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REFERAT DE APROBARE 

 

1. Titlul proiectului de act normativ:  

Hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Autorității 

Electorale Permanente nr. 9/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a 

votului ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale 

secţiilor de votare. 

 

2. Motivul emiterii actului normativ 

2.1. Descrierea situaţiei actuale 

La data de 2 noiembrie 2015 au intrat în vigoare dispozițiile Hotărârii Autorității 

Electorale Permanente nr. 9/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind funcţionarea 

Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi 

desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare (SIMPV).  

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 9/2015 reglementează, în principal, 

următoarele: 

- funcționalitățile și elementele SIMPV; 

- responsabilitățile Serviciului de Telecomunicații Speciale; 

- condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care doresc să fie operatori de 

calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, procedura de depunere a cererilor, 

evaluarea și desemnarea operatorilor, modalitatea de acces a acestora în interfața ADV 

- procedura de verificare a datelor de identificare ale alegătorilor, respectiv înscrierea în 

SIMPV a codului numeric personal al alegătorului care se prezintă la vot; 

- operațiunile care trebuie îndeplinite în cazul disfuncționalității SIMPV. 

 Potrivit dispoziţiilor art. 114 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, respectiv ale art. 110 alin. 

(1) din Legea nr. 208/2015, Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Serviciului de 

Telecomunicaţii Speciale şi al Institutului Naţional de Statistică, va asigura implementarea şi 

gestionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului 

ilegal, pe baza datelor şi informaţiilor din Registrul electoral, Registrul secţiilor de votare şi 

listele electorale complementare. 

Ulterior adoptării Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 9/2015, la sediul 

Autorității Electorale Permanente au avut loc mai multe întâlniri ale Grupului de lucru pentru 

coordonarea implementării și a gestionării Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la 

vot și de prevenire a votului ilegal cu reprezentanții Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, în 

vederea asigurării implementării în bune condiții a SIMPV. Astfel, principalele discuții au avut 

un caracter tehnic și au vizat aplicația informatică pentru verificarea dreptului de vot (ADV), 

respectiv interfața acesteia, precum și mesajele furnizate ca urmare a operațiunilor de verificare și 

validare a codului numeric personal. 

În urma discuțiilor dintre reprezentanții celor două instituții, a rezultat necesitatea 

modificării Normelor metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a 
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prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator 

ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, aprobate prin Hotărârea Autorității Electorale 

Permanente nr. 9/2015. 

 

2.2. Schimbări preconizate 

Prezentul proiect de hotărâre urmărește modificarea Normelor metodologice privind 

funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului 

ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de 

votare, aprobate prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 9/2015.  

Astfel, se propun, în principal, următoarele: 

- asigurarea de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, a înregistrării convorbirilor 

dintre președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare efectuate în vederea soluționării 

cazurilor în care codul numeric personal al unui alegător figurează că a fost deja înscris în 

SIMPV; 

- stabilirea sarcinilor operatorilor de calculator care nu au fost repartizați pe secții de 

votare; 

- reglementarea mesajelor furnizate de SIMPV, după validarea operațiunii de preluare în 

ADV a codului numeric personal al alegătorului care se prezintă la vot; 

- stabililirea mesajelor care pot apărea în interfața ADV, la alegerile locale și 

parlamentare generale, în cadrul operațiunii de verificare a codului numeric personal al 

alegătorului prin ADV. 

 

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 a fost elaborat ca urmare a consultării Serviciului de 

Telecomunicații Speciale. 

 Este necesară consultarea Institutului Național de Statistică și a Ministerului Afacerilor 

Interne. 
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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 a Autorității Electorale 

Permanente pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Autorității Electorale 

Permanente nr. 9/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind funcţionarea 

Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia 

şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, pe care 

îl propunem spre aprobare. 

  

 

 

 


