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REFERAT DE APROBARE 

 

 

1. Titlul proiectului de act normativ:  

Hotărâre privind aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi numerotării fiecărei 

secţii de votare din ţară, precum şi a sediilor acestora 

 

2. Motivul emiterii actului normativ 

2.1. Descrierea situaţiei actuale 

 În prezent, aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi numerotării fiecărei secţii de 

votare, precum şi a locurilor de desfăşurare a votării este reglementată de dispoziţiile Hotărârii 

Autorității Electorale Permanente nr. 5/2014. Acest act normativ a fost adoptat în baza  

prevederilor Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali, care a fost abrogată de Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a 

Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 

Permanente.  

În conformitate cu dispoziţiile art. 20 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, până cel mai târziu cu 30 de zile înaintea datei votării, primarii aduc la 

cunoştinţă publică, cu ajutorul prefecţilor, delimitarea şi numerotarea fiecărei secţii de votare din 

ţară, precum şi sediile acestora, în condiţiile stabilite de Autoritatea Electorală Permanentă, prin 

hotărâre. 

Având în vedere intrarea în vigoare a Legii nr. 208/2015, cu modificările și completările 

ulterioare, se impune adoptarea unui nou act normativ care să reglementeze modalităţile de 

aducere la cunoştinţă publică a delimitării şi numerotării fiecărei secţii de votare din ţară, precum 

şi a sediilor  acestora.  

 De asemenea, au fost avute în vedere prevederile art. 120 din Legea nr. 208/2015, cu 

modificările și completările ulterioare, potrivit cărora dispozițiile legii privind secţiile de votare 

se aplică în mod corespunzător alegerilor pentru Preşedintele României, alegerilor pentru 

autorităţile administraţiei publice locale, alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi 

referendumurilor naţionale şi locale. 

  

2.2. Schimbări preconizate 

Prezentul proiect de hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente urmărește 

reglementarea, în pricipal, a următoarelor aspecte: 

- modalităţile de aducere la cunoştinţă publică a delimitării şi numerotării fiecărei secţii 

de votare, precum şi a sediilor acestora, respectiv: 

a) prin afişare pe site-ul primăriei, acolo unde acesta există, şi pe site-ul 

instituţiei prefectului; 

     b) prin publicaţii afişate la sediul primăriei, sediile altor instituţii publice 

locale şi în alte locuri publice frecventate de cetăţeni; 
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     c) prin publicaţii afişate la sediile secţiilor de votare; 

    d) prin mass-media scrisă şi audiovizuală, precum şi prin orice alt mijloc 

de publicitate; 

- aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi numerotării fiecărei secţii de votare, 

precum şi a sediilor acestora şi prin mijloacele de publicitate amplasate în interiorul 

incintelor centrelor comerciale, supermarketurilor, hipermarketurilor, parcurilor sau în 

alte zone publice; 

- instituirea obligaţiei primarilor de a dispune montarea indicatoarelor către sediile 

secţiilor de votare, în scopul facilitării accesului alegătorilor către acestea. Astfel, 

primarii, prin aparatul de specialitate, trebuie să identifice şi să stabilească 

amplasamentele în care vor fi montate indicatoarele către secţiile de votare, precum şi 

panourile privind sediile secţiilor de votare. De asemenea, aceştia au obligaţia de a 

dispune luarea măsurilor necesare pentru dezafectarea zonelor în care au fost montate 

indicatoare sau au fost amplasate panouri, după încheierea procesului electoral. 

 

Totodată, prin proiectul de act normativ se propune abrogarea Hotărârii Autorității 

Electorale Permanente nr. 5/2014 privind aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi 

numerotării fiecărei secţii de votare, precum şi a locurilor de desfăşurare a votării. 

 

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 Ministerului Afacerilor Interne şi a structurilor asociative ale 

autorităților administrației publice locale. 

 

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. 
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 Față de cele mai sus arătate, am elaborat proiectul de hotărâre a Autorității Electorale 

Permanente pentru aprobarea metodologiei de avizare a actualizării delimitării secțiilor de 

votare din țară și a stabilirii sediilor acestora, pe care îl propunem spre aprobare. 


