
Proiect de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali 

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege: 

 

Articol unic - Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 

pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, se modifică și se 

completează după cum urmează:  

1. După alineatul (4) al articolului 18 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:  

(4^1) Persoanele care și-au stabilit reședința în circumscripția electorală cu mai puțin de 90 de 

zile înaintea datei scrutinului își vor putea exercita dreptul de vot doar în comuna, orașul, 

municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului în care au avut reședința sau 

domiciliul stabilit anterior celor 90 de zile. În acest caz, cetățenii vor vota pe lista suplimentară. 

2. Alineatele (1), (2), (3), (14) și (15) ale articolului 26 se modifică și se completează, după cum 

urmează: 

(1) Birourile electorale de circumscripție comunală, cele ale orașelor, municipiilor și 

subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, se constituie din 10 membri, iar cel al 

municipiului București și cele ale județelor, din 15 membri. 

(2) Biroul electoral de circumscripție comunală este format din președinte, un locțiitor al acestuia 

și din 8 reprezentanți ai partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale sau 

organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri în 

circumscripția electorală respectivă. 

(3) Biroul electoral de circumscripție orășenească, municipală și din subdiviziunile administrativ-

teritoriale ale municipiilor este format din președinte, un locțiitor al acestuia și din 8 

reprezentanți ai partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale sau organizații ale 

cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri în circumscripția electorală 

respectivă. 

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

(14) În termen de 48 de ore de la constituirea birourilor electorale de circumscripție, partidele 

politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care au grup parlamentar 



în cel puțin una din Camerele Parlamentului, precum şi grupul parlamentar al minorităţilor 

naţionale din Camera Deputaţilor, trebuie să comunice, în scris, birourilor electorale de 

circumscripție numele și prenumele reprezentanților lor care fac parte din acestea. Comunicările 

transmise după acest termen nu se iau în considerare. Comunicările pot cuprinde un număr mai 

mare de reprezentanți pentru același birou electoral. În termen de 5 zile de la data până la care 

se pot propune candidaturile, filialele locale ale partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor 

electorale care participă în alegeri trebuie să comunice, în scris, birourilor electorale de 

circumscripție numele și prenumele reprezentanților lor care fac parte din acestea. Comunicările 

transmise după acest termen nu se iau în considerare. Comunicările pot cuprinde un număr mai 

mare de reprezentanți pentru același birou electoral. 

(15) Completarea birourilor electorale de circumscripţie cu reprezentanţii partidelor politice, ai 

organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au un grup parlamentar în cel 

puţin una dintre Camerele Parlamentului, precum şi cu reprezentantul desemnat de grupul 

parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor, se face în termen de 5 zile de la 

data constituirii acestora, de către preşedintele biroului electoral de circumscripţie. Completarea 

birourilor electorale de circumscripţie cu reprezentanţii partidelor politice neparlamentare, ai 

organizaţiilor neparlamentare ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi ai alianţelor 

care nu au în componenţă partide politice parlamentare sau organizaţii neparlamentare ale 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, care participă la alegeri în circumscripţia 

respectivă, se face de către preşedintele biroului electoral de circumscripţie, în termen de 24 de 

ore de la data rămânerii definitive a candidaturilor, în ordinea descrescătoare a numărului de 

candidaţi propuşi pentru consiliul local în cauză, la care se adaugă, dacă este cazul, candidatul la 

funcţia de primar. În cazul biroului electoral de circumscripţie judeţeană, respectiv municipiului 

Bucureşti, se are în vedere numărul tuturor candidaturilor pentru consiliul judeţean, respectiv 

pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi primarul general, precum şi pentru consiliile 

locale şi primari, înregistrate în judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti. 

3. Alineatele (1) și (4) ale articolului 30 se modifică și va avea următorul cuprins:  

(1) Birourile electorale ale secțiilor de votare sunt constituite dintr-un președinte, un locțiitor al 

acestuia și 8 membri, în cazul secțiilor de votare din comune și orașe, respectiv 9 membri, în cazul 

secțiilor de votare din municipii și din sectoarele municipiului București. 

