
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale  
 
 
 
 
  Domnului deputat 
   Emil Popescu, 
  Preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

 
 
 

AVIZ 
asupra    proiectului   de    Lege   pentru   modificarea  şi completarea Legii 
nr. 68/1992    pentru    alegerea  Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a Legii 
nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României   şi a Legii nr. 70/1991 
privind alegerile locale 
 
 
 
 
  Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a transmis, cu adresa 
nr. 451 din 11 noiembrie 1999, Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale, în vederea dezbaterii şi avizării în 
procedură de urgenţă, proiectul de Lege pentru   modificarea  şi completarea 
Legii nr. 68/1992    pentru    alegerea  Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a 
Legii    nr. 69/1992    pentru    alegerea   Preşedintelui României   şi a Legii 
nr. 70/1991 privind alegerile locale. 
  În şedinţa din 17 noiembrie 1999, Comisia a analizat proiectul de 
lege şi a hotărât, cu majoritate de voturi, să îi acorde aviz favorabil cu 
următoarele amendamente: 
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  Amedamente admise: 
 
Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
1.     Art. I – “Legea  

nr. 68/1992 pentru 
alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr. 164 din 16 
iulie 1992, se modifică şi 
se completează după cum 
urmează: 
........................................... 
    32.  După art. 94 se vor 
introduce articolele 941 şi 
942 care vor avea 
următorul conţinut: 
     «Art. 941 – Buletinele 
de vot întrebuinţate sau 
neîntrebuinţate, procesele 
verbale şi ştampilele 
necesare votării, primite 
de tribunale de la birourile 
electorale de 
circumscripţii, vor fi 
păstrate în arhivă, separat 
de celelalte documente ale 
instanţei, timp de 3 luni de 
la publicarea rezultatelor 
alegerilor în Monitorul 
Oficial al României» 
    «942 – După împlinirea 
termenului prevăzut la  
art. 94 tribunalele, cu 
sprijinul prefecţilor, vor 
preda pentru topire, 
agenţilor economici 
specializaţi, buletinele de 
vot şi celelalte materiale 
utilizate în procesul 
votării, pe care le-au 
primit  de la birourile 
electorale de 
circumscripţie»”. 

    Domnul deputat 
Marţian Dan a propus 
modificarea termenului de 
la 3 luni, aşa cum este 
stabilit în art. 941, la 1 an. 
    Amendamentul a fost 
admis de membrii comisiei 
cu unanimitate de voturi. 
    Ca urmare, art. 941 va 
avea următoarea redactare: 
    “Buletinele de vot 
întrebuinţate sau 
neîntrebuinţate, procesele 
verbale şi ştampilele 
necesare votării, primite 
de tribunale de la birourile 
electorale de 
circumscripţii, vor fi 
păstrate în arhivă, separat 
de celelalte documente ale 
instanţei, timp de 1 an de 
la publicarea rezultatelor 
alegerilor în Monitorul 
Oficial al României”. 

    Termenul de 3 luni 
pentru păstrarea 
documentelor menţionate 
este prea scurt, îndeosebi 
în cazul în care s-ar face 
sesizări în legătură cu 
săvârşirea unor acte de 
fraudă sau alte nereguli în 
cursul votării, care n-ar 
mai putea fi cercetate pe 
bază de probe sigure. 
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  Amendamente respinse: 
 
Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
1.      Art. I – “Legea  

nr. 68/1992 pentru 
alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr. 164 din  
16 iulie 1992, se modifică 
şi se completează după 
cum urmează: 
........................................... 
    9. Alineatele (1) şi (2) 
ale articolului 14 se 
modifică şi vor avea 
următorul conţinut: 
    «(1) Exercitarea 
dreptului de vot se face pe 
baza cărţii de alegător, 
eliberată în condiţiile 
prezentei legi. Cetăţenii 
români aflaţi în străinătate 
pot vota şi fără carte de 
alegător». 
    «(2) Forma, conţinutul, 
modul de eliberare şi 
utilizare a cărţii de 
alegător, precum şi 
cheltuielile de tipărire şi 
distribuire a acestora se 
stabilesc prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
Ministerului de Interne şi 
Departamentului pentru 
Administraţie Publică 
Locală». 
    10. Alineatul (1) al  
articolului 15 se modifică 
şi va avea următorul 
conţinut: 
    «(1) Cărţile de alegător 
sunt valabile pentru toate 
consultările electorale, 
potrivit numărului de 
scrutine prevăzut în  

    Domnul deputat 
Marţian Dan  a propus ca 
să se renunţe cu totul la 
introducerea cărţilor de 
alegător şi, în consecinţă, 
să fie eliminate complet 
toate dispoziţiile din cele 3 
legi şi din proiectul de lege 
înaintat de Guvern care se 
referă la cărţile de 
alegător. 
    Amendamentul a 
întrunit 5 voturi pentru, 4 
voturi contra şi 2 abţineri. 

