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Referitor la solicitarea dumneavoastră, inregistrată la Autoritatea Electorală
Permanentă cu nr. 22231 din 02.10.2020, privind reglementarea posibilităţii utilizării, de
către cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa in străinătate, a actelor de identitate care
au expirat in perioada 01.01.2020-06.12.2020, in vederea inscrierii cu opţiunea pentru
votul prin corespondenţă la alegerile parlamentare care urmează să aibă loc in data de
06.12.2020, precizăm următoarele:
1. Potrivit art. 4 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 288/2015, cu modificările
completările ulterioarel, ,Alegătorul cu domiciliul sau reşedinţa in străinătate, care doreşte
să işi exercite dreptul de vot prin corespondenţă la alegerile pentru Senat i Camera
Deputaţilor (...), trebuie să se inregistreze ca alegător prin corespondenţă. inregistrarea se
realizează prin inscrierea intr-un formular on-line, aflat pe site-ul gestionat de Autoritatea
Electorală Permanentă, a numelui, prenumelui, codului numeric personal, a adresei de
domiciliu sau reşedinţă ş a adresei de e-mail, precum i a opţiunii de transmitere in ţară
sau la reprezentanţa diplomatică a votului exprimat prin corespondenţă, la care alegătorul
anexează copia scanată sau fotografia actului de identitate şi a documentului care
dovedeşte dreptul de şedere, eliberat de autorităţile străine. (...)Actele de identitate
prevăzute la alin. (1) trebuie săjie valabile, conform
Precizăm că la alegerile parlamentare din luna decembrie a acestui an sunt
aplicabile prevederile art. 45 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020, cu
modificările ulterioare2, potrivit cărora „valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile

I Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr.
208/2015 privind alegerea Senatului i a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea
Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare.
2 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, incepând cu data de
15 mai 2020, in contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-
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autorităţile publice se menţine pe toată durata stării de urgenţă instituite prin Decretul
nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, prelungite prin
Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, precum
şi pentru o perioadă de 90 de zile de la incetarea acestei stări. Termenul de valabilitate
prevăzut la alin. (I) se menţine şi pentru actele de identitate prevăzute de Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de
identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
al căror termen de valabilitate a expirat inainte cu cel mult 15 zile de la instituirea stării
de urgenţă potrivit Decretului Preşedintelui României nr. 195/2020 privind instituirea
stării de urgenţă pe teritoriul României."
De asemenea, sunt aplicabile prevederile art. 4 alin. (5) din Legea nr. 55/2020, cu
modificările şi completările ulterioare3, potrivit cărora „valabilitatea documentelor
eliberate de instituţiile şi autorităţile publice, precum şi de entităţile private autorizate
conform legii se menţine pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă
de 90 de zile de la incetarea acestei stărr
Aceste prevederi au stat şi la baza art. 3 alin. (2) din Hotărârea Biroului Electoral
Central nr. 81/2020, republicată4, la care faceţi referire, in aplicarea cărora „Alegătorul
care detine un act de identitate al cărui termen de valabilitate ar fi expirat in perioada
1 martie — 27 septembrie 2020, îşipoate exercita dreptul de vot in baza acestuia."
Intervalul menţionat de dutnneavoastră, respectiv 01.01.2020-06.12.2020, nu se
incadrează în prevederile actelor normative mai sus menţionate, care se aplică actelor de
identitate al căror termen de valabilitate a expirat incepând cu data de 01.03.2020.
Implementarea unor prevederi legale în sensul celor solicitate de dumneavoastră
excedează atribuţiilor Autorităţii Electorale Permanente, aşa cum sunt reglementate acestea

2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, cu modificările ulterioare.
3 Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID19, cu modificările şi completările ulterioare.
4 Hotărkea Biroului Electoral Central nr. 81/2020 privind aplicarea unitară a unor prevederi legale in
materia exercitării dreptului de vot la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul
2020, republicată.
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prin Legea nr. 208/2015, cu modificările i completările ulterioare5, putând fi realizată
exclusiv prin intermediul unei ordonanţe de urgenţă sau a unei legi.
in acest sens, precizăm că recent a intrat in procedură legislativă la Senat,
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 208 din 2015 privind alegerea
Senatului şi a Camerei Deputatilor, precum şi pentru organizarea
funcţionarea
Autorităţii Electorale Permanente (B555/2020) care are ca obiect reglementarea
posibilităţii cetăţenilor români de a-şi exercita dreptul de vot la alegerile parlamentare din
anul 2020 la secţiile de votare organizate în străinătate, in baza unui act de identitate care
a expirat pe durata anului 2020. Această propunere legislativă nu vizează insă şi
persoanele care doresc să voteze prin corespondenţă.
2. in ceea ce priveşte soluţia legislativă reglementată de art. 10 alin. (1), litera d) din
Legea nr. 288/2015 cu modificările i completările ulterioare, astfel cum a fost modificat
prin Legea nr. 202/20206, precizăm că textul articolului menţionat poate fi modificat
exclusiv prin adoptarea de către Parlamentul României a unei legi 'in acest sens.

Presedinte,
Constantin—Florin Mituletu-Buică

Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modific'ările şi completările ulterioare.
6 Legea nr. 202/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative in materie electorală.
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