NOTĂ DE FUNDAMENTARE
SECŢIUNEA 1
Titlul proiectului
de act normativ

Hotărâre a Guvernului
pentru aprobarea Normelor metodologice de implementare,
funcţionare, administrare şi securitate a Sistemului Informatic al
Registrului Electoral, inclusiv procedurile, sarcinile care revin
autorităţilor publice şi termenele de actualizare a acestuia, precum şi
sancţiunile pentru nerespectarea acestora

SECŢIUNEA A 2-A
Motivul emiterii actului normativ
1.

Descrierea
situaţiei
actuale

Urmare a intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 4/2014 privind operaționalizarea Registrului electoral, modificarea
Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru
Parlamentul European, precum și unele măsuri pentru buna organizare și
desfășurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014,
Registrul electoral și Registrul secțiilor de votare gestionate de
Autoritatea Electorală Permanentă urmează a fi utilizate la toate tipurile
de procese electorale.
Prevederile art. 18 din 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, reglementează funcționarea Registrului secțiilor
de votare.
Astfel, Autoritatea Electorală Permanentă administrează Registrul
secţiilor de votare din ţară care reprezintă o bază de date centralizată
privind delimitarea, numerotarea, sediile şi dotarea secţiilor de votare.
Registrul secţiilor de votare este public.
Delimitarea secţiilor de votare din ţară şi stabilirea sediilor acestora
se actualizează anual până cel mai târziu la data de 1 martie, de către
primari, prin dispoziţie, fără ca acestea să poată depăşi limitele teritoriale
ale colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor.
Modificările intervenite până la data de referinţă se comunică Autorităţii
Electorale Permanente, în formatul stabilit de aceasta, în cel mult 48 de
ore de la emiterea dispoziţiei primarului. După data de 1 martie a fiecărui
an, modificările pot fi efectuate numai cu avizul de conformitate al
Autorităţii Electorale Permanente.
Totodată, numerotarea secţiilor de votare se actualizează de către
Autoritatea Electorală Permanentă la nivelul fiecărui judeţ, respectiv al
municipiului Bucureşti, începând cu localitatea reşedinţă de judeţ şi
continuând cu cele din municipii, oraşe şi comune, în ordinea alfabetică a
acestora; în municipiile cu subdiviziuni administrativ-teritoriale
numerotarea se face cu respectarea ordinii acestor subdiviziuni, prevăzută
de lege.
Până cel mai târziu cu 30 de zile înaintea datei votării, primarii
aduc la cunoştinţă publică, cu ajutorul prefecţilor, delimitarea şi
numerotarea fiecărei secţii de votare, precum şi locurile de desfăşurare a
votării, în condiţiile stabilite de Autoritatea Electorală Permanentă, prin

