di   
repreze ta ţi ai partidelor politi e, alia ţelor politi e 
şi alia ţelor ele torale are parti ipă la alegeri î  
ir u s ripţia ele torală respe tivă. 

(2) Biroul electoral de ir u s ripţie o u ală este 
for at di  preşedi te, u  lo ţiitor al a estuia şi di   
repreze ta ţi ai partidelor politi e, alia ţelor politi e 
şi alia ţelor ele torale, pre u  și ai a didaților 
i depe de ți are parti ipă la alegeri î  
ir u s ripţia ele torală respe tivă. 
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 Biroul ele toral de ir u s ripţie orăşe eas ă, 
u i ipală şi di  su diviziu ile ad i istrativ-

teritoriale ale u i ipiilor este for at di  preşedi te, 
u  lo ţiitor al a estuia şi di   repreze ta ţi ai 
partidelor politi e, alia ţelor politi e şi alia ţelor 
ele torale are parti ipă la alegeri î  ir u s ripţia 
ele torală respe tivă. 

 Biroul ele toral de ir u s ripţie orăşe eas ă, 
u i ipală şi di  su diviziu ile ad i istrativ-

teritoriale ale u i ipiilor este for at di  preşedi te, 
u  lo ţiitor al a estuia şi di   repreze ta ţi ai 
partidelor politi e, alia ţelor politi e şi alia ţelor 
electorale, pre u  și ai a didaților i depe de ți 
are parti ipă la alegeri î  ir u s ripţia ele torală 

respe tivă. 
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 Biroul ele toral de ir u s ripţie a u i ipiului 
Bu ureşti şi irourile ele torale de ir u s ripţie 
judeţea ă su t for ate di  preşedi te, u  lo ţiitor al 
a estuia şi di   repreze ta ţi ai partidelor politice, 
alia ţelor politi e şi alia ţelor ele torale are 
parti ipă la alegeri î  ir u s ripţiile ele torale 
respective. 

 Biroul ele toral de ir u s ripţie a u i ipiului 
Bu ureşti şi irourile ele torale de ir u s ripţie 
judeţea ă su t for ate di  preşedi te, u  lo ţiitor al 
a estuia şi di   repreze ta ţi ai partidelor politi e, 
alia ţelor politi e şi alia ţelor ele torale, pre u  și ai 
a didaților i depe de ți are parti ipă la alegeri î  
ir u s ripţiile ele torale respe tive. 
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 ̂  ter e  de  zile de la data p ă la are se pot 
propune candidaturile, filialele locale ale partidelor 
politi e, alia ţelor politi e şi alia ţelor ele torale 
tre uie să o u i e, î  s ris, irourilor ele torale de 
cir u s ripţie u ele şi pre u ele repreze ta ţilor 
lor are fa  parte di  a estea. Co u i ările tra s ise 
după a est ter e  u se iau î  o siderare. 

(14) În termen de  zile de la data p ă la are se pot 
propune candidaturile, filialele locale ale partidelor 
politi e, alia ţelor politi e şi alia ţelor ele torale, 
pre u  și a didații i depe de ți tre uie să 
comunice, în scris, birourilor electorale de 
ir u s ripţie u ele şi pre u ele repreze ta ţilor 

lor are fa  parte di  a estea. Co u i ările tra s ise 
după a est ter e  u se iau î  o siderare. 



Co u i ările pot upri de u  u ăr ai are de 
repreze ta ţi pe tru a elaşi irou ele toral. 

Co u i ările pot upri de u  u ăr ai are de 
repreze ta ţi pe tru a elaşi irou ele toral. 
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(15) Completarea birourilor electorale de 
ir u s ripţie u repreze ta ţii partidelor politi e, 

alia ţelor politi e şi alia ţelor ele torale se fa e, î  
ter e  de  de ore de la ră erea defi itivă a 
a didaturilor, de ătre preşedi tele iroului 

electoral, î  preze ţa persoa elor delegate de 
partidele politi e, alia ţele politi e şi alia ţele 
ele torale are au o u i at repreze ta ţi, î  
ordi ea des res ătoare a u ărului de a didaţi 
propuşi de fie are partid politi , alia ţă politi ă sau 
alia ţă ele torală pe tru o siliul lo al î  auză, la 
are se adaugă, da ă este azul, a didatul la fu ţia 

de pri ar, pre u  şi a didatul pe tru fu ţia de 
preşedi te al o siliului judeţea . ̂  azul iroului 
ele toral de ir u s ripţie judeţea ă, respe tiv a 
muni ipiului Bu ureşti, se are î  vedere u ărul 
tuturor candidaturilor depuse de fiecare partid 
politi , alia ţă politi ă sau alia ţă ele torală pe tru 
o siliul judeţea  sau pe tru preşedi tele a estuia, 

