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PARLAMENTUL ROMANIEI
SENAT

LEGE

pentru modificarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Pre§iedintelui Romaniei, 
republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.650, din 12 

septembrie 2011, cu modificarile §i completarile ulterioare §i pentru 

modiHcarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondenta, precum §i 
modificarea §i completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului §i a 

Camerei Deputalilor, precum §i pentru organizarea §i funcfionarea 

Autoritalii Electorale Permanente, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr.866, din 19 noiembrie 2015, cu modificarile §i

completarile ulterioare

Senatul adopta prezentul proiect de lege

Art.I.- Legea nr.370/2004 pentru alegerea Pre§edintelui Romaniei, 
republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.650 din 12 septembrie 

2011, cu modificarile §i completarile ulterioare, se modifica §i se completeaza dupa 

cum urmeaza:

1) La articolul 8, alin. (1) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„Art.8.- (1) incepand cu data de 1 aprilie a anului in care au loc alegeri 

pentru Pre§edintele Romaniei la termen §i pana la data expirarii a cel mult 5 zile de 

la data ramanerii definitive a candidaturilor, alegatorul, care dore§te sa voteze in 

strainatate la alegerile pentru Pre§edintele Romaniei, se poate inregistra in 

Registrul electoral ca alegator in striinatate, prin intermediul unui formular on
line, aflat pe site-ul Autoritafii Electorale Permanente, in care va inscrie numele, 
prenumele, codul numeric personal, localitatea §i statul unde opteaza sa voteze, la 

care anexeaza copia scanata sau fotografia actului de identitate.”
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2) La articolul 23, alin.(l) §i alin.(3) se modifica §i vor avea urmatorul
continut:

„Art.23.- (1) Birourile electorale ale sec^iilor de votare din strainatate sunt 
alcatuite din 9 membri, din care un pre§edinte, un loc^iitor al acestuia §i cel mult 
cate 7 membri pentru fiecare zi de votare propu§i de forma^iunile politice care 

participa la alegeri. Birourile electorale ale sec^iilor de votare din strainatate nu pot
functiona cu mai pu$in de 3 membri.

(3) In cel mult 48 de ore de la data ramanerii definitive a
candidaturilor, formaliunile politice care au propus candida^i transmit Ministerului 
Afacerilor Exteme, prin mijloace electronice, listele reprezentan^ilor lor in secliile 

de votare din strainatate, cuprinzand numele, prenumele §i codurile numerice 

personale ale titularului §i suplean^ilor, insolite de declaraliile lor de acceptare. O 

formaliune politica poate avea 3 titular!, cate unul pentru fiecare zi de votare, §i 2 

suplean^i pentru fiecare sec^ie de votare.”

Art.II.- Legea nr.288/2015 privind votul prin coresponden^a, publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.866 din 19 noiembrie 2015, cu 

modificarile §i completarile ulterioare, se modifica §i se completeaza dupa cum 

urmeaza:

1) La articolul 4, alin.(4) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„Art.4:
(4) Termenul de inregistrare ca alegator prin coresponden^a incepe la data 

de 1 aprilie a anului in care au loc alegerile §i se termina la data expirarii a cel mult 
5 zile de la data ramanerii definitive a candidaturilor.”
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Acest proiect de lege se considera adoptat de Senat in forma inifiala, in 

condifiile articolului 75 alineatul (2) teza a Ill-a din Constitutia Romaniei, 
republicata.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

Titus CorlS^ean


