PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
privind modificarea şi completarea Legii nr. 35/2008 pentru
alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale
nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. - Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor
şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei
publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor
locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din
13 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se
completează după cum urmează:
1. La articolul 2, punctul 27 se abrogă.
2. La articolul 12, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Delimitarea şi numerotarea colegiilor uninominale se actualizează
prin lege. Operaţiunea de delimitare se actualizează anual în cazul în care au
apărut modificări în structura, denumirea sau rangul unităţilor
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administrativ-teritoriale, precum şi după fiecare recensământ al populaţiei,
cu cel puţin 12 luni înainte de alegerile parlamentare la termen. Pentru
alegerile parlamentare din anul 2012 rămân aplicabile dispoziţiile Hotărârii
Guvernului nr. 802/2008 pentru aprobarea primei delimitări a colegiilor
uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, referitoare
la delimitarea colegiilor.”
3. La articolul 15 alineatul (1), litera f) se abrogă.
4. La articolul 29, alineatul (7) va avea următorul cuprins:
„(7) Depozitul se restituie în termen de 14 zile lucrătoare de la data
rămânerii definitive a rezultatelor alegerilor organizate în circumscripţia
electorală, numai partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale
şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, care obţin un
număr de voturi egal cu cel puţin 2% din voturile valabil exprimate la nivel
naţional. Depozitul se restituie şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând
minoritaţilor naţionale care obţin un mandat de deputat din partea acestor
organizaţii în condiţiile prezentului titlu. Depozitul se restituie şi
candidaţilor independenţi care obţin cel puţin 20% din voturile valabil
exprimate în colegiul uninominal în care au candidat. Sumele care nu se
restituie se fac venit la bugetul de stat.”
5. La articolul 45, alineatul (7) va avea următorul cuprins:
„(7) Preşedintele va citi, cu voce tare, la deschiderea fiecărui buletin,
numele şi prenumele candidatului, respectiv ale competitorului electoral
votat şi va arăta buletinul de vot celor prezenţi.”
6. La articolul 46 alineatul (3), litera h) se abrogă.
7. La articolul 46 alineatul (3), după litera i), se introduce o nouă
literă, litera j), cu următorul cuprins:
„j) modul de soluţionare a contestaţiilor şi întâmpinărilor primite.”
8. La articolul 46, alineatul (31) se abrogă.

3

9. La articolul 46, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
„(5) Câte două exemplare ale proceselor-verbale încheiate pe
circumscripţie, împreună cu întâmpinările şi contestaţiile, formând câte un
dosar, sigilat şi semnat de membrii biroului electoral de circumscripţie, se
transmite la Biroul Electoral Central, cu pază militară, în cel mult
48 de ore.”
10. La articolul 47, alineatul (2) se abrogă.
11. La articolul 47, alineatele (3) – (5) vor avea următorul cuprins:
„(3) Pentru organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale
care au dreptul conform legii la reprezentare în Camera Deputaţilor se
stabileşte un coeficient electoral la nivel naţional reprezentând numărul
mediu de voturi valabil exprimate necesare pentru alegerea unui deputat,
pentru a determina acele organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale care pot avea reprezentanţi în Camera Deputaţilor.
(4) Coeficientul electoral la nivel naţional se stabileşte prin împărţirea
numărului total de voturi valabil exprimate pentru alegerea Camerei
Deputaţilor din toate circumscripţiile electorale, obţinute de partidele
politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele
politice, alianţele electorale şi candidaţii independenţi, la numărul total de
colegii uninominale constituite pentru alegerea Camerei Deputaţilor. Are
dreptul la reprezentare organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţii
naţionale care a obţinut cel puţin 10% din coeficientul electoral. Se declară
ales acel reprezentant al organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţii
naţionale care a obţinut cel mai mare număr de voturi.
(5) Rezultatul operaţiunilor prevăzute la alin. (3) şi (4), calculat ca
parte întreagă nerotunjită, se transmite de către Biroul Electoral Central, pe
bază de proces-verbal, fiecăruia dintre birourile electorale de
circumscripţie.”
12. La articolul 48, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art. 48. - (1) Birourile electorale de circumscripţie procedează la
alocarea câte unui mandat, la nivelul fiecărui colegiu uninominal pentru
Camera Deputaţilor şi Senat, candidatului care a întrunit numărul cel mai
mare de voturi valabil exprimate în colegiul respectiv.”
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13. La articolul 48, alineatele (3) – (7) se abrogă.
14. La articolul 48, alineatul (8) va avea următorul cuprins:
„(8) Atribuirea de mandate candidaţilor se face de către biroul
electoral de circumscripţie.”
15. La articolul 48, alineatele (10) şi (11) vor avea următorul
cuprins:
„(10) Atribuirea mandatelor de deputat şi de senator se face într-o
singură etapă, la nivelul colegiilor uninominale.
(11) La nivelul colegiilor uninominale se atribuie un mandat
candidaţilor care au obţinut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate
în colegiul uninominal în care au candidat.”
16. La articolul 48, după alineatul (11) se introduc două noi
alineate, alineatele (111) şi (112), cu următorul cuprins:
„(111) În caz de balotaj se va organiza un nou tur de scrutin la două
săptămâni de la primul tur. La al doilea tur de scrutin participă numai
candidaţii aflaţi în situaţie de balotaj. În al doilea tur de scrutin este declarat
ales candidatul care a obţinut numărul cel mai mare de voturi valabil
exprimate.
(112) Dacă într-un judeţ în care locuitorii aparţinând comunităţii
româneşti sau unei minorităţi naţionale depăşesc, conform datelor oficiale
finale ale ultimului recensământ al populaţiei 7% din totalul locuitorilor
judeţului, niciun candidat al competitorilor electorali aparţinând acelei
comunităţi nu a obţinut mandat conform alin. (11), se acordă un mandat în
Camera Deputaţilor candidatului cel mai bine plasat al competitorilor
electorali aparţinând acelei comunităţi. Acest mandat se atribuie peste
numărul de mandate ce revin judeţului respectiv.”
17. La articolul 48, alineatele (12) – (15) se abrogă.
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României,
republicată.
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