respectiv pentru Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti, pre u  şi pe tru o siliile lo ale şi pri ari, 
î registrate î  judeţ, respe tiv î  u i ipiul 
Bu ureşti. Da ă u ărul total de repreze ta ţi 
comunicat potrivit alin. (13) este mai mic decât cel al 

e rilor iroului ele toral, operaţiu ea de 
desemnare a repreze ta ţilor se repetă pâ ă la 
o uparea tuturor lo urilor. La a eastă fază parti ipă 

u ai partidele politi e, alia ţele politi e şi 
alia ţele ele torale are au propus ai ulţi 
repreze ta ţi pe tru a elaşi irou ele toral. U  
partid politic, o alia ţă politi ă sau o alia ţă 
ele torală u poate avea ai ult de  
repreze ta ţi î  iroul ele toral al a eleiaşi 
ir u s ripţii. 

(15) Completarea birourilor electorale de 
ir u s ripţie u repreze ta ţii partidelor politi e, 

alia ţelor politi e şi alia ţelor ele torale, pre u  și 
a didaților i depe de ți se face, în termen de 24 de 

ore de la ră erea defi itivă a a didaturilor, de 
ătre preşedi tele iroului ele toral, î  preze ţa 

persoa elor delegate de partidele politi e, alia ţele 
politi e şi alia ţele ele torale pre u  și a didați 
i depe de ți are au o u i at repreze ta ţi, î  
ordi ea des res ătoare a u ărului de a didaţi 
propuşi de fie are partid politi , alia ţă politi ă sau 
alia ţă ele torală pe tru o siliul lo al î  auză, la 
care se adaugă, da ă este azul, a didatul la fu ţia 
de pri ar, pre u  şi a didatul pe tru fu ţia de 
preşedi te al o siliului judeţea . ̂  azul iroului 
ele toral de ir u s ripţie judeţea ă, respe tiv a 

u i ipiului Bu ureşti, se are î  vedere u ărul 
tuturor candidaturilor depuse de fiecare partid 
politi , alia ţă politi ă sau alia ţă ele torală pe tru 
o siliul judeţea  sau pe tru preşedi tele a estuia, 

respectiv pentru Consiliul General al Municipiului 
Bu ureşti, pre u  şi pe tru o siliile lo ale şi pri ari, 
î registrate î  judeţ, respe tiv î  u i ipiul 
Bu ureşti. Da ă u ărul total de repreze ta ţi 
comunicat potrivit alin. (13) este mai mic decât cel al 

membrilor biroului electoral, se vor desemna 

persoane din lista prevăzută la arti olul 8  

 
 

Articolul 34  Propunere modificare 

 Da ă u ărul de e ri prevăzut de lege este 
ai are de ât u ărul de partide parla e tare, 

operațiu ea de o pletare se repetă pâ ă la 
o stituirea iroului u u ărul de e ri legal 

stabilit. 

(  Da ă u ărul de e ri prevăzut de lege este 
ai are de ât u ărul de partide parla e tare, 

pentru completarea birourilor electorale se vor 

dese a persoa e di  lista prevăzută la arti olul 8 
(4) 

 

Articolul 34 Propunere modificare 

 Birourile ele torale ale se țiilor de votare se 
o pletează u repreze ta ți propuși de 

orga izațiile județe e, respe tiv de orga izația 
u i ipiului Bu urești, ale partidelor politi e 

parla e tare, are depu  a didat la fu ția de 
primar, primar general, ca membri în limitele 
prevăzute la art.  ali  . . Co pletarea se face de 
președi tele iroului ele toral al se ției de votare, î  

 Birourile ele torale ale se țiilor de votare se 
o pletează u repreze ta ți propuși de 

orga izațiile județe e, respe tiv de orga izația 
u i ipiului Bu urești, ale partidelor politi e 

parlamentare, are depu  a didat la fu ția de 
primar, primar general, ca membri în limitele 
prevăzute la art.  ali  . . Co pletarea se fa e de 
președi tele iroului ele toral al se ției de votare, î  



termen de 24 de ore de la desemnarea acestuia, în 

ordi ea u ărului u ulat de se atori și deputați ai 
fie ărui partid. Prevederile ali .  se apli ă î  od 
orespu zător. 

termen de 24 de ore de la desemnarea acestuia, în 

ordinea u ărului u ulat de se atori și deputați ai 
fie ărui partid. Prevederile ali .  se apli ă î  od 
orespu zător. 

 

Articolul 35 Propunere modificare 

 Ofi iile ele torale prevăzute la ali .  se 
constituie dintr-u  preşedi te şi u  lo ţiitor al 
a estuia şi di   e ri, dese aţi de orga izaţiile 
municipale ale partidelor politice parlamentare. 
Da ă u  partid politi  parlamentar u are orga izaţie 
î  u i ipiul Bu ureşti, dese area 
repreze ta tului se fa e de o du erea e trală a 
partidului. 

