REFERAT DE APROBARE

1. Titlul proiectului de act normativ:
Hotărâre pentru aprobarea modelului extrasului de pe lista electorală permanentă,
complementară și suplimentară care va fi folosit la alegerea autorităților administrației
publice locale
2. Motivul emiterii actului normativ
2.1. Descrierea situaţiei actuale
Alegerea autorităților administrației publice locale se organizează în conformitate cu
prevederile 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.
Potrivit dispozițiilor art. 91 din Legea nr. 115/2015, în cazul alegătorilor care nu se pot
deplasa la sediul secţiei de votare din cauză de boală sau invaliditate, exercitarea dreptului de vot
prin intermediul urnei speciale se face în baza unui extras întocmit personal de preşedintele
biroului electoral de pe lista electorală permanentă, copia listei electorale complementare sau de
pe lista suplimentară existente la secţia respectivă. Extrasul se semnează de către preşedinte şi se
ştampilează, iar persoanele cuprinse în aceste extrase trebuie să fie radiate din celelalte liste
existente la secţie.
Mai arătăm că dispozițiile art. 126 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 prevăd că Autoritatea
Electorală Permanentă stabilește, prin hotărâre care se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea I, modelul extrasului de pe lista electorală permanentă, complementară şi suplimentară.
În conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (1), art. 18 alin. (4) și (5), art. 22 alin. (1), art.
24, art. 85 alin. (2) şi alin. (4) lit. d), art. 87 alin. (1) şi art. 91 alin. (2) din Legea nr. 115/2015,
precum şi ale art. 49 alin. (5) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei
Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente,
elementele obligatorii pe care le conţin listele electorale utilizate în secţiile de votare sunt
următoarele: numele şi prenumele alegătorului, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa,
după caz, seria şi numărul actului de identitate, numărul circumscripţiei electorale, numărul
secţiei de votare şi o rubrică destinată semnăturii alegătorului. În plus, copiile de pe listele
electorale complementare conțin și o rubrică privind statul membru al Uniunii Europene de
origine a alegătorului.
2.2. Schimbări preconizate
Prezentul proiect de hotărâre urmărește, raportat la prevederile legale menţionate,
stabilirea modelului extrasului de pe lista electorală permanentă, complementară și suplimentară
care va fi folosit la alegerea autorităților administrației publice locale.
3. Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4. 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.
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5. Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
6. Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
7. 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.
8. Măsuri de implementare
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
Față de cele mai sus arătate, am elaborat proiectul de hotărâre pentru aprobarea
modelului extrasului de pe lista electorală permanentă, complementară și suplimentară care va fi
folosit la alegerea autorităților administrației publice locale, pe care îl propunem spre aprobare.
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