
 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

 1. Titlul proiectului de act normativ:  

Hotărâre pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea 

rezultatului votării la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților  

 

2. Motivul emiterii actului normativ 

2.1. Descrierea situaţiei actuale 

Dispozițiile art. 93 alin. (1), (2) și  (4), art. 94, art. 95 și art. 96 din Legea nr. 208/2015 

privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, reglementează 

elementele cuprinse de procesele-verbale încheiate de birourile electorale. 

Potrivit dispozițiilor art. 114 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, modelul proceselor-verbale 

pentru consemnarea rezultatului votării este stabilit prin hotărâre a Autorităţii Electorale 

Permanente, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

2.2. Schimbări preconizate 

 Prezentul proiect de hotărâre urmărește stabilirea modelelor proceselor-verbale privind 

consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, respectiv: 

- modelele proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării pentru Senat şi 

Camera Deputaţilor care vor fi întocmite de către birourile electorale ale secţiilor de 

votare (Anexele nr. 1- 4); 

- modelele proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votului prin corespondență 

la alegerea Senatului şi Camerei Deputaţilor, care vor fi întocmite de către birourile 

electorale pentru votul prin corespondenţă (Anexele nr. 5- 6); 

- modelele proceselor-verbale cuprinzând totalizarea voturilor valabil exprimate pentru 

Senat şi Camera Deputaţilor, care vor fi întocmite de către birourile electorale de 

circumscripţie (Anexele nr. 7- 8); 

- modelele proceselor-verbale cuprinzând totalizarea voturilor valabil exprimate pentru 

Senat şi Camera Deputaţilor, care vor fi întocmite de către oficiile electorale ale 

sectoarelor municipiului Bucureşti (Anexele nr. 9- 10); 

- modelele proceselor-verbale cuprinzând totalizarea voturilor valabil exprimate pentru 

Senat şi Camera Deputaţilor, care vor fi întocmite de către biroul electoral al 

circumscripţiei pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării (Anexele 

nr. 11- 12); 

- modelul procesului-verbal privind partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele electorale care întrunesc pragul 

electoral la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, precum și partidele politice, 

organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele 

electorale care nu întrunesc pragul electoral la alegerile pentru Senat și Camera 

Deputaților (Anexa nr. 13); 

- modelele proceselor-verbale privind voturile obţinute şi mandatele de senator şi deputat 

atribuite, voturile neutilizate sau inferioare coeficientului electoral şi mandatele de senator 

şi deputat neatribuite, care vor fi întocmite de către birourile electorale de circumscripție 

(Anexele nr. 14- 15); 



 

- modelul procesului-verbal privind repartizarea la nivel naţional a mandatelor de senator şi 

de deputat care va fi întocmit de către Biroul Electoral Central (Anexa nr. 16); 

- modelele proceselor-verbale privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului 

alegerilor şi atribuirea mandatelor de senator și de deputat, care vor fi întocmite de către 

birourile electorale de circumscripţie (Anexele nr. 17- 18); 

- modelele proceselor-verbale privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului 

alegerilor şi atribuirea mandatelor de senator și de deputat, care vor fi întocmite de către 

biroul electoral al circumscripţiei pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în 

afara ţării (Anexele nr. 19- 20); 

- modelele proceselor-verbale privind rezultatele finale ale alegerilor pentru Senat şi 

Camera Deputaţilor care vor fi întocmite de către Biroul Electoral Central (Anexele nr. 

21- 22). 

 

 

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 

Este necesară consultarea Institutului Național de Statistică și a Serviciului de 

Telecomunicații Speciale. 

 

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 proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Senat 

și Camera Deputaților , pe care îl propunem spre aprobare. 

 


