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A V I Z 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor  
acte normative în materie electorală 

 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a fost sesizată, pentru 

dezbatere şi avizare, în procedură obişnuită, prin adresa nr. PL.x 427 din 03 septembrie 

2018, cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 

materie electorală. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii 

Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au examinat proiectul de 

lege mai sus menţionată  în şedinţa din 03 octombrie 2018. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu următoarele amendamente admise 

şi respinse prezentate ce fac parte integrantă din prezentul aviz.  

 

Amendamente Admise: 

Nr. 

crt. 

Text lege Text adoptat  

de Senat 

Text propus de Comisie 

(autor amendament) 

1. ----- ------ 1. La articolul I, înaintea punctului 

1, se introduce un nou punct cu 

următorul cuprins: 

 La articolul 1, alineatul (5) 

se modifică și va avea următorul 

curpins: 

 (5) Alegătorul are dreptul la un 

singur vot, în fiecare tur de scrutin 

organizat pentru alegerea Preşedintelui 

României, potrivit art. 81 alin. (2) şi (3) 
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din Constituţia României, republicată. 

Alegătorul are dreptul la un singur 

vot prin corespondență, o singură 

dată, la fiecare tur de scrutin, sub 

sancțiunea legii penale. 

Autor: deputat PNL Florin Claudiu 

ROMAN 

2. ------ ------ 2. La articolul II, la punctul 7, după 

alineatul (2) al articolului 11, se 

introduce un nou alineat, alin.(3) cu 

următorul cuprins: 

 (3) Alegătorul resortisant 

sau neresortisant are dreptul la un 

singur vot prin corespondență, o 

singură dată, sub sancțiunea legii 

penale. 

Autor: deputat PNL Florin Claudiu 

ROMAN 

3.  ------ ------- 3. La articolul III, dupa punctul 2, 

se introduce un nou punct pct.21, cu 

următorul cuprins: 

 21. La articolul 84 alineatul 

(1) se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

 (1) Alegătorii votează numai la 

secţia de votare la care este arondată 

strada sau localitatea unde îşi au 

domiciliul ori reşedinţa, conform 

prezentei legi. În cazul în care, în ziua 

votării, alegătorii se află în altă unitate 

administrativ-teritorială, respectiv în 

oricare sector al  Municipiului 

București, din cadrul aceleiaşi 

circumscripţii electorale, aceştia pot 

vota la orice secţie de votare din cadrul 

circumscripţiei electorale. 

Autor: deputat PNL Florin Claudiu 

ROMAN 

4.  ----- 65. După articolul 68 se introduc cinci 

noi articole, art.68¹- art.685 cu următorul 

cuprins: 

Art. 681  

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

(5) Sumele necesare pentru plata diurnelor 

membrilor birourilor electorale ale secţiilor de 

 

 

 

 

 

Se elimină. 

Autor: Comisia pentru administraţie 
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votare propuşi de formaţiuni politice se 

asigură din bugetul de stat, prin bugetul 

Autorităţii Electorale Permanente. 

(6) Autoritatea Electorală Permanentă 

virează sumele necesare pentru plata 

diurnelor prevăzute la alin.(5) formaţiunilor 

politice care au propus membrii în birourile 

electorale ale secţiilor de votare, în baza 

listelor de prezenţă transmise electronic de 

preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de 

votare. 

(7) Formaţiunile politice au obligaţia de a 

efectua plata membrilor propuşi de acestea în 

birourile electorale ale secţiilor de votare în 

cel mult 5 zile de la data primirii sumelor 

prevăzute la alin.(5). 

(8) Metodologia de aplicare a prevederilor 

alin.(5) - (7) este stabilită prin hotărâre a 

Autorităţii Electorale Permanente. 

publică şi amenajarea teritoriului 

 

 

Se elimină. 

Autor: Comisia pentru administraţie 

publică şi amenajarea teritoriului 

 

 

 

 

 

Se elimină. 

Autor: Comisia pentru administraţie 

publică şi amenajarea teritoriului 

 

 

Se elimină. 

Autor: Comisia pentru administraţie 

publică şi amenajarea teritoriului 

 

 

Amendament Respins: 

Nr. 

crt. 

Text lege Text adoptat  

de Senat 

Text propus de Comisie 

(autor amendament) 

1. ----- ----- 4. La articolul III, dupa punctul 6, 
se introduce un nou punct pct.61, cu 
următorul cuprins: 
 61. La articolul 121 alineatul 
(1) se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
  (1) Buletinele de vot 
întrebuinţate şi listele electorale 
utilizate, precum şi celelalte materiale 
deţinute de către birourile electorale de 
circumscripţie se predau de către 
birourile electorale de circumscripţie 
prefecţilor care le păstrează în arhivă, 
separat de celelalte documente, timp de 
6 luni de la data  publicării rezultatului 
alegerilor în Monitorul Oficial al 
României, Partea I.  
 
Autor: deputat PNL Florin Claudiu 
ROMAN 

 

                  PREŞEDINTE                               SECRETAR 

         Florin-Claudiu ROMAN              Simona BUCURA-OPRESCU 

 

 
Întocmit, 
Consilier parlamentar, Alina Tănase 
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