    Justificându-şi 
propunerea, domnul 
deputat a invocat 
următoarele argumente:  
- introducerea cărţii de 

alegător complică 
inutil procesul de vot, 
alegătorul trebuind să 
prezinte, alături de 
actul care îi atestă 
identitatea, şi cartea de 
alegător pe care se va 
aplica o ştampilă ce 
confirmă faptul că a 
votat; 

- tipărirea şi distribuirea 
cărţilor de alegător 
antrenează cheltuieli 
băneşti şi eforturi ce 
nu se justifică;  

- se instituie un sistem 
de vot diferenţiat 
creându-se două 
categorii distincte de 
votanţi: românii din 
ţară vor fi obligaţi să 
se prezinte la vot cu 
cartea de alegător în 
timp ce cetăţeni 
români cu drept de vot 
aflaţi în străinătate pot 
să voteze doar pe baza 
paşaportului; 

- desfăşurarea corectă a 
trei rânduri de alegeri 
parlamentare şi 
prezidenţiale şi a 2 
rânduri de alegeri locale 
din 1990 şi până în 
prezent sunt cele mai 
bune argumente în 
favoarea inutilităţii 
introducerii cărţilor de 
alegător în procesul 
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Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
 cuprinsul lor şi se 

eliberează alegătorilor 
înscrişi în listele electorale 
permanente ale localităţii 
în care domiciliază». 
    11. Alineatele (1), (2), 
(3), (4) şi (6) ale 
articolului 16 se modifică 
şi vor avea următorul 
conţinut: 
    «(1) – Cartea de 
alegător se întocmeşte de 
Ministerul de Interne, prin 
formaţiunea de evidenţă a 
populaţiei la care este 
arondată localitatea în care 
îşi are domiciliul 
alegătorul». 
    «(2) Eliberarea cărţii de 
alegător se face pe baza 
actului de identitate, 
numai titularului şi sub 
semnătura acestuia, de 
către Ministerul de 
Interne, prin formaţiunile 
de evidenţă a populaţiei». 
    «(3) Cărţile de alegător 
neridicate se trimit de 
formaţiunea de evidenţă a 
populaţiei primarului, 
care, cu 3 zile înainte de 
ziua alegerilor, le va preda 
birourilor electorale ale 
secţiilor de votare, pe bază 
de proces-verbal 
cuprinzând numărul 
cărţilor de alegător, 
numele, prenumele şi 
domiciliul titularilor». 
    «(4) După actualizarea 
listelor electorale 
permanente potrivit art. 9 
alin. (1), întocmirea şi 
eliberarea cărţilor de 
alegător pentru cetăţenii 
care au împlinit vârsta de 
18 ani până în luna  

 electoral, măsură ce 
poate avea o singură 
consecinţă: 
complicarea inutilă a 
procesului de votare; 

- invocatul vot multiplu 
la care ar putea recurge 
unii alegători, 
comiţând prin aceasta 
o fraudă electorală, are 
un mijloc eficient de 
contracarare în 
dispoziţiile legilor 
electorale în vigoare, 
care conţin sancţiuni 
penale ce trebuie 
aplicate acelora care  
s-ar preta la astfel de 
acte în ziua votării (a 
se vedea dispoziţiile  
alin. (3) al art. 77 din 
Legea nr. 68/1992 
pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi 
a Senatului, ale art. 27 
din Legea nr. 69/1992 
pentru alegerea 
Preşedintelui 
României, ale art. 94 
din Legea nr. 70/1991 
privind alegerile 
locale); 

- practica utilizării 
cărţilor de alegător în 
procesul votării este 
rară în Europa şi nu 
cred că ar trebui să ne 
menţinem la o decizie 
ce a fost adoptată la 
începutul statornicirii 
vieţii democratice în 
România  
post-decembristă, când 
nu aveam suficientă 
experienţă cu privire la 
desfăşurarea unor  
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Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
 ianuarie sau care vor 

