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REFERAT DE APROBARE 

 

 

 

 1. Titlul proiectului de act normativ:  

 Hotărâre privind modificarea și completarea Metodologiei de admitere în Corpul 

experţilor electorali, aprobată prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 

11/2015 

 

 2. Motivul emiterii actului normativ 

2.1. Descrierea situaţiei actuale 

Metodologia de admitere în Corpul experţilor electorali a fost aprobată prin Hotărârea 

Autorităţii Electorale Permanente nr. 11/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 832 din 6 noiembrie 2015, cu modificările ulterioare. 

Potrivit art. 2 alin. (1) din Metodologie, poate face parte din Corpul experţilor electorali 

persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 

    a) are cetăţenia română; 

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

    c) are drept de vot; 

    d) are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcţiei; 

    e) nu face parte dintr-un partid politic; 

    f) a absolvit cel puţin învăţământul general obligatoriu; 

    g) nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal. 

    Decizia Autorităţii Electorale Permanente privind admiterea în Corpul experţilor 

electorali a persoanei care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) se adoptă pe baza 

avizului favorabil emis de către departamentul de specialitate competent din cadrul Autorităţii 

Electorale Permanente, conform prezentei metodologii, respectiv pe baza propunerilor privind 

persoanele care au promovat examenul organizat conform prezentei metodologii, formulate de 

către acelaşi departament. 

  În ceea ce privește Corpul experților electorali din străinătate, precizăm că, potrivit               

art. 17 alin. (3) prima teză 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, din acest corp fac parte personalul misiunilor 

diplomatice şi oficiilor consulare, institutelor culturale din străinătate, precum şi alţi cetăţeni 

români cu drept de vot cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate. 

De asemenea, art. 7 alin. (5) teza finală din același act normativ prevede că la secţiile de 

votare din străinătate, preşedintele secţiei de votare poate îndeplini şi atribuţiile prevăzute de 

prezenta lege pentru operatorii de calculator. 

 

2.2. Schimbări preconizate 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune ca decizia Autorităţii Electorale Permanente 

privind admiterea în Corpul experţilor electorali a persoanei care îndeplineşte condiţiile legale să 

fie adoptată astfel: 

a) pe baza avizului favorabil emis de către compartimentul de specialitate competent din 

cadrul Autorităţii Electorale Permanente; 

b) pe baza propunerilor privind persoanele care au promovat examenul, formulate de 

către compartimentul de specialitate competent din cadrul Autorităţii Electorale 

Permanente; 
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c) pe baza propunerilor formulate de Ministerul Afacerilor Externe privind persoanele 

care vor face parte din corpul experților electorali din străinătate. 

 

Persoanele propuse de Ministerul Afacerilor Externe vor întocmi câte o declaraţie  

referitoare la îndeplinirea condițiilor legale, precum și luarea la cunoștință a atribuțiilor care le 

revin în calitate de președinte al biroului electoral al secției de votare din străinătate sau operator 

de calculator, în cazul în care vor fi desemnate. 

 

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 

Au fost consultate Ministerul Afacerilor Externe și Autoritatea Națională de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

 

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, 

la data de 1 septembrie 2016. 

  

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 modificarea și 

completarea Metodologiei de admitere în Corpul experţilor electorali, aprobată prin Hotărârea 

Autorităţii Electorale Permanente nr. 11/2015, pe care îl propunem spre aprobare. 

 


