
1 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

1. Titlul proiectului de act normativ:  

 Hotărâre privind procedura de acreditare, precum și pentru aprobarea modelelor 

documentelor de acreditare şi ale ecusoanelor persoanelor acreditate la alegerile pentru 

Senat și Camera Deputaților 

 

 2. Motivul emiterii actului normativ 

2.1. Descrierea situaţiei actuale 

În conformitate cu dispozițiile art. 89 alin. (1) 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, la toate operaţiunile efectuate de 

birourile electorale ale secţiilor de votare pot asista, în afara membrilor acestora, a operatorilor de 

calculator şi a personalului de pază, candidaţii, persoanele acreditate în condiţiile legii, 

reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente, membrii birourilor electorale de circumscripţie, 

ai oficiilor electorale şi ai Biroului Electoral Central. 

Potrivit art. 89 alin. (2) din aceeași lege, sunt persoane acreditate următoarele: 

    a) observatori interni, desemnaţi de către asociaţii sau fundaţii, care desfăşoară activităţi 

de apărare a democraţiei şi a drepturilor omului, acreditate de către Autoritatea Electorală 

Permanentă; 

    b) reprezentanţi ai instituţiilor mass-media româneşti, acreditate de către Autoritatea 

Electorală Permanentă; 

    c) observatori internaţionali, desemnaţi de către organizaţii străine sau internaţionale 

pentru observarea alegerilor ori invitaţi de către autorităţile române, acreditaţi de către Autoritatea 

Electorală Permanentă; 

    d) reprezentanţi ai instituţiilor mass-media străine, acreditaţi de către Autoritatea 

Electorală Permanentă; 

    e) delegaţi ai partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai 

organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, acreditaţi de către birourile electorale 

de circumscripţie, conform legii. 

Asociaţia sau fundaţia care doreşte să îşi desemneze observatori interni trebuie să depună o 

cerere la Autoritatea Electorală Permanentă prin care solicită acreditarea la scrutinul respectiv, 

până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei alegerilor. Cererea trebuie să fie însoţită de documente 

din care rezultă că asociaţia sau fundaţia desfăşoară activităţi de apărare a democraţiei şi a 

drepturilor omului şi este legal constituită cu cel puţin 6 luni înaintea datei alegerilor. 

De asemenea, instituţia mass-media care doreşte să îşi desemneze reprezentanţi trebuie să 

depună o cerere la Autoritatea Electorală Permanentă prin care solicită acreditarea la scrutinul 

respectiv, până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei alegerilor. Cererea trebuie să fie însoţită de 

documente din care rezultă că instituţia desfăşoară activităţi în domeniul mass-media. 

Dispozițiile art. 89 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările 

ulterioare, prevăd că, pe baza documentului de acreditare emis de către Autoritatea Electorală 

Permanentă, asociaţia, fundaţia sau instituţia mass-media poate desemna ca observatori interni sau 

reprezentanţi, după caz, numai persoane care nu au apartenenţă politică. 

 Acreditarea emisă de Autoritatea Electorală Permanentă asociaţiilor, fundaţiilor şi 

instituţiilor mass-media româneşti dă dreptul acestora de a desemna observatori interni şi 

reprezentanţi interni pe lângă toate birourile electorale ale secţiilor de votare. 
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Potrivit art. 89 alin. (9), observatorii interni şi reprezentanţii instituţiilor mass-media 

româneşti pot asista la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare numai pe baza 

ecusoanelor emise de către asociaţia, fundaţia sau instituţia mass-media românească acreditată de 

către Autoritatea Electorală Permanentă, însoţite de actul de identitate. 

De asemenea, Autoritatea Electorală Permanentă acreditează observatorii internaţionali şi 

reprezentanţii instituţiilor mass-media străine care solicită acest lucru. 

Observatorii internaţionali şi reprezentanţii instituţiilor mass-media străine pot asista la 

operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare numai pe baza documentului de acreditare 

emis de către Autoritatea Electorală Permanentă, care este valabil şi în copie, însoţit de actul de 

identitate. 

Persoanele acreditate pot asista la operaţiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 

6,00 şi terminând cu momentul încheierii şi semnării de către membrii biroului electoral al secţiei 

de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secţia respectivă. 

Potrivit art. 90 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

persoanele acreditate nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, 

având numai dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului electoral în cazul constatării unei 

neregularităţi. Orice act de propagandă electorală, precum şi încălcarea în orice mod a prevederilor 

prezentei legi atrag aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral 

care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia 

de votare. 

De asemenea, la biroul electoral al secţiei de votare, persoanele acreditate pot staţiona 

numai în spaţiul stabilit în acest sens în sala de votare de către preşedintele biroului electoral al 

secţiei de votare. 

Mai arătăm că, potrivit art. 89 alin. (10) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, procedura de acreditare, modelele documentelor de acreditare şi ale 

ecusoanelor sunt stabilite prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente. 

 

2.2. Schimbări preconizate 

Prin prezentul proiect de hotărâre sunt stabilite următoarele: 

- procedura de acreditare a asociațiilor, fundațiilor și instituţiilor mass-media din 

România care pot desemna observatori interni sau reprezentanţi mass-media; 

- procedura de acreditare a observatorilor internaționali și a reprezentanților mass-media 

străine; 

- modelele documentelor de acreditare; 

- modelele ecusoanelor observatorilor interni; 

- modelele ecusoanelor reprezentanților mass-media din România.  

 

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. 

 



3 

 

 

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 privind procedura de 

acreditare, precum și pentru aprobarea modelelor documentelor de acreditare şi ale ecusoanelor 

persoanelor acreditate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, pe care îl propunem spre 

aprobare. 

 

 