împlini această vârstă până 
în ziua alegerilor inclusiv 
se fac potrivit prevederilor 
alin. (1), (2) şi (3)». 
    «(6)  Evidenţa cărţilor 
de alegător se asigură de 
Ministerul de Interne». 
    12. – Alineatul (1) al 
articolului 17 se modifică 
şi va avea următorul 
conţinut: 
    «(1) În cazul pierderii 
sau distrugerii cărţii de 
alegător, se poate elibera 
un duplicat de autorităţile 
prevăzute la art. 16  
alin. (2) care vor face 
menţiunea 
corespunzătoare în lista 
electorală permanentă a 
localităţii». 
........................................... 
    22. Alineatele (2) şi (9) 
ale articolului 54 se 
modifică şi vor avea 
următorul conţinut: 
    «(2) Alegătorii care 
ridică, potrivit art. 16  
alin. (3), cartea de alegător 
de la secţia de votare vor 
semna de primire în 
procesul-verbal, întocmit 
la predarea de către 
primari, a cărţilor de 
alegător neridicate». 
    «(9) Ştampila 
încredinţată pentru votare 
se restituie preşedintelui, 
după care acesta o va 
aplica pe cartea de 
alegător în locul 
corespunzător numărului 
de scrutin, menţionând şi 
data». 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Se elimină următorul 
segment de text din acest 
alineat: “după care acesta 
o va aplica pe cartea de 
alegător în locul 
corespunzător numărului 
de scrutin, menţionând şi 
data”. 

alegeri libere şi pluraliste 
ale căror derulări 
ulterioare au pus sub 
semnul întrebării utilitatea 
recursului la cartea de 
alegător. 
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Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
 ........................................... 

    29. Alineatul (2) al 
articolului 92 se modifică  
şi va avea următorul 
conţinut: 
    «(2)  Pentru alegerile 
din anul 2000, Ministerul 
de Interne va asigura 
întocmirea şi eliberarea 
cărţilor de alegător, în 
condiţiile prezentei legi. 
Pentru cetăţenii cu drept 
de vot posesori ai 
buletinului de identitate, 
cărţile de alegător se vor 
elibera concomitent cu 
cărţile de identitate, în 
condiţiile legii». 
    30. După alineatul (2) al 
articolului 92 se introduce 
alineatul (21) care va avea 
următorul conţinut: 
    «(21)  Până la 
finalizarea procesului de 
eliberare a cărţilor de 
identitate, potrivit legii, 
pentru cetăţenii cu drept 
de vot care nu deţin carte 
de identitate, respectiv, 
carte de alegător, după 
votare, pe actul de 
identitate al fiecărui 
alegător se aplică ştampila 
cu menţiunea Votat şi 
data». 
........................................... 
    Art. III – Legea  
nr. 70/1991 privind 
alegerile locale, 
republicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr. 79 din 18 
aprilie 1996, modificată şi 
completată prin Legea  
nr. 164/1998, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 284 
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Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
 din 31 iulie 1998, se 

modifică şi se completează 
după cum urmează: 
    1. La articolul 2 se 
introduce alineatul (2), 
care va avea următorul 
conţinut: 
    «(2) Exercitarea 
dreptului de vot se face pe 
baza cărţii de alegător, 
eliberată în condiţiile 
prevăzute de Legea  
nr. 68/1992 pentru 
alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului 
şi a actului de identitate». 
    2. La articolul 7, după 
alineatul (2) se introduce 
alineatul (21), care va avea 
următorul conţinut: 
    «(21) Numărul de 
scrutin din cartea de 
alegător se stabileşte şi se 
aduce la cunoştinţă publică 
de Guvern, odată cu data 
alegerilor». 
........................................... 
    15. Alineatele (2), (8) şi 
(10) ale articolului 64 se 
modifică şi vor avea 
următorul conţinut: 
    «(2) Accesul 
alegătorilor în sala de 
votare are loc în serii 
corespunzătoare numărului 
cabinelor. Fiecare va 
prezenta cartea de alegător 
şi actul de identitate 
biroului electoral al secţiei 
de votare care, după 
verificarea înscrierii în 
lista electorală, îi va 
încredinţa buletinele de 
vot şi ştampila de votare». 
    «(8) Ştampila 
încredinţată pentru votare 
se restituie preşedintelui, 
după care, acesta, o va  

 
 
 
 
 
 
 
    Se elimină din cuprinsul 
alin. (2) următorul text: 
“cărţii de alegător, 
eliberată în condiţiile 
prevăzute de Legea nr. 
68/1992 pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului şi a”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Se elimină sintagma 
“cartea de alegător şi” din 
teza a II-a a acestui 
alineat. 
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Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
 aplica pe cartea de 