hotărâre.
Secţiile de votare rămân fixe, cu excepţia modificărilor ce necesită
actualizarea. Modificările de orice natură, inclusiv cele intervenite în
structura unităţilor administrativ-teritoriale sau în planul urbanistic al
localităţilor, se comunică de prefecţi de îndată Autorităţii Electorale
Permanente.
Metodologia de avizare a delimitării secţiilor de votare şi a stabilirii
sediilor acestora, din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor
prevăzute de prezenta lege, se stabileşte prin hotărâre a Autorităţii
Electorale Permanente.
Secţiile de votare se organizează după cum urmează:
a) în localităţile cu o populaţie de peste 1.500 de locuitori, câte o secţie
de votare la 1.000 - 2.000 de locuitori;
b) în localităţile cu o populaţie sub 1.500 locuitori, o singură secţie de
votare;
c) se pot organiza secţii de votare şi în satele sau grupele de sate cu o
populaţie de până la 1.000 de locuitori, situate la o distanţă mai mare de 3
km faţă de sediul secţiei de votare din reşedinţa comunei, oraşului sau
municipiului.
Registrul electoral este reglementat de dispozițiile art. 22 - 26 din
aceeași lege.
Astfel, Autoritatea Electorală Permanentă asigură administrarea şi
suportul tehnic necesar funcţionării Registrului electoral, coordonarea şi
îndrumarea metodologică a persoanelor autorizate să opereze în Registrul
electoral, precum şi controlul respectării dispoziţiilor legale incidente în
domeniu.
Registrul electoral pentru cetăţenii români cu domiciliul în
România este structurat pe judeţe, municipii, oraşe, comune, iar pentru
cei cu domiciliul în străinătate, pe ţări şi localităţi.
Înregistrarea şi actualizarea datelor de identificare a cetăţenilor
români cu drept de vot înscrise în Registrul electoral se realizează, în
mod permanent, de către persoane autorizate de primari, prin dispoziţie,
cu sprijinul filialelor şi birourilor Autorităţii Electorale Permanente.
Persoanele autorizate de primari, prin dispoziţie, operează direct în
Registrul electoral, pe baza documentelor oficiale prezentate de persoana
interesată sau comunicate de autorităţi, potrivit atribuţiilor ce le revin
conform legii.
Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de
Date, precum şi Direcţia generală de paşapoarte din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne pun la dispoziţia Autorităţii Electorale Permanente
datele şi informaţiile necesare întocmirii şi actualizării Registrului
electoral.
Datele care se înscriu în Registrul electoral pentru fiecare
alegător cu domiciliul în România sunt următoarele:
a) numele şi prenumele, precum şi numele avut înaintea căsătoriei sau
a modificării administrative a numelui;
b) data naşterii;
c) codul numeric personal;
d) ţara în care îşi are reşedinţa, dacă este cazul;
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e) adresa de domiciliu;
f) adresa de reşedinţă şi perioada de valabilitate a acesteia;
g) seria şi numărul cărţii de alegător;
h) seria şi numărul actului de identitate;
i) data emiterii actului de identitate;
j) data expirării actului de identitate.
Datele care se înscriu în Registrul electoral pentru fiecare alegător
care şi-a stabilit domiciliul în străinătate sunt numele şi prenumele,
precum şi numele avut înaintea căsătoriei sau a modificării administrative
a numelui, data naşterii, codul numeric personal, ţara în care îşi are
reşedinţa, dacă este cazul, precum şi numărul paşaportului şi data
eliberării acestuia.
Odată înscris în Registrul electoral cu adresa de domiciliu, alegătorul
poate să adreseze Autorităţii Electorale Permanente o cerere pentru
înscrierea sa cu adresa de reşedinţă.
Cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, precum şi
cetăţenii români cu domiciliul în ţară aflaţi temporar în străinătate, la
cererea lor, se înscriu în Registrul electoral cu datele corespunzătoare
ultimei adrese de domiciliu sau de reşedinţă.
Radierea din Registrul electoral a unei persoane se face în caz de
deces, pierdere a cetăţeniei române, interzicere a exercitării drepturilor
electorale sau de punere sub interdicţie.
Actualizarea datelor de identificare a cetăţenilor români cu drept de
vot înscrise în Registrul electoral sau radierea acestora din Registrul
electoral se realizează în cel mult 24 de ore de la data luării la cunoştinţă
de către primari a cazurilor care impun actualizarea sau radierea, după
caz.
Autoritatea Electorală Permanentă actualizează Registrul electoral cu
datele şi informaţiile furnizate de Direcția pentru Evidența Persoanelor și
Administrarea Bazelor de Date, precum şi Direcţia generală de
paşapoarte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în cel mult 10 zile
lucrătoare de la data primirii acestora.
Pentru cazurile în care arondarea alegătorilor la secţiile de votare nu se
poate realiza în baza menţiunilor privind domiciliul sau reşedinţa din
actul de identitate, arondarea acestora se va realiza alfabetic ori la prima
secţie de votare a localităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale unde
aceştia îşi au domiciliul sau reşedinţa, după caz.
Datele şi informaţiile conţinute în Registrul electoral sunt destinate
exclusiv proceselor electorale.
Orice persoană înscrisă în Registrul electoral poate solicita informaţii
numai cu privire la datele personale care sunt conţinute în acesta.
Întâmpinările împotriva omisiunilor, a înscrierilor greşite şi a
oricăror erori din Registrul electoral se fac la biroul teritorial judeţean al
Autorităţii Electorale Permanente competent, acesta fiind obligat să se
pronunţe, prin dispoziţie, în cel mult 3 zile de la înregistrare.
Contestaţiile împotriva dispoziţiilor date se soluţionează, în cel mult
3 zile de la înregistrare, de către judecătoria în a cărei rază teritorială
domiciliază alegătorul.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

2.

