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REFERAT DE APROBARE 

 

 

1. Titlul proiectului de act normativ:  

Hotărâre pentru aprobarea modelelor listelor electorale permanente care vor fi 

folosite la alegerea autorităților administrației publice locale, precum și a Senatului şi 

Camerei Deputaţilor 

 

2. Motivul emiterii actului normativ 

2.1. Descrierea situaţiei actuale 

Alegerea Senatului și a Camerei Deputaților se organizează și se desfășoară potrivit 

dispozițiilor Legii nr. 208/2015 privind privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 

precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente. 

De asemenea, dispozițiile 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 

reglementează organizarea și desfășurarea alegerii autorităților administrației publice locale.  

Potrivit art. 16 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, raportat la art. 67 din Legea nr. 24/2000 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, listele electorale permanente se întocmesc, se tipăresc şi se 

actualizează conform Legii nr. 208/2015.  

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, listele 

electorale permanente din ţară se întocmesc şi se tipăresc de către primari, pe secţii de votare, pe 

baza datelor şi informaţiilor cuprinse în Registrul electoral. De asemenea, în cazul alegerilor 

parlamentare, Autoritatea Electorală Permanentă întocmește şi tipărește listele electorale 

permanente din străinătate în care sunt înscriși alegătorii români care au făcut cereri de înscriere 

în Registrul electoral cu adresa din străinătate pentru scrutinul respectiv.  

Conform dispozițiilor art. 49 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, listele electorale 

permanente cuprinzând alegătorii cu domiciliul sau reşedinţa în România se tipăresc de către 

primari, în două exemplare, până cel mai târziu cu 3 zile înaintea datei alegerilor, şi cuprind: 

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. 

De asemenea, potrivit art. 49 alin. (6) din aceeași lege, listele electorale permanente din 

străinătate cuprind: numele şi prenumele alegătorului, codul numeric personal, domiciliul sau 

reşedinţa din străinătate, după caz, seria şi numărul actului de identitate, numărul circumscripţiei 

electorale, numărul secţiei de votare şi o rubrică destinată semnăturii alegătorului. Listele 

electorale permanente din străinătate se semnează de către împuterniciţii preşedintelui Autorităţii 

Electorale Permanente. 

Mai arătăm că dispozițiile art. 126 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, precum și ale art. 114 

alin. (2) din Legea nr. 208/2015 prevăd că Autoritatea Electorală Permanentă stabilește prin 

hotărâre care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, modelul listei electorale 

permanente. 
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 2.2. Schimbări preconizate 

Prezentul proiect de hotărâre urmărește stabilirea, în baza elementelor prevăzute de lege, a 

modelelor listelor electorale permanente care vor fi folosite la alegerea autorităților administrației 

publice locale, a Senatului şi a Camerei Deputaţilor, respectiv: 

- modelul listei electorale permanente din ţară care va fi folosit la alegerea autorităților 

administrației publice locale, a Senatului şi a Camerei Deputaţilor; 

- modelul listei electorale permanente din străinătate care va fi folosit la alegerea 

Senatului şi a Camerei Deputaţilor. 

 

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. 

 

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 

modelelor listelor electorale permanente care vor fi folosite la alegerea autorităților 

administrației publice locale, precum și a Senatului şi Camerei Deputaţilor pe care îl propunem 

spre aprobare. 

 

 