alegător, în locul 
corespunzător numărului 
de scrutin». 
    «(10) Până la finalizarea 
procesului de eliberare a 
cărţilor de identitate, 
potrivit legii, pentru 
cetăţenii de vot care nu 
deţin carte de identitate, 
respectiv, carte de 
alegător, după votare, pe 
actul de identitate al 
fiecărui alegător se aplică 
ştampila cu menţiunea 
Votat şi data». 
........................................... 
    17. Articolul 85 litera i) 
se modifică şi va avea 
următorul conţinut: 
    «i) refuzul nejustificat 
de a înmâna buletinul de 
vot şi ştampila de votare 
alegătorului înscris pe 
listă, care prezintă cartea 
de alegător şi actul de 
identitate, precum şi 
înmânarea buletinului de 
vot unui alegător care nu 
prezintă aceste acte». 
........................................... 
    19. Alineatul (1) al 
articolului 91 se modifică 
şi va avea următorul 
conţinut: 
   «(1) Tipărirea şi 
utilizarea de buletine false, 
introducerea în urnă a unui 
număr suplimentar de 
buletine decât cele votate 
de alegători, falsificarea 
prin orice mijloace a 
documentelor de la 
birourile electorale, precum 
şi utilizarea unei cărţi de alegător 
nule sau false se pedepsesc cu 
închisoare de la 2 la 7 ani»”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Se elimină următorul 
segment de text: “cartea de 
alegător şi”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Se elimină următorul 
segment de text: “precum 
şi utilizarea unei cărţi de 
alegător nule sau false”. 
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Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
2.     Art. I – “Legea  

nr. 68/1992 pentru 
alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr. 164 din  
16 iulie 1992, se modifică 
şi se completează după 
cum urmează: 
    1. Alineatele (1), (2), 
(3), (4) şi (5) ale 
articolului 8 se modifică şi 
vor avea următorul 
conţinut: 
    «(1) Listele electorale 
permanente se întocmesc 
pe localităţi şi cuprind pe 
toţi cetăţenii cu drept de 
vot care domiciliază în 
localitatea pentru care au 
fost întocmite listele. 
Cetăţenii români cu 
domiciliul în străinătate 
pot fi înscrişi, la cererea 
lor, în listele electorale 
permanente ale localităţii 
în care s-au născut ori în 
care au avut ultimul 
domiciliu în ţară. Cererea 
se depune la misiunea 
diplomatică a României 
din statul în care 
domiciliază sau, direct la 
Serviciul Judeţean de 
Evidenţă a Populaţiei». 
    «(2) Listele electorale 
permanente se întocmesc 
de către Ministerul de 
Interne, prin formaţiunile 
de evidenţă a populaţiei». 
    «(3) Listele electorale 
permanente se întocmesc 
pentru comune, pe sate, iar 
pentru oraşe, municipii şi 
subdiviziuni administrativ-
teritoriale ale municipiilor, 
pe străzi». 

    Domnul deputat 
Marţian Dan a propus 
eliminarea dispoziţiilor din 
proiectul de lege care 
prevăd implicarea 
Ministerului de Interne în 
operaţiunea de întocmire a 
listelor electorale 
permanente şi de 
actualizare a acestora.  
     
 

    Implicarea Ministerului 
de Interne în activitatea de 
întocmire şi actualizare a 
listelor permanente de 
alegători nu este de dorit 
din mai multe 
considerente, dintre care 
amintim următoarele:  
- înmulţeşte numărul 

instituţiilor statale şi al 
persoanelor antrenate 
în campania de 
pregătire a alegerilor 
generând, prin aceasta, 
o suprapunere de 
competenţe şi o difuzie 
a responsabilităţilor; 

- reduce atribuţiile şi 
răspunderea primarului 
pentru întocmirea şi 
actualizarea listelor 
permanente de 
alegători – una din 
operaţiunile esenţiale 
în vederea pregătirii în 
bune condiţiuni a 
alegerilor – care le 
transferă de la o 
persoană aleasă prin 
voinţa alegătorilor 
către un segment din 
aparatul Ministerului 
de Interne ai cărui 
angajaţi sunt numiţi. 
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Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
     «(4) Listele electorale 

permanente vor cuprinde, 
obligatoriu, în ordinea 
numărului imobilelor în 
care locuiesc alegătorii, 
numele şi prenumele, 
codul numeric personal, 
domiciliul, numărul şi 
seria actului de identitate, 
precum şi numărul 
circumscripţiei 
electorale». 
    «(5) Listele electorale 
permanente se întocmesc 
în două exemplare 
oficiale, se semnează de 
către reprezentantul 
Ministerului de Interne, 
respectiv, şeful formaţiunii 
de evidenţă a populaţiei şi 
de către primar. Un 
exemplar va fi predat, spre 
păstrare, pe bază de 
proces-verbal, primăriei şi, 
celălalt, judecătoriei în a 
cărei rază teritorială se află 
localitatea pentru care au 
fost întocmite. Listele 
electorale permanente se 
păstrează în registre 
speciale cu file 
detaşabile». 
........................................... 
    3. Alineatele (1), (2) şi 
(4) ale articolului 9 se 
modifică şi vor avea 
următorul conţinut: 
    «(1) Ministerul de 
Interne actualizează listele 
electorale permanente, 
întocmite conform art. 8, 
şi le comunică primăriei şi 
judecătoriei în cel mult 15 
zile de la data stabilirii 
zilei votării». 
    «(2) Persoanele 
decedate se radiază din  
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Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
 lista electorală pe baza 