comunitare în
cauză
Schimbări
preconizate

Prezentul proiect de act normativ propune aprobarea Normelor
metodologice privind implementarea, funcţionarea, administrarea şi
securitatea Registrului electoral şi a Registrului secţiilor de votare,
inclusiv procedurile, sarcinile care revin autorităţilor publice şi termenele
de actualizare a Registrului electoral şi a Registrului secţiilor de votare,
precum şi sancţiunile pentru nerespectarea acestora.
Prezentul proiect de act normativ este împărțit în cinci capitole, după
cum urmează: Capitolul I – Dispoziții Generale; Capitolul II Implementarea, funcționarea, administrarea și securitatea SIEN; Capitolul
III - Proceduri, atribuții și termene; Capitolul IV- Contravenții și
sancțiuni; Capitolul V- Dispoziții tranzitorii și finale.
I. În cadrul Capitolului I se stabilește caracterul complementar al
Registrului Electoral și al Registrul Secțiilor de Votare care împreună
formează Sistemul Informatic Electoral Național, denumit în continuare
SIEN. Totodată, sunt stabilite înțelesul unor termeni și expresii utilizate
în prezentul proiect, precum și obiectivele SIEN.
Astfel, SIEN funcționează în vederea asigurării următoarelor
obiective:
a)
înregistrarea și actualizarea datelor de identificare a cetăţenilor
români cu drept de vot;
b)
delimitarea secțiilor de votare, conform dispozițiilor legale;
c)
realizarea comunicărilor prevăzute de lege și de prezentele norme
metodologice privind datele de identificare a alegătorilor, arondarea
acestora la secțiile de votare, delimitarea, numerotarea, sediile și dotarea
secțiilor de votare;
d)
arondarea cetățenilor români cu drept de vot la secţiile de votare;
e)
realizarea listelor electorale permanente și a copiilor de pe listele
electorale permanente;
f)
realizarea comunicărilor prevăzute de lege și de prezentele norme
metodologice privind actualizarea listelor electorale permanente.
II. În cadrul capitolului II sunt detaliate implementarea, funcționarea,
administrarea și securitatea SIEN.
SIEN se constituie pe baza următoarelor evidențe și comunicări:
a)
evidența cetățenilor români cu vârsta peste 18 ani, cu domiciliul
sau reședința în țară, furnizată de Direcția de Evidență a Persoanelor și
Administrarea Bazelor de Date;
b)
evidența cetățenilor români cu drept de vot, cu domiciliul în
străinătate, comunicată de Direcția Generală de Pașapoarte;
c)
registrele de stare civilă;
d)
comunicările instanțelor judecătorești;
e)
cererile cetățenilor români cu drept de vot;
f)
comunicările Autorității Naționale pentru Cetățenie;
g)
registrul secțiilor de votare gestionat de Autoritatea Electorală
Permanentă până la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 4/2014;
h)
evidența delimitării colegiilor uninominale deținută de Autoritatea
Electorală Permanentă;

registrul electronic naţional al nomenclaturilor stradale.
Pentru constituirea și actualizarea SIEN se utilizează
nomenclatoare constituite în funcţie de următoarele categorii de date:
a) tipuri de unităţi administrativ-teritoriale;
b) adrese poştale;
c) unităţi de învăţământ;
d) state;
e) tipuri de proprietate;
f) tipuri de artere;
g) tipuri de acte/certificate de stare civilă;
h) tipuri de acte de identitate.
SIEN este structurat pe judeţe, municipii, oraşe, comune, pentru
cetățenii români cu domiciliul în țară, iar pentru cei cu domiciliul în
străinătate, pe state. Fiecare alegător figurează în SIEN o singură dată,
fiind arondat la o singură secție de votare.
Autoritatea Electorală Permanentă asigură implementarea,
administrarea, securitatea și suportul tehnic necesar funcţionării SIEN,
coordonarea şi îndrumarea metodologică a persoanelor autorizate de către
primari să opereze în acesta, precum şi controlul respectării dispoziţiilor
legale incidente în domeniu. În îndeplinirea acestor atribuții, Autoritatea
Electorală Permanentă are rolul de a formula și implementa strategiile și
politicile de dezvoltare viitoare a SIEN.
Autoritatea Electorală Permanentă elaborează și adoptă instrucțiuni
privind măsurile de securitate în legătură cu gestionarea şi utilizarea
SIEN, având inclusiv rolul de a adopta măsuri tehnice, operative şi de
procedură, în acest sens. Autoritatea Electorală Permanentă este
autorizată să ia măsuri pentru prevenirea pierderii informaţiilor şi
asigurarea recuperării acestora în cazuri fortuite sau de forță majoră.
Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO realizează auditări anuale ale securității SIEN.
Persoanele autorizate să efectueze operațiuni în SIEN sunt
următoarele:
a) persoanele autorizate de către primari, prin dispoziție, conform
legii;
b) persoanele împuternicite prin ordin al președintelui Autorității
Electorale Permanente.
Accesul unei persoane autorizate în SIEN se face prin utilizarea
datelor de autentificare furnizate de Autoritatea Electorală Permanentă
sau prin utilizarea unei semnături electronice extinse bazată pe un
certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare
acreditat, generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a
semnăturii și care permite identificarea neambiguă a persoanei autorizate.
Primarii transmit lista persoanelor autorizate, prin dispoziție,
Autorității Electorale Permanente în termen de 30 de zile de la data
intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Cazurile de înlocuire a persoanelor
autorizate sunt transmise Autorității Electorale Permanente în cel mult 5
zile lucrătoare de la data producerii acestora.
Persoanele autorizate, prin dispoziție, de primari nu mai au drept de
acces în SIEN după încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu, după
i)

caz.