 Ofi iile ele torale prevăzute la ali .  se 
constituie dintr-u  preşedi te şi u  lo ţiitor al 
a estuia şi di   e ri, dese aţi de orga izaţiile 
municipale ale partidelor politice, alia ţele politi e şi 
alia ţele ele torale și de a didați i depe de ți. 
Da ă u  partid politi , alia ță politi ă, alia ță 
ele torală sau a didat i depe de t nu are 
orga izaţie î  u i ipiul Bu ureşti, dese area 
repreze ta tului se fa e de o du erea e trală a 
partidului sau delegatul candidatului independent. 

 

Articolul 35 Propunere modificare 

 Preşedi tele şi lo ţiitorul a estuia su t agistraţi 
desem aţi de preşedi tele Tri u alului Bu ureşti, u 
el puţi   zile î ai te de data alegerilor, pri  

tragere la sorţi di tre jude ătorii î  exer iţiu ai 
jude ătoriei se torului. Data şedi ţei pu li e de 
tragere la sorţi se a u ţă î  s ris partidelor politi e 
parla e tare, u două zile î ai te de data 
desfăşurării, de ătre preşedi tele Tri u alului 
Bu ureşti. La orga izarea şi desfăşurarea tragerii la 
sorţi au dreptul să parti ipe repreze ta ţi ai 
partidelor politice parlamentare. 

 Preşedi tele şi lo ţiitorul a estuia su t agistraţi 
dese aţi de preşedi tele Tri u alului Bu ureşti, u 
el puţi   zile î ai te de data alegerilor, pri  tragere 

la sorţi di tre jude ătorii î  exer iţiu ai jude ătoriei 
se torului. Data şedi ţei pu li e de tragere la sorţi se 
a u ţă î  s ris partidelor politi e parla e tare, u 
două zile î ai te de data desfăşurării, de ătre 
preşedi tele Tri u alului Bu ureşti. La orga izarea şi 
desfăşurarea tragerii la sorţi au dreptul să parti ipe 
repreze ta ţi ai partidelor politi e, ai alia ţelor 
politi e şi alia ţelor ele torale pre u  și ai 
a didaților i depe de ți, pre u  și persoa ele 

acreditate. 

 

Articolul 37  Propunere modificare 

 Co pletarea ofi iului ele toral u repreze ta ţii 
partidelor politi e parla e tare se fa e de ătre 
preşedi tele ofi iului, î  ter e  de  de ore de la 
desemnarea acestuia. Completarea se face în ordinea 
des res ătoare a u ărului u ulat de se atori şi 
deputaţi ai fie ărui partid. 

 Co pletarea ofi iului ele toral u repreze ta ţii 
partidelor politice parla e tare se fa e de ătre 
preşedi tele ofi iului, î  ter e  de  de ore de la 
desemnarea acestuia. Completarea se face în 
conformitate prevederilor art  ali . , ,  și 
(5). 

 

Articolul 35 Propunere modificare 

 Da ă ofi iul ele toral u poate fi completat cu 

u ărul de e ri prevăzut de lege, î tru ât 
u ărul partidelor parla e tare este ai i  de ât 

al e rilor ofi iului, operaţiu ea de o pletare se 
repetă pâ ă la orga izarea ofi iului u u ărul 
legal de membri. 

 Da ă ofi iul electoral nu poate fi completat cu 

u ărul de e ri prevăzut de lege, î tru ât 
u ărul partidelor parla e tare este ai i  de ât 

al e rilor ofi iului, operaţiu ea de o pletare se 
realizeză o for  prevederilor arti olului   

 

Articolul 37  Propunere modificare 

 Biroul Ele toral Ce tral este al ătuit di   
jude ători ai ̂ altei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 
preşedi tele şi vi epreşedi ţii áutorităţii Ele torale 
Per a e te şi  repreze ta ţi ai partidelor politi e, 
alia ţelor politi e şi alia ţelor ele torale, ai 
orga izațiilor etățe ilor aparți d i orităților 

 Biroul Ele toral Ce tral este al ătuit di   
jude ători ai ̂ altei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 
preşedi tele şi vi epreşedi ţii áutorităţii Ele torale 
Per a e te şi  repreze ta ţi ai partidelor politi e, 
alia ţelor politi e şi alia ţelor ele torale, ai 
orga izațiilor etățe ilor aparți d i orităților 

ațio ale și u  reprezentant al Grupului Parlamentar 



ațio ale și u  repreze ta t al Grupului Parla e tar 
al Mi orităților Națio ale di  Ca era Deputaților. 

al Mi orităților Națio ale di  Ca era Deputaților, 
dar nu mai mult de un reprezentant pentru fiecare 

competitor electoral. 

 
 