comunicării serviciului 
public local unde s-a 
înregistrat decesul, în 24 
de ore de la înregistrare, 
către Serviciul judeţean de 
evidenţă a populaţiei de la 
ultimul domiciliu al 
persoanei decedate». 
    «(4) Persoanele care au 
pierdut drepturile 
electorale se radiază din 
lista electorală, din oficiu, 
în temeiul comunicării 
instanţei judecătoreşti, 
către Serviciul Judeţean de 
Evidenţa Populaţiei la care 
este arondată localitatea în 
care persoana în cauză îşi 
are domiciliul». 
........................................... 
    11. Alineatele (1), (2), 
(3), (4) şi (6) ale 
articolului 16 se modifică 
şi vor avea următorul 
conţinut: 
    «(1) – Cartea de 
alegător se întocmeşte de 
Ministerul de Interne, prin 
formaţiunea de evidenţă a 
populaţiei la care este 
arondată localitatea în care 
îşi are domiciliul 
alegătorul». 
    «(2) Eliberarea cărţii de 
alegător se face pe baza 
actului de identitate, 
numai titularului şi sub 
semnătura acestuia, de 
către Ministerul de 
Interne, prin formaţiunile 
de evidenţă a populaţiei». 
    «(3) Cărţile de alegător 
neridicate se trimit de 
formaţiunea de evidenţă a 
populaţiei primarului, 
care, cu 3 zile înainte de 
ziua alegerilor, le va preda  
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Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
 birourilor electorale ale 

secţiilor de votare, pe bază 
de proces-verbal 
cuprinzând numărul 
cărţilor de alegător, 
numele, prenumele şi 
domiciliul titularilor». 
    «(4) După actualizarea 
listelor electorale 
permanente potrivit art. 9 
alin. (1), întocmirea şi 
eliberarea cărţilor de 
alegător pentru cetăţenii 
care au împlinit vârsta de 
18 ani până în luna 
ianuarie sau care vor 
împlini această vârstă până 
în ziua alegerilor inclusiv 
se fac potrivit prevederilor 
alin. (1), (2) şi (3)». 
    «(6)  Evidenţa cărţilor 
de alegător se asigură de 
Ministerul de Interne». 
........................................... 
    29. Alineatul (2) al 
articolului 92 se modifică  
şi va avea următorul 
conţinut: 
    «(2)  Pentru alegerile 
din anul 2000, Ministerul 
de Interne va asigura 
întocmirea şi eliberarea 
cărţilor de alegător, în 
condiţiile prezentei legi. 
Pentru cetăţenii cu drept 
de vot posesori ai 
buletinului de identitate, 
cărţile de alegător se vor 
elibera concomitent cu 
cărţile de identitate, în 
condiţiile legii». 
........................................... 
    Art. III – Legea  
nr. 70/1991 privind 
alegerile locale, 
republicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr. 79 din 18  
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Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
 aprilie 1996, modificată şi 

completată prin Legea  
nr. 164/1998, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 284 
din 31 iulie 1998, se 
modifică şi se completează 
după cum urmează:  
........................................... 
     5. Alineatele (2), (3), 
(4), (5), (7) şi (8) ale 
articolului 14 se modifică 
şi vor avea următorul 
conţinut: 
   «(2) Cetăţenii au dreptul 
să verifice înscrierile 
făcute în listele electorale. 
Întâmpinările împotriva 
omisiunilor, înscrierilor 
greşite sau oricăror erori în 
liste se depun la primar. 
Acesta le transmite, de 
îndată, autorităţilor care au 
întocmit listele». 
    «(3) Autorităţile care au 
întocmit listele sunt 
obligate să se pronunţe în 
cel mult 3 zile de la 
înregistrarea cererii». 
    «(4) Împotriva soluţiei 
date se poate face 
contestaţie în termen de 24 
de ore de la comunicare. 
Contestaţia se soluţionează 
în cel mult 3 zile de la 
înregistrare, de către 
judecătoria în a cărei rază 
teritorială se află secţia de 
votare. Hotărârea 
judecătorească este 
definitivă, executorie şi se 
comunică celor interesaţi 
în termen de 24 de ore de 
la pronunţare». 
    «(5) Primarii vor 
executa copii de pe listele 
electorale permanente 
cuprinzând alegătorii din  
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Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
 fiecare secţie de votare, pe 

care le vor înainta în 2 
exemplare birourilor 
electorale ale secţiilor de 
votare, în termen de 24 de 
ore de la constituirea 
acestora. Unul dintre 
exemplare va fi pus la 
dispoziţia alegătorilor 
pentru consultare, iar 
celălalt va fi utilizat în 
ziua alegerilor». 
    «(7) Listele electorale se 
semnează de 
reprezentantul 
Ministerului de Interne, 
respectiv, şeful formaţiunii 
de evidenţă a populaţiei şi 
de către primar». 
    «(8) Militarii în termen, 
cu drept de vot, vor fi 
înscrişi numai în liste 
speciale, întocmite pe 
unităţi militare şi semnate 
de comandanţii acestora». 
 

