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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ                                             COMISIA PENTRU ADMINISTRA�IE PUBLICĂ �I  
�I IMUNITĂ�I                                                                                                       AMENAJAREA TERITORIULUI 

 
PL X 453/2016 
Bucure�ti, 13 decembrie 2017 

 
 

RAPORT COMUN  
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2016 privind unele măsuri pentru 
buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 şi pentru modificarea Legii 
nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Electorale Permanente şi a Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii 
nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Electorale Permanente 
 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 �i 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi �i Comisia pentru administra�ie publică �i amenajarea teritoriului au fost sesizate spre dezbatere, în fond, în 
procedură de urgen�ă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2016 privind unele măsuri 
pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 şi pentru modificarea Legii 
nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Electorale Permanente şi a Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii 



 2 

nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Electorale Permanente, trimis cu adresa nr. PL x 453 din 17 octombrie 2016 �i înregistrat  cu nr. 4c-11/1137 din 18 octombrie, 
respectiv cu nr. 4c-6/456 din 18 octombrie 2016. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în �edin�a din 10 octombrie  2016. 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 828 din 1 septembrie 2016. 
Guvernul României a transmis un punct de vedere prin care sus�ine proiectul de Lege în forma adoptată de Senat. 
Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2016, 

care vizează asigurarea exercitării, în cele mai bune condiţii, a dreptului de a alege de către cetăţenii români cu domiciliul sau 
reşedinţa în străinătate, la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016. Astfel, ordonan�a de urgen�ă supusă 
dezbaterii stabileşte posibilitatea înfiinţării de secţii de votare �i în alte localităţi decât în cele în care î�i au sediul misiunile 
diplomatice şi oficiile consulare, cu acordul autorităţilor din ţara respectivă. De asemenea, soluţiile legislative preconizate urmăresc 
crearea posibilităţii exercitării dreptului la vot de către cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate în condiţii similare 
cu cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în ţară. Totodată, prin demersul legislativ se modifică şi unele dispoziţii cuprinse în 
Legea nr.208/2015 şi în Legea nr.288/2015, referitoare la procedura de înscriere în Registrul electoral, în sensul prevederii 
posibilităţii ca cererea de înscriere şi copiile documentelor necesare înscrierii în Registrul electoral să poată fi transmise şi prin poşta 
electronică. 

În conformitate cu prevederile art. 61 �i 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, examinarea proiectului de 
lege a avut loc în �edin�e separate. 

Comisia pentru administra�ie publică �i amenajarea teritoriului a examinat proiectul de lege în �edin�a din 28 februarie 
2017. 

Din numărul total de 25 membri ai Comisiei pentru administra�ie publică �i amenajarea teritoriului au participat la dezbateri  
24 deputaţi. 

La dezbateri a participat în calitate de invitat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputa�ilor, 
republicat, doamna Simona Spinaru - director general în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. 

Membrii Comisiei pentru administra�ie publică �i amenajarea teritoriului au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea 
proiectului de lege. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină �i imunită�i au dezbătut  proiectul de Lege în �edin�a din 12 decembrie 2017. 
Membrii comisiei au fost prezen�i la dezbateri conform listei de prezen�ă. 
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În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună 
plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege. 

Având în vedere dezbaterile din cadrul celor două comisii, membrii Comisiei juridice, de disciplină �i imunită�i �i membrii 
Comisiei pentru administra�ie publică �i amenajarea teritoriul au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2016 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a 
alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 şi pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi 
a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente şi a Legii nr.288/2015 
privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 
Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente cu amendamente admise, prevăzute 
în Anexa la prezentul raport. 

În raport de obiectul şi conţinutul său,  proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 
 
 
 
     PREŞEDINTE,          VICEPREŞEDINTE,            
  
 
                                              Eugen NICOLICEA                                           Ion CĂLIN 
 
 
                                                    SECRETAR,                                                                         SECRETAR, 

 
                                          Costel Neculai DUNAVA                                                  Simona BUCURA - OPRESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Consilier parlamentar,    Paul �erban                                                                                                                                                          Sef serviciu, Sofia Chelaru 
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                                                                                                                                                                                                                                         Consilier parlamentar, Nicoleta Toma 
 
                                              
 
 
 

                                                                                                                                                                               Anexa  
 

AMENDAMENTE ADMISE 

Nr. 
crt. Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
1.  

