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REFERAT DE APROBARE 

 

 

1. Titlul proiectului de act normativ:  

Hotărâre pentru aprobarea setului de condiții minimale pe care trebuie să le 

îndeplinească locațiile în care funcționează secțiile de votare, precum și a dotării minimale a 

acestora 

 

2. Motivul emiterii actului normativ 

2.1. Descrierea situaţiei actuale 

 În prezent, prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 4/2008 sunt reglementate 

condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească localurile secţiilor de votare pentru alegerea Camerei 

Deputaţilor şi a Senatului. 

 Dispozițiile art. 114 alin. (4) 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, prevăd că Autoritatea Electorală 

Permanentă stabileşte un set de condiţii minimale pe care trebuie să le îndeplinească locaţiile în 

care vor fi organizate secţiile de votare, precum şi privind dotarea minimală a acestora. 

 De asemenea, art. 120 din Legea nr. 208/2015 prevede că 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 urmărește stabilirea  condițiilor minimale pe care trebuie să 

le îndeplinească locațiile în care funcționează secțiile de votare, precum și dotarea minimală a 

acestora. 

Astfel, se propun, în principal, următoarele: 

- principiile care trebuie avute în vedere la stabilirea localurilor în care se desfăşoară 

votarea; 

- caracteristicile spațiilor în care vor fi amenajate localurile secţiilor de votare; 

- accesul în localul secţiei de votare, inclusiv pentru persoanele cu handicap locomotor ; 

- dotarea secțiilor de votare cu urne de vot fixe sau speciale, cabine, ştampile, echipament 

informatic, formulare, telefoane, fax-uri, ș.a.; 

- principalele caracteristici tehnice pentru confecţionarea cabinelor şi urnelor de vot; 

- caracteristicile tehnice pentru confecţionarea cabinelor de vot, securizarea cabinelor de 

vot, amplasarea, manevrarea şi depozitarea acestora; 

- caracteristicile tehnice pentru confecţionarea urnelor de vot, securizarea, manevrarea, 

amplasarea și depozitarea acestora. 
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De asemenea, se propune abrogarea Hotărârii Autorității Electorale Permanente                             

nr. 4/2008 privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească localurile secţiilor de votare 

pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului. 

 

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 și 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. 

 

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

Permanente pentru aprobarea setului de condiții minimale pe care trebuie să le îndeplinească 

locațiile în care funcționează secțiile de votare, precum și a dotării minimale a acestora, pe care 

îl propunem spre aprobare. 