  

3.      Art. I – “Legea  
nr. 68/1992 pentru 
alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr. 164 din  
16 iulie 1992, se modifică 
şi se completează după 
cum urmează: 
........................................... 
    14.  Art. 23   se 
modifică şi va avea 
următorul conţinut: 
    «(1) În scopul bunei 
desfăşurări a operaţiilor 
electorale se înfiinţează, în 
condiţiile prezentei legi, 
pentru fiecare alegere, 
Biroul Electoral Central, 
birouri electorale de 
circumscripţie şi birouri  

    Domnul deputat 
Marţian Dan a propus 
eliminarea prevederilor 
din textele proiectului de 
lege referitoare la 
constituirea oficiilor 
electorale la nivelul 
sectoarelor municipiului 
Bucureşti. 
    Amendamentul n-a fost 
aprobat de Comisie. 

    Aşa cum se prezintă în 
proiectul de lege, oficiile 
electorale ce urmează a se 
constitui la nivelul 
sectoarelor municipiului 
Bucureşti sunt alcătuiri 
neconturate şi 
nestructurate, exceptând 
cazul alegerilor locale,  în 
baza unei legături organice 
cu astfel de entităţi reale 
precum secţia de votare 
sau circumscripţia 
electorală; menirea lor este  
aceea de a prelua şi 
centraliza  documentele 
referitoare la desfăşurarea  
votării de la birourile 
secţiilor de votare şi a le 
transmite către Comisia 
electorală a municipiului  
Bucureşti. 
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Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
 electorale ale secţiilor de 

votare.  La nivelul 
sectoarelor municipiului 
Bucureşti se constituie 
oficii electorale». 
    «(2) Birourile şi oficiile 
electorale sunt alcătuite 
numai din cetăţeni cu 
drept de vot; candidaţii nu 
pot fi membri ai acestora». 
    «(3) În realizarea 
atribuţiilor ce revin 
birourilor şi oficiilor 
electorale, toţi membrii 
din compunerea acestora 
exercită o funcţie ce 
implică autoritatea de stat. 
Exercitarea corectă şi 
imparţială a acestei funcţii 
este obligatorie». 
    15. Articolul 27, literele 
d), e), f), h) ale alineatului 
(1) se modifică şi vor avea 
următorul conţinut: 
    «d) – rezolvă 
întâmpinările referitoare la 
propria lor activitate şi 
contestaţiile cu privire la 
operaţiunile birourilor 
electorale ale secţiilor de 
votare sau, după caz, 
oficiilor electorale, din 
cadrul circumscripţiei 
electorale în care 
funcţionează». 
    «e) – distribuie, 
împreună cu primarii, 
birourilor electorale ale 
secţiilor de votare 
buletinele de vot, ştampila 
de control şi ştampilele cu 
menţiunea Votat. Biroul 
electoral de circumscripţie 
al municipiului Bucureşti 
distribuie aceste materiale 
oficiilor electorale». 
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Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
     «f) – totalizează 

rezultatul alegerilor de la 
secţiile de votare şi  
comunică Biroului 
Electoral Central  
procesul-verbal 
cuprinzând numărul de 
voturi valabil exprimate 
pentru fiecare listă de 
candidaţi. Biroul electoral 
de circumscripţie al 
municipiului Bucureşti 
totalizează rezultatul 
alegerilor de la oficiile 
electorale şi comunică 
Biroului Electoral Central 
procesul-verbal 
cuprinzând numărul de 
voturi valabil exprimate 
pentru fiecare listă de 
candidaţi». 
    «h) – înaintează 
Biroului Electoral Central 
procesele-verbale 
cuprinzând rezultatul 
alegerilor, precum şi 
întâmpinările, contestaţiile 
şi procesele-verbale 
primite de la birourile 
electorale ale secţiilor de 
votare, iar în municipiul 
Bucureşti de la oficiile 
electorale». 
    16. După art. 27 se 
introduc art. 271 şi 272, 
care vor avea următorul 
conţinut: 
    «Art. 271 (1) Oficiile 
electorale sunt alcătuite 
dintr-un preşedinte, un 
locţiitor al acestuia şi cel 
mult 7 membri, 
reprezentanţi ai partidelor 
sau alianţelor politice care 
participă la alegeri în 
circumscripţia electorală 
în care funcţionează». 
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Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
     «(2) Preşedintele şi 