__ 
Titlul legii 

Lege  
pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.47/2016 
privind unele măsuri pentru buna 

organizare şi desfăşurare a alegerilor 
pentru Senat şi Camera Deputaţilor 
din anul 2016 şi pentru modificarea 
Legii nr.208/2015 privind alegerea 
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 

precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Electorale 
Permanente şi a Legii nr.288/2015 
privind votul prin corespondenţă, 

precum şi modificarea şi completarea 
Legii nr.208/2015 privind alegerea 
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 

precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Electorale 

Permanente 
 

Nemodificat 
 

 

2.  
__ 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.47 din 31 
august 2016 privind unele măsuri 
pentru buna organizare şi desfăşurare 

Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
a alegerilor pentru Senat şi Camera 
Deputaţilor din anul 2016 şi pentru 
modificarea Legii nr.208/2015 privind 
alegerea Senatului şi a Camerei 
Deputaţilor, precum şi pentru 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Electorale Permanente şi a Legii 
nr.288/2015 privind votul prin 
corespondenţă, precum şi modificarea 
şi completarea Legii nr.208/2015 
privind alegerea Senatului şi a 
Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Electorale Permanente, cu urm[toarele 
modificări �i completări: 
 

3. Titlul ordonanţei 
 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  
privind unele măsuri pentru buna organizare 
şi desfăşurare a alegerilor pentru Senat şi 

Camera Deputaţilor din anul 2016 şi pentru 
modificarea Legii nr.208/2015 privind 

alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Electorale Permanente şi a Legii 

nr.288/2015 privind votul prin 
corespondenţă, precum şi modificarea şi 
completarea Legii nr.208/2015 privind 

alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Electorale Permanente 

Nemodificat 1.Titlul ordonanţei de urgen�ă se 
modifică �i va avea următorul cuprins:
 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  
privind unele măsuri pentru buna 

organizare şi desfăşurare a alegerilor 
pentru Senat şi Camera Deputaţilor din 

anul 2016 şi pentru modificarea �i 
completarea Legii nr.208/2015 privind 

alegerea Senatului şi a Camerei 
Deputaţilor, precum şi pentru organizarea 
şi funcţionarea Autorităţii Electorale 

Permanente şi pentru modificarea Legii 
nr.288/2015 privind votul prin 

corespondenţă, precum şi modificarea şi 
completarea Legii nr.208/2015 privind 

alegerea Senatului şi a Camerei 
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Nr. 
crt. Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
Deputaţilor, precum şi pentru organizarea 
şi funcţionarea Autorităţii Electorale 

Permanente 
 
 

4. Art. 1. - (1) La alegerile pentru 
Senat si Camera Deputatilor din anul 2016, 
in afara sectiilor de votare prevazute la art. 
23 alin. (1) - (3) din Legea nr. 208/2015 
privind alegerea Senatului si a Camerei 
Deputatilor, precum si pentru organizarea 
�i func�ionarea Autoritatii Electorale 
Permanente, cu modificarile �i 
completarile ulterioare, pot fi organizate, 
cu acordul autoritatilor din tara respectiva, 
sectii de votare �i in alte localitati. 

(2) In termen de 30 de zile de la 
data aducerii la cunostinta publica a datei 
alegerilor pentru Senat si Camera 
Deputa�ilor din anul 2016, Ministerul 
Afacerilor Externe transmite Autoritatii 
Electorale Permanente lista sectiilor de 
votare prevazute la alin. (1), motivata din 
punctul de vedere al oportunitatii infiintarii 
acestora. 
 

 Nemodificat  

5. Art. 2. - (1) La alegerile pentru 
Senat si Camera Deputa�ilor din anul 
2016, daca in localitatea unde i�i are 
sediul misiunea diplomatică, oficiul 
consular, sec�ia consulara, institutul 
cultural sau in cea in care se infiinteaza o 
sec�ie de votare potrivit art. 1, figureaza 

 Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
inscri�i in Registrul electoral cu adresa de 
domiciliu sau re�edin�ă mai pu�in de 
300 de alegatori, ace�tia sunt aronda�i la 
sec�ia de votare organizată conform art. 
23 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu 
modificarile �i completarile ulterioare, sau 
art. 1 dupa caz. 