Răspunderea pentru asigurarea confidențialității datelor cu caracter
personal și a securității prelucrărilor în SIEN revine Autorității Electorale
Permanente, primarilor și persoanelor autorizate prevăzute la art. 6.
Datele şi informaţiile conţinute în SIEN sunt destinate exclusiv
proceselor electorale.
Persoanele autorizate de către primari, prin dispoziție, conform
legii, efectuează operaţiuni în SIEN și au acces la datele și informaţiile
din SIEN numai pentru unitatea administrativ-teritorială sau
subdiviziunea administrativ-teritorială pe raza căreia își desfășoară
activitatea.
Persoanele împuternicite prin ordin al președintelui Autorității
Electorale Permanente asigură efectuarea comunicărilor în SIEN
prevăzute de prezentele norme metodologice.
Orice cetăţean român cu drept de vot poate solicita primarului
unităţii administrativ-teritoriale unde își are domiciliul sau reședinţa,
după caz, prin cerere scrisă, datată și semnată, cuprinzând numele,
prenumele, codul numeric personal și adresa de domiciliu, informaţii cu
privire la propriile date cu caracter personal înscrise în SIEN, în
conformitate cu prevederile art. 13 din Legea nr. 677/2001 pentru
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
și libera circulaţie a acestor date, cu modificările și completările
ulterioare. Răspunsurile la cererile prevăzute la alin. (1) se comunică în
termen de 15 zile de la data primirii cererii.
III. Capitolul III propune proceduri, atribuții și termene privind
actualizarea datelor din Registrul Electoral și Registrul Secțiilor de
Votare, precum și a arondării alegătorilor la secțiile de votare.
Astfel, datele care se înscriu în Registrul Electoral pentru fiecare
alegător cu domiciliul în România sunt următoarele:
a) numele şi prenumele, precum şi numele avut înaintea
căsătoriei sau a modificării administrative a numelui;
b) data naşterii;
c) codul numeric personal;
d) ţara și localitatea în care îşi are reşedinţa, dacă este cazul;
e) adresa de domiciliu;
f) adresa de reşedinţă, în țară, precum şi perioada de valabilitate a
acesteia;
g) seria şi numărul cărţii de alegător;
h) seria şi numărul actului de identitate;
i) data emiterii actului de identitate;
j) data expirării actului de identitate;
l) numărul secției de votare.
Datele care se înscriu în SIEN pentru fiecare alegător care şi-a
stabilit domiciliul în străinătate sunt următoarele:
a) numele şi prenumele, precum şi numele avut înaintea căsătoriei
sau a modificării administrative a numelui;
b) data naşterii;
c) codul numeric personal;
d) țara de domiciliu;

e) ţara în care îşi are reşedinţa, dacă este cazul;
f) numărul pașaportului;
g) data eliberării acestuia.
Ȋn plus faţă de datele menţionate, pentru fiecare alegător care și-a
stabilit domiciliul ȋn străinătate și care locuiește temporar ȋn România se
înscriu următoarele date:
a) adresa de reședinţă din România;
b) seria și numărul cărţii de identitate provizorii;
c) data emiterii cărţii de identitate provizorii;
d) data expirării cărţii de identitate provizorii.
Înregistrarea în Registrul Electoral a cetățenilor români care au
împlinit sau împlinesc vârsta de 18 ani până în ziua alegerilor inclusiv se
face din oficiu, în termen de cel mult 24 de ore de la data comunicării
prin SIEN a acestor cazuri de către Autoritatea Electorală Permanentă.
La dobândirea cetățeniei române, persoanele care au 18 ani împliniți
sunt înregistrate în Registrul Electoral, în termen de cel mult 24 de ore de
la data comunicării prin SIEN a acestor cazuri de către Autoritatea
Electorală Permanentă.
Radierea din Registrul Electoral a unui alegător se face în caz de
deces, pierdere a cetăţeniei române, interzicere a exercitării dreptului de
vot/alege sau de punere sub interdicţie.
Radierea alegătorilor din Registrul Electoral în caz de deces se face
din oficiu sau la cererea persoanei interesate, pe baza actului de deces.
Radierea din oficiu a alegătorilor decedați se face de către persoanele
autorizate de către primarul unităţii administrativ-teritoriale în a cărei
rază teritorială s-a întocmit actul de deces, inclusiv pentru alegătorii care
nu au domiciliul în unitatea administrativ-teritorială respectivă, în 24 de
ore de la data luării la cunoștinţă a cazurilor de deces.
Radierea din oficiu a alegătorilor decedați se poate realiza și pe baza
comunicării în SIEN de către Autoritatea Electorală Permanentă a
cazurilor de deces.
Orice persoană interesată poate solicita primarului unității
administrativ-teritoriale, în a cărei rază teritorială alegătorul decedat a
avut ultimul domiciliu, radierea acestuia din Registrul Electoral, pe baza
unei cereri scrise, datate și semnate, cuprinzând numele, prenumele și
codul numeric personal al persoanei decedate, însoțită de actul de deces
în copie, depusă personal sau prin poștă. Radierea se realizează în termen
de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.
Totodată, orice persoană interesată poate adresa primarului, o
sesizare scrisă, datată și semnată, privind cazul în care în listele
electorale permanente se regăsește un alegător decedat cu ultimul
domiciliu în unitatea administrativ-teritorială respectivă. Cererea va
cuprinde numele, prenumele și codul numeric personal al persoanei
decedate sau alte date relevante privind identitatea acesteia. În acest caz,
primarul are obligația de a verifica informațiile existente în registrul de
stare civilă, precum și în celelalte evidențe gestionate. Dacă este cazul,
radierea va fi efectuată în cel mult 10 zile lucrătoare de la data
înregistrării sesizării.
La pierderea cetățeniei române, persoanele care au 18 ani