locţiitorul sunt magistraţi, 
desemnaţi de preşedintele 
Tribunalului Bucureşti, cu 
20 zile înainte de data 
alegerilor, prin tragere la 
sorţi, dintre judecătorii în 
exerciţiu ai Tribunalului. 
Prevederile art. 28 alin. 
(6), (7), (8), (9), (10) şi 
(11) se aplică în mod 
corespunzător». 
    «Art. 272 Oficiile 
electorale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti au 
următoarele atribuţii: 
a) distribuie, împreună 

cu primarii, birourilor 
electorale ale secţiilor 
de votare, buletinele 
de vot, ştampila de 
control şi ştampila cu 
menţiunea Votat; 

b) totalizează rezultatul 
alegerilor de la secţiile 
de votare şi comunică 
biroului electoral de 
circumscripţie al 
municipiului 
Bucureşti  
procesul-verbal 
cuprinzând numărul 
de voturi valabil 
exprimate pentru 
fiecare listă de 
candidaţi; 

c) rezolvă întâmpinările 
referitoare la propria 
lor activitate şi 
contestaţiile cu privire 
la operaţiunile 
birourilor electorale 
ale secţiilor de votare; 
d) înaintează biroului 
electoral de 
circumscripţie 
procesele-verbale 
cuprinzând rezultatul  
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Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
 alegerilor, precum şi  

întâmpinările, 
contestaţiile şi  
procesele-verbale 
primite de la birourile 
electorale ale secţiilor 
de votare». 

   17.  Articolul 29, literele 
a) şi e) se modifică şi vor 
avea următorul conţinut: 
    «a) primesc copia 
listelor comunicate, 
potrivit art. 13 alin. (1) şi 
cărţile de alegător 
neridicate, potirivt art. 16 
alin. (3) iar, de la birourile 
electorale de 
circumscripţie, buletinele 
de vot pentru alegătorii ce 
urmează să voteze la secţia 
de votare, ştampila de 
control şi ştampilele cu 
menţiunea Votat. În 
municipiul Bucureşti, 
buletinele de vot, ştampila 
de control şi ştampilele cu 
menţiunea Votat le 
primesc de la oficiile 
electorale». 
    «e) înaintează birourilor 
electorale de 
circumscripţie sau, după 
caz, oficiilor electorale, 
procesele-verbale 
cuprinzând rezultatul 
votării împreună cu 
contestaţiile depuse şi 
materialele la care acestea 
se referă». 
    18. Articolul 30 se 
modifică şi va avea 
următorul conţinut: 
    «Art. 30 – Birourile şi 
oficiile electorale lucrează 
în prezenţa majorităţii 
membrilor ce le compun şi  
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Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
  iau hotărâri cu votul 

majorităţii membrilor 
prezenţi». 
    19. Articolul 32 se 
modifică şi va avea 
următorul conţinut: 
    «(1) Partidele şi 
alianţele politice care 
participă la alegeri, 
precum şi candidaţii 
independenţi pot contesta 
modul de formare şi 
componenţa birourilor şi 
oficiilor electorale, în cel 
mult 48 de ore de la 
expirarea termenului de 
constituire sau, după caz, 
de completare a acestor 
birouri şi oficii 
electorale». 
    «(2) Contestaţiile se 
soluţionează de biroul 
electoral de circumscripţie, 
dacă privesc biroul 
electoral al secţiei de 
votare, de Biroul Electoral 
Central, dacă privesc 
biroul electoral de 
circumscripţie sau, de 
Curtea Supremă de 
Justiţie, dacă privesc 
Biroul Electoral Central, 
în termen de cel mult 2 
zile de la înregistrare. 
Hotărârea dată este 
definitivă. În municipiul 
Bucureşti contestaţiile se 
soluţionează de oficiul 
electoral, dacă privesc 
biroul electoral al secţiei 
de votare şi de biroul 
electoral de circumscripţie, 
dacă privesc oficiile 
electorale». 
    20. Alineatul (1) al 
articolului 42 se modifică 
şi va avea următorul 
conţinut:  
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Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
     «(1) Buletinele de vot se 

predau preşedintelui 
biroului electoral de 
circumscripţie, care le va 
distribui preşedinţilor 
birourilor electorale ale 
secţiilor de votare, cu cel 
puţin 2 zile înainte de data 
alegerilor. În municipiul 
Bucureşti, preşedintele 
biroului electoral de 
circumscripţie distribuie, 
cu 3 zile înainte de data 
alegerilor, buletinele de 
vot preşedinţilor oficiilor 
electorale care le vor preda 
preşedinţilor birourilor 
electorale ale secţiilor de 
votare cu 2 zile înainte de 
data alegerilor. Predarea şi 
distribuirea buletinelor se 
face, în pachete sigilate de 
câte 100 de bucăţi, pe bază 
de proces-verbal». 
    21. Alineatul (3) al 
articolului 49 de modifică 
şi va avea următorul 
conţinut: 
    «(3) Ştampilele şi 
celelalte materiale 
necesare birourilor 
electorale ale secţiilor de 
votare se predau pe bază 
de proces-verbal de către 
primari, împreună cu 
preşedinţii birourilor 
electorale de 
circumscripţie sau, după 
caz, ai oficiilor electorale, 
preşedinţilor secţiilor de 
votare cu cel puţin 2 zile 
înainte de data alegerilor. 
După preluarea buletinelor 
de vot şi a ştampilelor, 
preşedintele secţiei de 
votare asigură păstrarea acestora 
în deplină siguranţă». 
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Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
 .......................................... 