(2) Prin derogare de la prevederile 
art. 42 alin. (5) �i (6) din Legea nr. 
208/2015, cu modificarile �i completarile 
ulterioare, la alegerile pentru Senat �i 
Camera Deputajilor din anul 2016, 
alegatorii inscri�i in Registrul electoral cu 
domiciliul in �ara �i cu re�edin�a in 
strainatate, precum �i cei cu domiciliul in 
strainatate pot vota �i la alte sectii de 
votare din strainatate decat acelea unde au 
fost aronda�i, urmand sa fie inscri�i in 
listele electorale suplimentare ale acestora. 

(3) La alegerile pentru Senat �i 
Camera Deputajilor din anul 2016, in 
cadrul sec�iilor de votare din strainatate 
organizate conform art. 1, respectiv art. 23 
alin. (1) - (3) din Legea nr. 208/2015, cu 
modificarile �i completarile ulterioare, pe 
langa alegatorii inscri�i in listele 
electorale permanente i�i pot exercita 
dreptul de vot �i persoanele prevazute la 
art. 51 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu 
modificarile �i completarile ulterioare, 
acestia urmand sa fie inscrisi in listele 
electorale suplimentare. 
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Nr. 
crt. Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
6. Art. 3. - La alegerile pentru Senat 

�i Camera Deputatilor din anul 2016, 
numarul de buletine de vot necesar pentru 
fiecare sec�ie de votare din strainatate este 
stabilit de catre Autoritatea Electorala 
Permanenta, dupa consultarea Ministerului 
Afacerilor Externe. 

 

 Nemodificat  

7. Art. 4. - La alegerile pentru Senat 
�i Camera Deputatilor din anul 2016, 
desemnarea pre�edinjilor birourilor 
electorale ale sectiilor de votare prevazute 
la art. 1 alin. (1) se face din randul 
exper�ilor electorali propu�i de catre 
Ministerul Afacerilor Externe. 

 

 Nemodificat  

8. Art. 5. - Alineatul (2) al articolului 
42 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea 
Senatului �i a Camerei Deputatilor, 
precum si pentru organizarea si 
functionarea Autorita�ii Electorale 
Permanente, publicata in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I, nr. 553 din 24 iulie 
2015, cu modificarile si completarile 
ulterioare, se modifilca si va avea 
urmatorul cuprins: 

„(2) Incepand cu data de 1 aprilie a 
anului in care au loc alegeri parlamentare 
la termen si pana la data expirarii a 48 de 
ore de la data inceperii perioadei 
electorale, alegatorii cu domiciliul in tara 
�i cu resedinta in strainatate, precum si cei 
cu domiciliul in strainatate se pot inscrie in 

 __________________ 2. Articolul 5 se modifică �i va avea 
următorul cuprins: 

Art. 5. - Legea nr. 208/2015 
privind alegerea Senatului �i a Camerei 
Deputatilor, precum si pentru 
organizarea si functionarea Autorita�ii 
Electorale Permanente, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr. 553 din 24 iulie 2015, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
se modifica si se completează după 
cum urmează: 
1. La articolului 42 alineatul (2) se 
modifică �i va avea următorul cuprins:
 (2) Incepand cu data de 1 aprilie 
a anului în care au loc alegeri 
parlamentare la termen �i până la data 
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Nr. 
crt. Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
Registrul electoral cu adresa din strainatate 
pentru scrutinul respectiv in baza unei 
cereri scrise, datate si semnate, cuprinzand 
numele, prenumele, codul numeric 
personal, inso�ita de o copie a actului de 
identitate si o copie a documentului care 
dovedeste re�edinta, eliberat de 
autorita�ile straine, sau a pasaportului, cu 
mentionarea statului de domiciliu, 
transmise prin posta, inclusiv prin po�ta 
electronica, ori depuse la misiunea 
diplomatica sau oficiul consular.” 