împliniți sunt radiate din Registrul Electoral, din oficiu, de către
persoanele autorizate de către primari, în termen de cel mult 24 de ore de
la data comunicării în SIEN de către Autoritatea Electorală Permanentă a
acestor cazuri.
În cazul interzicerii exercitării dreptului de vot/alege, alegătorii
sunt radiați din Registrul Electoral pe durata pedepsei, din oficiu, de
persoanele autorizate de către primarul unității administrativ-teritoriale,
în termen de 24 de ore de la data comunicării de către instanța
judecătorească a copiei de pe dispozitivul hotărârii, transmisă conform
art. 562 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală.
În cazul punerii sub interdicție, alegătorii sunt radiați din Registrul
Electoral din oficiu, de către persoanele autorizate de primarul unității
administrativ-teritoriale unde naşterea celui pus sub interdicţie
judecătorească este înregistrată, în termen de 24 de ore de la data
comunicării de către instanța judecătorească a copiei legalizate a
hotărârii, transmisă conform art. 940 alin. (1) lit. a) din Legea nr.
134/2010 privind Codul de procedură civilă.
Radierea din Registrul Electoral a alegătorilor cărora li s-a interzis
dreptul de vot/alege sau care au fost puși sub interdicție se poate realiza și
pe baza comunicării în SIEN de către Autoritatea Electorală Permanentă
a acestor cazuri.
La expirarea duratei pedepsei privind interzicerea exercitării
dreptului de vot/alege, alegătorii sunt reînscriși din oficiu, în mod
automat, în Registrul Electoral.
Pentru clarificarea unor situaţii punctuale privind anumite persoane
înscrise în Registrul Electoral, primarul se poate adresa serviciului public
comunitar local de evidenţă a persoanelor care deservește unitatea
administrativ-teritorială pe raza căreia domiciliază persoana ȋn cauză, ȋn
vederea obţinerii informaţiilor necesare actualizării SIEN. Serviciul
public comunitar local de evidenţă a persoanelor are obligația de a
răspunde cererii primarului în cel mult 5 zile lucrătoare de la data
înregistrării acesteia.
Modificările în Registrul Electoral referitoare la schimbarea
domiciliului în România, se efectuează din oficiu, potrivit actelor
normative în vigoare care reglementează activitatea de evidenţă a
persoanelor.
Actualizarea în Registrul Electoral a datelor privind domiciliul se
realizează de către persoanele autorizate de către primari, în termen de cel
mult 24 de ore la data comunicării în SIEN de către Autoritatea
Electorală Permanentă a modificărilor privind domiciliul.
Actualizarea în Registrul Electoral a datelor privind schimbarea
numelui se realizează de către persoanele autorizate de către primari, în
termen de cel mult 24 de ore de la data comunicării în SIEN de către
Autoritatea Electorală Permanentă a modificărilor privind numele
alegătorilor.
Alegătorul înscris în Registrul Electoral cu adresa de domiciliu
poate să adreseze biroului judeţean sau filialei Autorităţii Electorale
Permanente, prin poștă sau personal, o cerere scrisă, datată și semnată,
cuprinzând numele, prenumele, codul numeric personal, seria și numărul