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

(4) Birourile electorale ale secțiilor de votare se completează în prima etapă cu reprezentanții 

partidelor politice ori ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au grup 

parlamentar în cel puțin una din Camerele Parlamentului, precum şi cu reprezentantul desemnat 

de organizațiile cetățenilor reprezentate în grupul parlamentar al minorităţilor naţionale din 

Camera Deputaţilor, care participă în alegeri, iar, în cea de-a doua etapă, cu reprezentanții 

partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale neparlamentare care participă la 



alegeri în circumscripția respectivă, în ordinea descrescătoare a numărului de candidați propuși, 

conform prevederilor art. 26 alin. (15). 

4. Alineatul (4) al articolului 38 se modifică și va avea următorul cuprins: 

(4) În termen de 24 de ore de la alegerea președintelui Biroului Electoral Central, biroul se 

completează cu președintele și vicepreședinții Autorității Electorale Permanente, cu câte un 

reprezentant al partidelor politice și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale 

care au grup parlamentar în cel puțin una din Camerele Parlamentului și reprezentantul Grupului 

parlamentar al minorităților naționale din Camera Deputaților. 

5. După alineatul (2) al articolului 49 se introduce un nou alineat (3), cu următorul cuprins:  

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul comunelor cu mai puțin de 500 de locuitori, 

pentru fiecare candidat la funcţia de primar şi listă de candidaţi pentru consiliul local şi pentru 

consiliul judeţean, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale trebuie să prezinte o listă de susţinători, care 

trebuie să cuprindă minimum 10% din numărul total al alegătorilor înscrişi în Registrul electoral 

şi în listele electorale complementare din circumscripţia pentru care candidează. 

6. La articolul 50, după alineatul (2) se introduce un nou alineat (2^1), cu următorul cuprins:  

(2^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2) pentru comunele cu mai puțin de 500 de 

locuitori, pentru funcţia de consilier și pentru funcția de primar candidaţii independenţi trebuie 

să fie susţinuţi de minimum 10% din numărul total al alegătorilor înscrişi în Registrul electoral şi 

în listele electorale complementare din circumscripţia pentru care candidează. 

7. Articolul 101 se modifică și va avea următorul cuprins:  

(1) Pentru funcţia de primar, centralizarea voturilor se face de biroul electoral de circumscripţie. 

(2) Este declarat ales primar candidatul care a întrunit majoritatea de jumătate plus unu din 

voturile valabil exprimate. 

(3) Dacă niciunul dintre candidaţi nu a obţinut majoritatea de jumătate plus unu din voturile 

valabil exprimate, fapt care se va consemna în procesul-verbal încheiat de biroul electoral de 

circumscripţie, se organizează un al doilea tur de scrutin. 

(4) Un al doilea tur de scrutin se organizează şi în caz de balotaj între candidaţii la funcţia de 

primar aflați în această situație. 

(5) La al doilea tur de scrutin participă numai candidaţii clasaţi pe primele două locuri, în funcție 

de cel mai mare număr de voturi valabil exprimate obținute, respectiv candidații aflați în situație 

de balotaj.  

(6) Al doilea tur de scrutin are loc la două săptămâni de la primul tur. 



(7) În al doilea tur de scrutin este declarat ales primar candidatul care a obţinut cel mai mare 

număr de voturi valabil exprimate. 

8. Articolul 102 se modifică și se completează după cum urmează:  

(1) În cazul în care unul dintre candidaţii la funcţia de primar sau de preşedinte al consiliului 

judeţean, între care urmează să se desfăşoare turul al doilea de scrutin, decedează, renunţă sau 

nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi ales, la turul al doilea de scrutin va 

participa candidatul situat pe locul următor. 

(2) Dacă situaţiile prevăzute la alin. (1) se produc în cazul unuia dintre candidaţii aflaţi în situaţia 

de balotaj, nu vor mai avea loc alegeri, biroul electoral de circumscripţie declarându-l primar pe 

celălalt candidat. 
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