
Parlamentul Romaniei 
Senat

Comisia pentru comunitdpile de romdni din afara parii Nr. XIV/539/27.11.2019

AVIZ
la Propunerea legislativa pentru modiflcarea Legii nr.370/2004 pentru 

alegerea Pre^edintelui Romaniei, republicatd in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr.650, din 12 septembrie 2011, cu modificdrile $i 

completdrile ulterioare si pentru modiflcarea Legii nr.288/2015 privind 
votui prin corespondenpd, precum modiflcarea completarea Legii 

nr.208/2015 privind alegerea Senatului a Camerei Deputapilor, precum 
pentru organizarea ^i funcpionarea Autoritdpii Electorale Permanente, 
publicata in Monitorul Oflcial al Romaniei, Partea I, nr.866, din 19 

noiembrie 2015, cu modiflcdrile $i completdrile ulterioare

Comisia pentru comunita^ile de romani din afara ^arii, prin adresa nr. L556/2019 
din data de 28.10.2019, a fost sesizata, m vederea mtocmirii avizului, cu Propunerea 
legislativa pentru modiflcarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Pre^edintelui 
Romaniei, republicatd in Monitorul Oflcial al Romaniei, Partea I, nr.650, din 12 
septembrie 2011, cu modiflcdrile yi completdrile ulterioare si pentru modiflcarea Legii 
nr.288/2015 privind votui prin corespondenpd, precum ^i modiflcarea ^i completarea 
Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului a Camerei Deputapilor, precum ^i 
pentru organizarea ^i funcpionarea Autoritdpii Electorale Permanente, publicatd in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.866, din 19 noiembrie 2015, cu modificdrile 
^i completdrile ulterioare, ini^iatori: Badea Viorel-Riceard - senator PNL; Traila Cristina - 
deputat PNL; Turcan Raluca - deputat PNL.

In §edinja din 27 noiembrie 2019, Comisia pentru comunitajiile de romani din afara 
^arii a analizat propunerea legislativa §i a hotarat, cu majoritate de voturi, sa adopte aviz 
favorabil cu un amendament admis.
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Parlamentul Romaniei 
Senat

Comisia pentru comunitapile de romani din afara parii Nr. XIV/539/27.11.2019

AVIZ
la Propunerea legislativd pentru modificarea Legii nr.370/2004 pentru 

alegerea Pre^edintelui Romaniei, republicatd in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr.650, din 12 septembrie 2011, cu modificdrile ^i 

completarile ulterioare si pentru modificarea Legii nr.288/2015 privind 
votui prin corespondenpd, precum modificarea ^i completarea Legii 

nr.208/2015 privind alegerea Senatului a Camerei Deputapilor, precum 
pentru organizarea $i fimcpionarea Autoritdpii Electorate Permanente, 
publicatd in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.866, din 19 

noiembrie 2015, cu modificdrile ^i completdrile ulterioare

Comisia pentru comunitapile de romani din afara parii, prin adresa nr. L556/2019 
din data de 28.10.2019, a fost sesizata, m vederea mtocmirii avizului, cu Propunerea 
legislativa pentru modificarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Pre§edintelui 
Romaniei, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.650, din 12 
septembrie 2011, cu modificdrile completdrile ulterioare si pentru modificarea Legii 
nr.288/2015 privind votui prin corespondenpd, precum fi modificarea fi completarea 
Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului a Camerei Deputapilor, precum 
pentru organizarea fi fimcpionarea Autoritdpii Electorate Permanente, publicatd in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.866, din 19 noiembrie 2015, cu modificdrile 

completdrile ulterioare, inipiatori: Badea Viorel-Riceard - senator PNL; Traila Cristina - 
deputat PNL; Turcan Raluca - deputat PNL.

In §edinpa din 27 noiembrie 2019, Comisia pentru comunitapile de romani din afara 
parii a analizat propunerea legislativa §i a hotarat, cu majoritate de voturi, sa adopte aviz 
favorabil cu un amendament admis.
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Anexa la avizul nr. LXIV/539/27.11.2019

Amendament admis

la Propunerea legislativa pentru modiflcarea Legii 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 

si pentru modiflcarea Legii nr.288/2015 privind votui prin corespondenja, precum §i modiflcarea §i completarea 
Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului §i a Camerei Deputa^ilor, precum §i pentru organizarea §i funct:ionarea 

Autoritafii Electorale Permanente, publicata in Monitorul Oflcial al Romaniei, Partea I, nr.866, din 19 noiembrie
2015, cu modificarile §i completarile ulterioare 

adoptat de Comisia pentru comunitatile de romani din afara tarii
(L556/2019)

Amendament adoptat de comisie Motivare / ObservatiiText Propunere legislativa pentru 
modiflcarea Legii nr.370/2004 pentru 
alegerea Pre^edintelui Romaniei, 
republicata in Monitorul Oflcial al 
Romaniei, Partea I, nr.650, din 12 
septembrie 2011, cu modificarile §i 
completarile ulterioare si pentru 
modiflcarea Legii nr.288/2015 privind 
votui prin corespondents, precum §i 
modiflcarea $i completarea Legii 
nr.208/2015 
Senatului §i a Camerei Deputatilor, 
precum §i pentru organizarea §i 
functionarea Autoritatii Electorale 
Permanente, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr.866, 
din 19 noiembrie 2015, cu modificarile 
§i completarile ulterioare

Nr.
Crt.

privind alegerea

1



2.) La articolul 23 alin. [1) si alin. (3] se 
modifica si vor avea urmatorul continut: 
"Art. 23” ^
(1) Birourile electorale ale sectiilor de 
votare din strainatate sunt alcatuite din 9 
membri, din care un presedinte, un 
loctiitor al acestuia si cel mult cate 7 
membri pentru fiecare zi de votare 
propusi de formatiunile politice care 
participa la alegeri. Birourile electorale 
ale sectiilor de votare din strainatate nu 
pot functiona cu mai putin de 3 membri.

(3] In cel mult 48 de ore de la data 
ramanerii definitive a candidaturilor, 
formatiunile politice care au propus 
candidati trasmit Ministerului Afacerilor 
Externe, prin mijloace electronice, listele 
reprezentantilor lor m sectiile de votare 
din strainatate, cuprinzand numele, 
prenumele si codurile numerice 
personale ale titularului si supleantilor, 
msotite de declaratiile lor de acceptare. 0 
formatiune politica poate avea 3 titulari, 
cate unul pentru fiecare zi de votare si 
2 supleanti pentru fiecare sectie de 
votare.”

Punctul 2 se abroga. Amendament adoptat cu 
majoritate de voturi.
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