 

expirării a 48 de ore de la data începerii 
perioadei electorale, alegătorii cu 
domiciliul în �ară �i cu re�edin�a în 
străinatate, precum �i cei cu domiciliul 
în străinătate se pot înscrie în Registrul 
electoral cu adresa din străinatate pentru 
scrutinul respectiv în baza unei cereri 
scrise, datate �i semnate, cuprinzând 
numele, prenumele, codul numeric 
personal, înso�ită de o copie a actului 
de identitate si o copie a documentului 
care dovede�te re�edin�a, eliberat de 
autorită�ile străine, sau a pa�aportului, 
cu men�ionarea statului de domiciliu, 
transmise prin po�tă, inclusiv prin 
po�ta electronică, ori depuse la 
misiunea diplomatică sau oficiul 
consular. 
2. La articolul 93 alineatul (2) partea 
introductiva a punctului a) se 
modifică �i va avea următorul 
curpins: 
a) numărul total al alegătorilor prevăzut 
în listele electorale existente în sec�ia 
de votare, cu respectarea formulei: 

pct.a = pct.a1 + pct.a2 + pct.a3; 
3. La articolul 93 alineatul (2) litera a) 
după punctul a2) se introduce un 
punct nou, punctul a3), cu următorul 
cuprins: 
a3) numărul total al alegătorilor potrivit 
extrasului de pe listele electorale 
permanente �i suplimentare, cu 
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Nr. 
crt. Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
respectarea formulei:  

pct.a3 ≥ = pct.b3; 
4. La articolul 93 alineatul (2) partea 
introductiva a punctului b) se 
modifică �i va avea următorul 
curpins: 
a) numărul total al alegătorilor care s-
au prezentat la urne, înscri�i în listele 
electorale existente în sec�ia de votare, 
cu respectarea formulei: 

pct.b = pct.bl + pct.b2 + pct.b3; 
5. La articolul 93 alineatul (2) după 
punctul b2), se introduce un punct 
nou, punctul b3), cu următorul 
cuprins: 
b3) numarul total al alegatorilor care au 
votat prin intermediul urnei speciale;” 
6. La articolul 95 alineatul (2) partea 
introductiva a punctului a) se 
modifică �i va avea următorul 
curpins: 
a) numărul total al alegatorilor 
prevăzu�i în listele electorale din 
circumscrip�ia electorală, cu 
respectarea formulei: 

pct.a = pct.al + pct.a2 + pct.a3; 
7. La articolul 95 alineatul (2) litera 
a), după punctul a2) se introduce un 
nou punct, punctul a3) cu următorul 
curpins: 
a3) numărul total al alegatorilor potrivit 
extrasului de pe listele electorale 
permanente �i suplimentare, cu 
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Nr. 
crt. Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
respectarea formulei: 

pct.a3 ≥ pct.b3; 
8. La articolul 95 alineatul (2) litera 
b), după punctul b2) se introduce un 
nou punct, punctul b3) cu următorul 
curpins: 
b3) numărul total al alegatorilor care au 
votat prin intermediul urnei speciale; 
9. La articolul 96 alineatul (1) punctul 
a), după liniu�a a treia se introduce o 
noua liniu�ă, liniu�a a patra, cu 
urmatorul cuprins: 
 - numărul total al alegătorilor 
înscri�i în extrasele de pe listele 
electorale permanente �i suplimentare; 
10. La articolul 96 alineatul (1) 
punctul b), după liniu�a a treia se 
introduce o nouă liniu�ă, liniu�a a 
patra cu următorul cuprins: 
 - numărul total al alegătorilor 
înscri�i în extrasele de pe listele 
electorale permanente �i suplimentare; 
 

9.  - Dupa articolul 5 se introduc trei 
noi articole, art.51 - 53 , cu 
urmatorul cuprins: 

„Art.51.- La articolul 93 
alineatul (2) din Legea nr. 208/2015 
privind alegerea Senatului �i a 
Camerei Deputatilor, precum �i 
pentru organizarea �i 
func�ionarea Autorita�ii 
Electorale Permanente, publicata in 