    23. Alineatul (1) al 
articolului 64 se modifică 
şi va avea următorul 
conţinut: 
    «(1) Pentru Camera 
Deputaţilor şi pentru Senat 
se întocmeşte câte un 
dosar care va cuprinde: 
procesele-verbale şi 
contestaţiile privitoare la 
operaţiunile electorale ale 
secţiei, precum şi 
buletinele nule şi cele 
contestate. Dosarele 
sigilate şi ştampilele se vor 
înainta biroului electoral 
de circumscripţie sau 
oficiului electoral, după 
caz, de preşedintele 
biroului electoral al secţiei 
de votare şi membrii 
biroului, cu pază militară, 
în cel mult 24 de ore de la 
declararea închiderii 
secţiei de votare. În 24 de 
ore de la primire, oficiile 
electorale înaintează 
dosarele sigilate şi 
ştampilele biroului 
electoral de circumscripţie 
al municipiului  
Bucureşti». 
    24. După articolul 64 se 
introduce articolul 641 care 
va avea următorul 
conţinut: 
«Art. 641 Oficiul electoral, 
după primirea proceselor-
verbale cu rezultatul 
numărării voturilor, va 
încheia, separat pentru 
Camera Deputaţilor şi 
Senat, câte un  
proces-verbal cuprinzând  
totalul voturilor valabil  
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Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
 exprimate pentru fiecare 

partid sau alianţă politcă 
pe care îl va înainta în 
termen de 24 de ore 
biroului electoral de 
circumscripţie al 
municipiului Bucureşti». 
    25. Alineatul (3) al 
articolului 67 se modifică 
şi va avea următorul 
conţinut: 
    «(3) Procesul-verbal, 
împreună cu 
întâmpinările, contestaţiile 
şi procesele-verbale 
primite de la birourile 
electorale ale secţiilor de 
votare şi oficiile 
electorale, după caz, 
formând un dosar, 
încheiat, sigilat şi semnat 
de membrii biroului 
electoral, se înaintează, cu 
pază militară, la Biroul 
Electoral Central, în cel 
mult 48 de ore de la 
primirea comunicării 
Biroului Electoral Central 
referitoare la desfăşurarea, 
pe circumscripţii 
electorale, a mandatelor 
repartizate centralizat pe 
ţară». 
    26. Alineatul (1) al 
articolului 71 se modifică 
şi va avea următorul 
conţinut: 
    «(1) Dacă alegerile 
parţiale au loc ca urmare a 
anulării alegerilor dintr-o 
circumscripţie electorală, 
acestea se desfăşoară pe 
baza aceloraşi candidaturi, 
birouri electorale, oficii 
electorale şi la aceleaşi 
secţii de votare, în a 3-a 
duminică după anularea 
alegerilor iniţiale». 
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Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
      27. Alineatul (2) al articolului 

83 se modifică şi va avea 
următorul conţinut: 
    «(2) Sediul şi dotarea Biroului 
Electoral Central se asigură de 
Guvern, ale birourilor electorale 
de circumscripţii, de prefecţi şi 
preşedinţii consiliilor judeţene, iar 
ale oficiilor electorale şi birourilor 
electorale ale secţiilor de votare, 
de primari împreună cu 
prefecţii». 
    Art. II – aliniatul (1) al 
articolului 28 din Legea nr. 
69/1992 pentru alegerea 
Preşedintelui României, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I,  
nr. 164 din 13 iulie 1992, se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
    «(1) Prevederile legale pentru 
alegerea Camerei Deputaţilor şi 
ale Senatului referitoare la 
suportarea cheltuielilor electorale, 
taxa de timbru, sprijinirea de către  
Guvern a activităţii birourilor 
electorale, oficiilor electorale şi 
păstrarea materialelor necesare 
votării şi judecarea de către 
instanţe a întâmpinărilor, a 
contestaţiilor şi a oricăror alte 
cereri, astfel cum aceste prevederi 
au fost modificate sau completate 
prin prezenta Lege se aplică şi în 
ceea ce priveşte alegerile pentru 
Preşedintele României». 
 

  

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

Marţian Dan 