actului de identitate și adresa de domiciliu, pentru înscrierea sa cu adresa
de reşedinţă, însoțită de o copie a actului de identitate și o copie a dovezii
de reședință. Alegătorii rămân înscriși în Registrul Electoral cu adresa de
reședință numai pe perioada de valabilitate a reședinței.
Alegătorii cu domiciliul în ţară şi cu reşedinţa în străinătate, precum
şi cei cu domiciliul în străinătate care şi-au stabilit reşedinţa într-o altă
ţară sau localitate decât cea de domiciliu pot adresa cererile de înscriere
în Registrul Electoral cu adresa de reședință, însoţite de o copie a actului
de identitate şi o copie a documentului care dovedeşte reşedinţa, eliberat
de autorităţile străine, misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare din
ţara de reşedinţă, acestea urmând a fi redirecţionate în termen de 10 zile
lucrătoare de la înregistrare prin mijloace electronice și ulterior prin
curier diplomatic la Autoritatea Electorală Permanentă. Alegătorii rămân
înscriși în Registrul Electoral cu adresa de reședință pe perioada indicată
în cerere.
Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate pot adresa cereri scrise,
datate și semnate, cuprinzând numele, prenumele, codul numeric
personal, seria și numărul actului de identitate și adresa de domiciliu,
Autorității Electorale Permanente, prin poștă sau personal, pentru
înscrierea în Registrul Electoral cu datele corespunzătoare ultimei adrese
de domiciliu sau de reşedinţă din România. Aceste cereri pot fi adresate
misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare din țara de reședință,
acestea urmând să le redirecționeze în termen de 10 zile lucrătoare de la
înregistrare, prin mijloace electronice și ulterior prin curier diplomatic la
Autoritatea Electorală Permanentă.
Operațiunile de actualizare a Registrului Electoral privind înscrierea
cu adresa de reședință a alegătorilor care au formulat cereri în acest sens
se efectuează de persoanele împuternicite prin ordin al președintelui
Autorității Electorale Permanente în termen de cel mult 10 zile lucrătoare
de la data înregistrării solicitării. Cererile de înscriere în Registrul
Electoral se pot depune sau transmite Autorității Electorale Permanente
până cel mai târziu cu 10 zile lucrătoare înaintea datei limită de tipărire a
listelor electorale permanente.
Soluționarea întâmpinărilor împotriva omisiunilor, a înscrierilor
greşite şi a oricăror erori din Registrul Electoral se face, potrivit
dispozițiilor art. 24 alin. (3) și (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările
și completările ulterioare, de către persoanele împuternicite prin ordin de
președintele Autorității Electorale Permanente.
Actualizarea Registrului Electoral ca urmare a admiterii
întâmpinărilor sau a contestațiilor, se efectuează de către persoanele
împuternicite prin ordin de președintele Autorității Electorale
Permanente, pe baza documentelor oficiale prezentate de contestator,
respectiv pe baza comunicărilor instanțelor judecătorești.
Actualizarea Registrului secțiilor de votare din țară se realizează,
în condițiile prevăzute de art. 18 alin. (2) și (3) din 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, cu

modificările și completările ulterioare, pe baza datelor și informațiilor
furnizate prin SIEN de către persoanele autorizate prin dispoziție de către
primari.
În delimitarea unei secţii de votare pot fi incluse, după caz, unităţi
administrativ-teritoriale în integralitatea lor ori numai anumite localităţi
componente ale acestora, artere întregi ori numai segmente ale acestora,
imobile izolate ori grupate în diferite moduri. Includerea în delimitare a
altor elemente poate fi făcută numai în cazul în care în localitatea
respectivă nu au fost atribuite tip şi/sau denumiri de arteră, numere
administrative, ori acestea au fost realizate necorespunzător.
Secţiile de votare trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
a)
secțiile de votare nu pot depăși limitele unităţilor
administrativ-teritoriale;
b)
secțiile de votare nu pot depăși limitele colegiilor
uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților;
c)
aceeași adresă a unui alegător nu poate fi arondată la mai
multe secții de votare;
d)
numărul de alegători arondaţi unei secţii de votare nu
poate depăși cifra de 2.000;
e)
distanța
între
sediul
secției
de
votare
și
domiciliul/reședința alegătorului nu poate fi, de regulă, mai mare de 3
kilometri;
f)
raza teritorială a secției de votare trebuie să fie, de regulă,
compactă;
Delimitarea secțiilor de votare trebuie să respecte următoarele
cerințe:
a) să utilizeze tipul şi denumirea oficiale ale unităţilor
administrativ-teritoriale, ale localităţilor componente sau ale satelor
aparţinătoare, ale arterelor, ale numerelor administrative, ale numerelor
şi/sau denumirilor blocurilor, cu respectarea nomenclatoarelor şi a
codificărilor utilizate de către autorităţile şi instituţiile publice;
b) să utilizeze, pe cât posibil, indicativul de stare al arterelor,
respectiv istoricul acestora;
c) să includă toate arterele existente, conform nomenclatorului
stradal aprobat prin hotărâre a consiliului local;
d) să includă toate arterele desființate care sunt menționate în
actele de identitate sau în dovezile de reședință;
Delimitarea secțiilor de votare se realizează utilizând următoarele
niveluri:
a) comună, oraș, municipiu;
b) sector, în cazul municipiului București;
c) localitate componentă, sat aparținător sau sat component;
d) arteră;
e) număr administrativ;
f) număr/denumire imobil;
g) număr/denumire scară;
h) număr apartament.
Arondarea alegătorilor la secțiile de votare din țară se realizează în
mod automat, prin SIEN, în cazul în care mențiunile privind domiciliul

