REFERAT DE APROBARE
I. Titlul proiectului de act normativ: Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind
funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului
ilegal, selecția și desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de
votare
1.

Motivul emiterii actului normativ

Descrierea situaţiei actuale
La data de 23 mai 2015 a intrat în vigoare 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,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 349 din 20 mai 2015.
La data de 27 iulie 2015 a intrat în vigoare Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a
Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 553 din 24 iulie 2015.
În conformitate cu legile menționate, la alegerile locale şi parlamentare din anul 2016 va fi
utilizat în premieră un sistem informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului
ilegal (SIMPV).
Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 114 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, respectiv ale art. 110 alin.
(1) din Legea nr. 208/2015, Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Serviciului de
Telecomunicaţii Speciale şi al Institutului Naţional de Statistică, va asigura implementarea şi
gestionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, pe
baza datelor şi informaţiilor din Registrul electoral, Registrul secţiilor de votare şi listele electorale
complementare.
De asemenea, art. 114 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 și art. 110 alin. (2) din Legea nr.
208/2015 normele metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei
la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor
electorale ale secţiilor de votare se aprobă prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente.
Pentru implementarea şi funcţionarea pe durata alegerilor a Sistemului informatic de
monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal se va utiliza, de regulă, infrastructura
informatică deţinută de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi de unităţile de
învăţământ, sub coordonarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.
Potrivit dispozițiilor art. 115 din Legea nr. 115/2015, respectiv ale art. 111 din Legea
nr. 208/2015, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale va asigura serviciile de telefonie specială şi de
comunicaţii de voce şi date, necesare birourilor electorale, precum şi funcţionarea Sistemului
informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal. Sumele necesare pentru
acoperirea acestor cheltuieli se vor asigura din bugetul de stat.
Precizăm că atât la alegerile locale cât şi la alegerile parlamentare din anul 2016 se estimează
organizarea a 18.553 de secții de votare.
1.1.

1.2.

Schimbări preconizate
Prezentul proiect de hotărâre urmărește în principal următoarele:
a) stabilirea principalelor funcționalități ale SIMPV, respectiv:
- facilitarea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru exercitarea dreptului de

vot;
- semnalarea tentativelor de vot ilegal;
- facilitarea exercitării dreptului de vot;
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- asigurarea unicității înscrierii în listele electorale;
- agregarea datelor statistice privind prezența alegătorilor la vot.
b) reglementarea elementelor principale ale SIMPV, respectiv:
- sistemul informatic central;
- aplicaţia informatică pentru verificarea dreptului de vot (ADV);
- centrul de suport tehnic;
- infrastructura de comunicaţii;
- terminalele informatice din secţiile de votare.
Proiectul de hotărâre reglementează principalele responsabilități ale Serviciului de
Telecomunicații Speciale, respectiv:
- furnizarea asistenței tehnice pentru operatorii de calculator din secțiile de votare;
- asigurarea, la sediul fiecărui birou electoral al secției de votare, a echipamentelor informatice
și mijloacelor de comunicații;
- elaborarea și emiterea instrucțiunilor privind măsurile de securitate în legătură cu gestionarea
și utilizarea SIMPV.;
- luarea măsurilor, cu notificarea Autorităţii Electorale Permanente, pentru prevenirea alterării
sau pierderii informaţiilor şi asigurarea recuperării acestora în cazuri fortuite sau de forță majoră.
Prin proiectul de act normativ se prevede că persoanele împuternicite prin ordin al preşedintelui
Autorităţii Electorale Permanente vor furniza, în fiecare oră, Biroului Electoral Central şi birourilor
electorale de circumscripţie ale judeţelor, biroului electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti
şi biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate,
rapoarte, în format .xls pe fiecare secţie de votare, localităţi, judeţe, respectiv la nivel naţional care vor
conţine următoarele informaţii:
a) nivelul colectării datelor: numărul secţiei de votare/localitatea/ judeţul/naţional;
b) numărul alegătorilor care s-au prezentat la vot, defalcat pe vârste, sexe, rural şi urban;
c) numărul alegătorilor care au votat pe liste electorale permanente;
d) numărul alegătorilor care au votat pe liste electorale suplimentare;
e) numărul alegătorilor care au votat pe copiile de pe listele electorale complementare;
f) numărul alegătorilor care au votat cu urna specială.
De asemenea, sunt prevăzute condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care
doresc să fie operatori de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, procedura de
depunere a cererilor, evaluarea și desemnarea operatorilor, modalitatea de acces a acestora în interfața
ADV, măsurile care trebuie întreprinse de operatori în preziua votării și în ziua votării și atribuțiile
operatorilor de calculator.
În conformitate cu prevederile art. 121 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 115/2015, coroborate cu
dispoziţiile art. 84 alin. (16) şi art. 109 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015, Guvernul, Ministerul
Afacerilor Interne, preşedinţii consiliilor judeţene şi primarii vor asigura în limita personalului de
specialitate disponibil, operatorii de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, urmând ca
în cazul în care numărul acestora este insuficient, să fie desemnate alte persoane care îndeplinesc
criteriile de capacitate şi competenţă necesare.
Totodată, este reglementată procedura de verificare a datelor de identificare ale alegătorilor,
respectiv înscrierea în SIMPV a codului numeric personal al alegătorului care se prezintă la vot, astfel:
a) preluarea codului numeric personal în ADV;
b) verificarea codului numeric personal prin ADV;
c) validarea operațiunii de preluare a codului numeric personal în ADV.
Proiectul de hotărâre reglementează mesajele care vor fi returnate de SIMPV, în mod distinct,
pentru alegerile locale și parlamentare.
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De asemenea, sunt stabilite operațiunile care trebuie îndeplinite în cazul disfuncționalității
SIMPV.
2.

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3.
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul
curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4.
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act
normativ
Proiectul de act normativ a fost făcut public pe site-ul Autorității Electorale Permanente,
potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, la data
de 14 septembrie 2015.
Față de cele mai sus arătate, am elaborat proiectul de hotărâre pentru aprobarea Normelor
metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de
prevenire a votului ilegal, selecția și desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale
secțiilor de votare, pe care îl propunem spre aprobare.
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