REFERAT DE APROBARE
I. Titlul proiectului de act normativ: Hotărâre privind metodologia de organizare și
desfășurare a examenului de admitere în corpul experților electorali, precum şi alte măsuri
pentru înfiinţarea corpului experţilor electorali
II. Motivul emiterii actului normativ
Descrierea situaţiei actuale
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 prevederile art. 118 alin. (3) din legea mai sus menționată, corpul experţilor
electorali reprezintă evidenţa permanentă a persoanelor care pot deveni preşedinţi ai birourilor
electorale ale secţiilor de votare din ţară sau locţiitori ai acestora, înfiinţată, gestionată şi actualizată de
către Autoritatea Electorală Permanentă.
De asemenea, potrivit art. 118 alin. (4) din același act normativ, corpul experţilor electorali din
străinătate reprezintă evidenţa permanentă a persoanelor care pot deveni preşedinţi ai birourilor
electorale ale secţiilor de votare din străinătate sau locţiitori ai acestora, înfiinţată, gestionată şi
actualizată de către Autoritatea Electorală Permanentă.
Modalitatea de admitere în corpul experților electorali este reglementată de dispozițiile art. 16
alin. (3), potrivit căruia aceasta se face pe baza avizului favorabil acordat de Autoritatea Electorală
Permanentă pentru activitatea anterioară ca preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de
locţiitor al acestuia, precum şi pe bază de examen.
Potrivit dispozițiilor art. 16 din Legea nr. 208/2015, la examenul pentru admiterea în corpul
experţilor electorali pot participa persoanele care:
- nu au mai exercitat funcţia de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de
locţiitor al acestuia
- au fost excluse din corpul experţilor electorali
- s-au retras din acest corp, sub condiţia ca excluderea să fi avut loc cu mai mult de 3 ani
înaintea datei examenului sau retragerea să fi avut loc cu mai mult de un an înaintea datei examenului.
Condițiile care trebuie îndeplinite de persoanele interesate în vederea participării la examenul de
admitere în corpul experților electorali sunt prevăzute de art. 16 alin. (1) și (7) din lege.
Dispozițiile art. 16 alin. (8) din Legea nr. 208/2015 prevăd că metodologia de organizare a
examenului de admitere în corpul experţilor electorali este stabilită prin hotărâre a Autorităţii
Electorale Permanente.
Mai arătăm că, în conformitate cu prevederile art. 120 din Legea nr. 208/2015, prevederile
privind corpul experţilor electorali, se aplică tuturor tipurilor de alegeri, precum şi referendumurilor
naţionale şi locale.
1.1.

Schimbări preconizate
Prezentul proiect de hotărâre reglementează metodologia de organizare și desfășurare a
examenului de admitere în corpul experților electorali și stabilește modelele cererilor de admitere în
corpul experţilor electorali.
Astfel, examenul de admitere în corpul experților electorali are ca obiect evaluarea următoarelor
competențe specifice:
- cunoaşterea legislației în materia exercitării dreptului de vot şi a modului de aplicare a
acesteia;
- planificarea operațiunilor electorale din secția de votare;
1.2.
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- consemnarea rezultatelor votării.
Prin proiectul de act normativ sunt propuse două modalități de desfășurare a examenului de
admitere, respectiv:
- examen scris, organizat într-un centru de examinare pus la dispoziție de către primar,
prefect sau misiunea diplomatică, în condițiile legii, precum şi la sediile Autorităţii
Electorale Permanente, ale filialelor şi birourilor acesteia;
- examen în sistem online.
De asemenea, prin proiectul de act normativ sunt detaliate în principal următoarele aspecte:
- modalitățile de încriere la examenul de admitere în corpul experților electorali;
- documentele care trebuie depuse de candidați;
- tematica examenului de admitere;
- procedura desfășurării probei scrise și în sistem online;
- comunicarea rezultatelor către candidați.
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 29 septembrie 2015.
Față de cele mai sus arătate, am elaborat proiectul de hotărâre privind metodologia de
organizare și desfășurare a examenului de admitere în corpul experților electorali, precum şi alte
măsuri pentru înfiinţarea corpului experţilor electorali, pe care îl propunem spre aprobare.
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