din actul de identitate sau mențiunile privind reședința din dovada de
reședință sunt incluse în delimitările secțiilor de votare. În cazul în care
mențiunile privind domiciliul din actul de identitate sau mențiunile
privind reședința din dovada de reședință nu permit arondarea automată,
persoana autorizată de primar prin dispoziție, asigură arondarea manuală
a acestora în baza informațiilor deținute la nivelul primăriei, cu
respectarea criteriilor generale menționate mai sus..
Pentru arondarea alegătorilor pot fi utilizate inclusiv următoarele
categorii de date și informații:
a) datele şi informaţiile din Registrul agricol;
b) informaţiile din rolul fiscal privind contribuabilii persoane
fizice;
c) datele din anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările
ulterioare;
d) evidențele serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a
persoanelor;
e) planul urbanistic zonal.
În cazul în care și aceste informații sunt insuficiente pentru arondarea
manuală a alegătorilor, aceștia vor fi arondați alfabetic la secțiile de
votare iar în cazul în care arondarea alegătorilor nu este posibilă nici pe
baza criteriului alfabetic, aceștia urmează a fi repartizați la prima secție
de votare a localității respective.
Alegătorii înscriși în Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în
străinătate nu sunt arondați nici unei secții de votare.
Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de
Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne comunică Autorităţii
Electorale Permanente, conform formatului și termenelor stabilite prin
protocol, datele care se înscriu în Registrul Electoral pentru fiecare
alegător cu domiciliul în țară, precum și cazurile de interzicere a
exercitării drepturilor electorale și de punere sub interdicție.
Direcţia Generală de Paşapoarte din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne comunică Autorităţii Electorale Permanente, conform
formatului și termenelor stabilite prin protocol, datele care se înscriu în
Registrul Electoral pentru fiecare alegător cu domiciliul în străinătate.
Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie comunică Autorităţii
Electorale Permanente, conform formatului și termenelor stabilite prin
protocol, situaţia nominală a persoanelor care şi-au pierdut cetăţenia
română.
Persoanele autorizate prin dispoziție de către primari asigură
actualizarea în SIEN, a informațiilor privind cetățenii români cu drept de
vot, precum și a informațiilor privind delimitarea, sediile și dotarea
secțiilor de votare, conform prezentelor norme metodologice.
Persoanele autorizate prin dispoziție de către primari aprobă
datele și informațiile din SIEN, până cel mai târziu cu 3 zile înaintea datei
limită prevăzute de lege pentru tipărirea listelor electorale permanente,
respectiv până cel mai târziu cu 3 zile înaintea datei limită prevăzute de
lege pentru tipărirea copiilor de pe listele electorale permanente.

3.

Alte informaţii

IV. Capitolul IV propune drept contravenții următoarele fapte:
a) încălcarea normelor referitoare la accesul în SIEN;
b) nerespectarea de către serviciile publice comunitare locale de
evidență a persoanelor a termenului de răspuns la solicitările de
informații adresate de primari;
c) încălcarea regulii potrivit căreia adresa unui alegător nu poate
figura decât la o singură secție de votare;
c) neaprobarea datelor și informațiilor din SIEN în termenul
prevăzut de prezentele norme metodologice.
Faptele menționate urmează a fi sancționate cu amendă de la 2.500
la 5.000 de lei. Contravențiile vor fi constatate și sancționate de
împuterniciții președintelui Autorității Electorale Permanente.
Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic
al contravenţiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
180/2002, cu modificările și completările ulterioare se vor aplica în mod
corespunzător.
V. Ultimul capitol propune ca toate cheltuielile pentru achiziționarea
certificatelor digitale calificate pentru persoanele autorizate de primari,
prin dispoziție, să se suporte din bugetele locale.
Hotărârea Guvernului va intra în vigoare în termen de 15 zile de la
data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Potrivit dispozițiilor art. V alin. (1) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 4/2014, în termen de 30 de zile de la data intrării în
vigoare a acesteia, Guvernul aprobă prin hotărâre, la propunerea
Autorităţii Electorale Permanente, cu avizul Autorităţii Naţionale de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, normele
metodologice de implementare, funcţionare, administrare şi securitate a
Registrului electoral şi a Registrului secţiilor de votare, inclusiv
procedurile, sarcinile care revin autorităţilor publice şi termenele de
actualizare a Registrului electoral şi a Registrului secţiilor de votare,
precum şi sancţiunile pentru nerespectarea acestora.
La elaborarea prezentelor norme metodologice s-a avut în vedere în
principal aplicabilitatea pentru prima dată a Registrului electoral cu
ocazia alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European
din 25 mai 2014. În acest context, urmare a acestui proces electoral au
fost analizate eventualele neajunsuri care ar putea interveni în
implementarea Sistemului informatic, fiind astfel necesare măsuri de
ordin legislativ, precum și organizatoric, de natură să combată eventuale
deficiențe.
De asemenea, la elaborarea acestui proiect de act normativ au fost
implicate mai multe autorități și instituții publice cu atribuții în domeniul
electoral, astfel încât textul legislativ să conducă la o implementare
eficientă a Sistemului Informatic al Registrului Electoral. Procesul de
consultare a generat inclusiv propuneri care necesitau o evaluare atentă a
impactului acestora asupra actualului sistem informatic care gestionează
Registrul Electoral și Registrul secțiilor de votare.
Totodată, s-a ținut cont de faptul că birourile județene ale Autorității
Electorale Permanente nu erau constituite la data prevăzută de art. V alin.
(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2014.

