REFERAT DE APROBARE

1. Titlul proiectului de act normativ:
Hotărâre pentru aprobarea metodologiei de avizare a actualizării delimitării
secțiilor de votare din țară și a stabilirii sediilor acestora
2. Motivul emiterii actului normativ
2.1. Descrierea situaţiei actuale
În prezent, prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 6/2014 este reglementată
emiterea avizului de conformitate în cazul modificării delimitării secţiilor de votare şi/sau a
sediilor acestora după data de 1 martie a fiecărui an. 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. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi
completările ulterioare, Autoritatea Electorală Permanentă administrează Registrul secţiilor de
votare din ţară, care reprezintă o bază de date centralizată privind delimitarea, numerotarea,
sediile şi dotarea secţiilor de votare.
Potrivit art. 20 alin. (3) din aceeaşi lege, delimitarea secţiilor de votare din ţară şi
stabilirea sediilor acestora se actualizează de către primari, prin dispoziţie, numai cu avizul
conform al Autorităţii Electorale Permanente.
De asemenea, art. 21 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările
ulterioare, prevede că secţiile de votare din ţară rămân fixe, cu excepţia modificărilor ce necesită
actualizarea. Modificările de orice natură, inclusiv cele intervenite în structura unităţilor
administrativ-teritoriale sau în planul urbanistic al localităţilor, se comunică de către primari, de
îndată, Autorităţii Electorale Permanente.
Mai arătăm că, potrivit art. 21 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi
completările ulterioare, metodologia de avizare a actualizării delimitării secţiilor de votare din
ţară şi a stabilirii sediilor acestora, din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor prevăzute de
lege, se stabileşte prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente.
Totodată, au fost avute în vedere prevederile art. 120 din Legea nr. 208/2015 potrivit
căruia 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 Permanenteurmărește reglementarea
metodologiei de avizare a actualizării delimitării secțiilor de votare din țară și a stabilirii sediilor
acestora.
Astfel, prin proiectul de act normativ se propun, în principal, următoarele:
- stabilirea cazurilor în care se pot realiza actualizarea şi modificarea delimitării secţiilor
de votare, respectiv:
a) apariţia, desfiinţarea sau redenumirea arterelor;
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b) emiterea de acte de identitate cuprinzând adrese de domiciliu noi;
c) emiterea de dovezi de reşedinţă cuprinzând adrese de reşedinţă noi;
d) scăderea sau creşterea numărului de alegători sub sau peste 2000;
e) modificarea limitelor unităţilor administrativ-teritoriale;
- situaţia în care se poate schimba sediul secţiei de votare, respectiv numai dacă acesta nu
mai îndeplineşte setul de condiţii minimale, stabilit conform art. 114 alin. (4) din Legea
nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
- transmiterea de către primar a proiectului de dispoziţie privind modificarea delimitării
secțiilor de votare și a sediilor acestora, în vederea obţinerii avizului conform prevăzut la art. 20
alin. (3) din Legea nr. 208/2015;
- elementele obligatorii pe care trebuie să le conţină proiectul de dispoziţie a primarului, şi
anume:
a) descrierea situației care reclamă modificarea delimitării secției de votare și a sediului
acesteia, dacă este cazul;
b) noua delimitare a secţiei de votare şi noul sediu al acesteia, dacă este cazul, cu
respectarea prevederilor art. 22 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi
completările ulterioare;
c) numărul alegătorilor arondați la secția de votare, în cazul în care acesta se modifică;
d) mențiuni referitoare la încadrarea în criteriile prevăzute de art. 21 alin. (5) din Legea
nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
- stabilirea structurii din cadrul Autorității Electorale Permanente, respectiv
Departamentul de organizare a proceselor electorale, abilitată să emită avize conforme pentru
proiectele de dispoziție care îndeplinesc condițiile legale, precum şi a termenului de emitere a
acestora;
- stabilirea modelului fişei tehnice care trebuie să însoţească proiectul de dispoziţie a
primarului.
De asemenea, se propune abrogarea Hotărârii Autorității Electorale Permanente
nr. 6/2014 privind emiterea avizului de conformitate în cazul modificării delimitării secţiilor de
votare şi/sau a sediilor acestora după data de 1 martie a fiecărui an.
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
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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 aprobarea metodologiei de avizare a actualizării delimitării secțiilor de
votare din țară și a stabilirii sediilor acestora, pe care îl propunem spre aprobare.
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