REFERAT DE APROBARE

1. Titlul proiectului de act normativ:
Hotărâre pentru aprobarea modelelor, dimensiunilor şi condiţiilor de tipărire a
buletinelor de vot care vor fi folosite în secțiile de votare la alegerea Senatului și a Camerei
Deputaților
2. Motivul emiterii actului normativ
2.1. Descrierea situaţiei actuale
Alegerile pentru Senat și Camera Deputaților sunt reglementate de 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.
Potrivit dispozițiilor art. 61 alin. (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și
completările ulterioare, pe buletinul de vot se vor imprima patrulatere, paralel între ele, în număr
suficient pentru a cuprinde toate listele de candidaţi şi candidaturile independente, în afară de
ultima pagină, pe care se aplică ştampila de control. Patrulaterele se numerotează de la stânga la
dreapta. Paginile se numerotează.
Dispozițiile art. 61 alin. (5) prevăd că în unghiul din partea stângă sus a patrulaterului se
va imprima denumirea integrală a partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale, a
organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale sau, după caz, sintagma "candidat
independent", iar în unghiul din partea dreaptă sus se tipăreşte, după caz, semnul electoral.
În patrulaterele fiecărui buletin de vot se imprimă listele de candidaţi. Candidaţii se
identifică pe listă prin prenume, nume şi, în cazul alianţelor, prin apartenenţa politică şi se trec în
ordinea stabilită de partidul politic, alianţa politică, alianţa electorală sau organizaţia cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale care a depus lista.
Potrivit art. 63 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,
pentru fiecare circumscripţie electorală, buletinele de vot se vor imprima cu litere de aceeaşi
mărime şi aceleaşi caractere şi cu aceeaşi cerneală în atâtea exemplare câţi alegători sunt înscrişi
în Registrul electoral cu un supliment de 10%. Pentru secţiile de votare organizate pe lângă
misiunile diplomatice, oficiile consulare, secţiile consulare şi institutele culturale din străinătate,
numărul de buletine de vot este stabilit de către Autoritatea Electorală Permanentă, după
consultarea Ministerului Afacerilor Externe.
De asemenea, art. 63 alin. (3) din aceeași lege prevede că, imprimarea buletinelor de vot se
asigură de către prefecţi, cu avizul Autorităţii Electorale Permanente. Imprimarea buletinelor de
vot pentru secţiile de votare din străinătate se realizează prin intermediul prefectului municipiului
Bucureşti. Prefecţii răspund ca toate buletinele de vot necesare să fie imprimate cu cel puţin 15
zile înainte de data alegerilor.
Mai arătăm că potrivit dispozițiilor art. 61 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 114 alin. (2)
din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Electorală
Permanentă stabilește, prin hotărâre care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,
modelul, dimensiunile şi condiţiile de tipărire ale buletinelor de vot.
Totodată, conform art. 13 din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă,
precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei
Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente,
buletinele de vot prin corespondenţă vor avea acelaşi format cu buletinele de vot utilizate în cadrul
secţiilor de votare organizate în străinătate şi vor avea imprimat pe prima pagină menţiunea
„Buletin de vot prin corespondenţă”.
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2.2. Schimbări preconizate
Prezentul proiect urmărește stabilirea modului în care se imprimă patrulaterele conținând
candidaturile, tipul și mărimea fonturilor utilizate, paginile care vor fi imprimate şi cele care vor
rămâne albe, dimensiunile buletinului de vot şi dimensiunea spaţiului grafic în care se va încadra
semnul electoral.
În plus, pentru a facilita accesul alegătorilor la opțiunea de vot pe care intenționează să o
exprime, prezentul proiect propune inserarea unei legende în prima pagina interioară a buletinului
de vot, conținând denumirile tuturor competitorilor electorali, numerele de ordine pe buletinul de
vot, rezultate din tragerea la sorți a ordinii pe buletinul de vot, aferente acestora, precum și
paginile din buletinul de vot în care aceștia au fost înscriși.
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, dimensiunilor şi condiţiilor de tipărire a buletinelor de vot care vor fi folosite în
secțiile de votare la alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, pe care îl propunem spre
aprobare:
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