Se elimină A fost preluat la 
art.5. 
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Nr. 
crt. Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr.553 din 24 iulie 2015, 
cu modificarile �i completarile 
ulterioare, partea introductiva a 
literei a) �i litera a3) - nou 
introdusă - �i partea introductiva a 
literei b) �i litera b3) - nou 
introdusă - vor avea urmatorul 
cuprins: 
b) numarul total al alegatorilor 
prevazut in listele electorale 
existente in sec�ia de votare, cu 
respectarea formulei: 

pct.a = pct.al + pct.a2 + pct.a3; 
a3) numarul total al alegatorilor 
potrivit extrasului de pe lista 
electorala permanenta si 
suplimentara, cu respectarea 
formulei: 

pct.a3 >/= pct.b3; 
c) numarul total al alegatorilor 
care s-au prezentat la ume, Inscri�i 
in listele electorale existente în 
sec�ia de votare, cu respectarea 
formulei: 

pct.b = pct.bl + pct.b2 + pct.b3; 
b3) numarul total al alegatorilor care 
au votat prin intermediul urnei 
speciale;” 

„Art.52 La articolul 95 
alineatul (2) din Legea nr.208/2015 
privind alegerea Senatului �i a 
Camerei Deputatilor, precum �i 
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Nr. 
crt. Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
pentru organizarea �i 
func�ionarea Autoritdă�ii 
Electorale Permanente, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr.553 din 24 iulie 2015, 
cu modificarile �i completarile 
ulterioare, partea introductiva a 
literei a) �i literele a3) �i b3) - nou 
introduse - vor avea urmatorul 
cuprins: 
a) numarul total al alegatorilor 
prevazu�i in listele electorale din 
circumscriptia electorala, cu 
respectarea formulei: 

pct.a = pct.al + pct.a2 + pct.a3; 
a3) numarul total al alegatorilor 
potrivit extrasului de pe lista 
electorala permanenta �i 
suplimentara, cu respectarea 
formulei: 

pct.a3 >f~ pct.b3; 
b3) numarul total al alegatorilor 
care au votat prin intermediul 
urnei speciale;” 

„Art.53.- La articolul 96 
alineatul (1) din Legea nr.208/2015 
privind alegerea Senatului �i a 
Camerei Deputafilor, precum �i 
pentru organizarea func�ionarea 
Autorita�ii Electorale Permanente, 
publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr.553 din 24 
iulie 2015, cu modificarile �i 



 14 

Nr. 
crt. Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
completarile ulterioare, literele a) 
�i b) se completeaza dupa cum 
urmeaza: 
La litera a), dupa liniu�a a treia se 
introduce o noua liniu�a, cu 
urmatorul cuprins: 

- numarul total al alegatorilor 
inscri�i in extrasele de pe lista 
electorala permanenta �i 
suplimentara; 
La litera b), dupa liniu�a a treia se 
introduce o noua liniu�a, cu 
urmatorul cuprins: 
 - numarul total al alegatorilor 
inscrisi in extrasele de pe lista 
electorala permanenta �i 
suplimentara;” 
 

10. Art. 6. - Alineatul (1) al articolului 
4 din Legea nr. 288/2015 privind votul prin 
corespondenta, precum si modificarea si 
completarea Legii nr. 208/2015 privind 
alegerea Senatului si a Camerei 
Deputatilor, precum si pentru organizarea 
�i functionarea Autoritatii Electorale 
Permanente, publicata in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I, nr. 866 din 19 
noiembrie 2015, se modifica �i va avea 
urmatorul cuprins: 

„(1) Alegatorul cu domiciliul sau 
resedinta in strainatate, care doreste sa isi 
exercite dreptul de vot prin corespondenta 
la alegerile generale pentru Senat si 

 Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
Camera Deputatilor, trebuie sa se inscrie in 
Registrul electoral cu optiunea pentru votul 
prin coresponden�a in baza unei cereri 
scrise, datate �i semnate, depuse personal 
sau transmise prin po�ta, inclusiv prin 
po�ta electronica, catre misiunea 
diplomatica sau oficiul consular din statul 
de domiciliu sau resedinta, la care 
anexeaza o copie a pasaportului cu 
mentionarea statului de domiciliu, in cazul 
cetatenilor romani cu domiciliul in 
strainatate, respectiv o copie a actului de 
identitate si o copie a documentului care 
dovedeste dreptul de sedere, eliberat de 
autoritatile straine, conform art.83 alin.(4) 
din Legea nr.208/2015 privind alegerea 
Senatului si a Camerei Deputatilor, precum 
si pentru organizarea si functionarea 
Autoritatii Electorale Permanente, in cazul 
cetatenilor romani cu resedinta în 
strainatate.” 
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