SECŢIUNEA A 3-A
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
1.
Impactul
macroeconomic
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
11
Impactul
asupra mediului
concurenţial şi
domeniului
ajutoarelor de
stat
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2.
Impactul
asupra mediului
de afaceri
3.
Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
4.
Impactul
asupra mediului
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5.
Alte informaţii
SECŢIUNEA A 4-A
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul
curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
- mii lei Indicatori
Anul
Următorii 4 ani
Media pe 5
curent
ani
2014
2015
2016
2017
2018
1.
1.

2.

2.
-

Modificări ale
veniturilor bugetare,
plus/minus din care:
a) buget de stat, din
acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor
sociale de stat:
(i) contribuţii de
asigurări
Modificări ale
cheltuielilor bugetare,
plus/minus din care:
) buget de stat, din
acesta:
(i)
cheltuieli de
personal
(ii)
bunuri și
servicii
(iii) cheltuieli de

3.
-

4.
-

5.
-

6.
-

7.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

capital
700

700

700

700

700

700

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 700

- 700

- 700

- 700

- 700

b) bugete locale:

3.

c) bugetul asigurărilor sociale de stat :
Impact financiar,
plus/minus din care:
buget de stat
- 700
bugete locale

Propuneri pentru
acoperirea creşterii
cheltuielilor
bugetare
5.
Propuneri pentru a
compensa reducerea
veniturilor bugetare
6.
Calcule detaliate
privind
fundamentarea
modificărilor
veniturilor şi/sau
cheltuielilor bugetare
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
7.
Alte informaţii
SECŢIUNEA A 5-A
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
1.
Măsuri normative
necesare pentru
aplicarea prevederilor
proiectului de act
normativ:
a) acte normative în
vigoare ce vor fi
modificate sau abrogate,
ca urmare a intrării în
vigoare a proiectului de
act normativ
4.

2.

b) acte normative ce
urmează a fi elaborate
în vederea
implementării noilor
dispoziţii
Conformitatea
proiectului de act

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

normativ cu legislaţia
comunitară în cazul
proiectelor ce transpun
prevederi comunitare
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3.
Măsuri normative
necesare aplicării
directe a actelor
normative comunitare
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
4.
Hotărâri ale Curţii de
Justiţie a Uniunii
Europene
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5.
Alte acte normative
şi/sau documente
internaţionale din care
decurg angajamente
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
6.
Alte informaţii
SECŢIUNEA A 6-A
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
de consultare cu
organizaţii
neguvernamentale,
institute de cercetare şi alte
organisme implicate
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2. Fundamentarea alegerii
organizaţiilor cu care a
avut loc consultarea,
precum şi a modului în
care activitatea acestor
organizaţii este legată de
obiectul proiectului de act
normativ
3. Consultările organizate cu Au fost consultate structurile asociative ale autorităţilor
administraţiei publice locale.
autorităţile administraţiei
publice locale, în situaţia în
care proiectul de act
normativ are ca obiect
activităţi ale acestor
autorităţi, în condiţiile
Hotărârii Guvernului nr.
521/2005 privind
procedura de consultare a
structurilor asociative ale
autorităţilor administraţiei
publice locale la elaborarea
proiectelor de acte
normative
4. Consultările desfăşurate în Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
cadrul consiliilor

interministeriale, în
conformitate cu
prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 750/2005
privind constituirea
consiliilor interministeriale
permanente
5. Informaţii privind avizarea Este necesar avizul Consiliului Legislativ.
de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de
Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi
Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
Prezentul proiect de hotărâre a Guvernului a fost elaborat de
6. Alte informaţii
Autoritatea Electorală Permanentă.
SECŢIUNEA A 7-A
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act
normativ
Proiectul de hotărâre a Guvernului a fost făcut public pe site1. Informarea societăţii civile
ul Autorității Electorale Permanente, potrivit Legii nr.
cu privire la necesitatea
elaborării proiectului de act 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată.
normativ
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2. Informarea societăţii civile
cu privire la eventualul
impact asupra mediului în
urma implementării
proiectului de act normativ,
precum şi efectele asupra
sănătăţii şi securităţii
cetăţenilor sau diversităţii
biologice
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3. Alte informaţii
SECŢIUNEA A 8-A
Măsuri de implementare
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
1. Măsurile de punere în
aplicare a proiectului de act
normativ de către
autorităţilor administraţiei
publice centrale şi/sau locale
– înfiinţarea unor noi
organisme sau extinderea
competenţelor instituţiilor
existente
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Alte informaţii

Faţă de cele prezentate mai sus, a fost elaborat proiectul de hotărâre a Guvernului pentru
aprobarea Normelor metodologice privind implementarea, funcţionarea, administrarea şi securitatea
Registrului electoral şi a Registrului secţiilor de votare, inclusiv procedurile, sarcinile care revin
autorităţilor publice şi termenele de actualizare a Registrului electoral şi a Registrului secţiilor de
votare, precum şi sancţiunile pentru nerespectarea acestora.
În forma prezentată, proiectul a fost însuşit de toate autorităţile abilitate.
Ana Maria Pătru
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