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REFERAT DE APROBARE 

 

 

 

 1. Titlul proiectului de act normativ:  

 Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind 

funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a 

votului ilegal, selecția și desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale 

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

 

 2. Motivul emiterii actului normativ 

2.1. Descrierea situaţiei actuale 

Normele metodologice privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a 

prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția și desemnarea operatorilor de calculator 

ai birourilor electorale ale secțiilor de votare sunt aprobate prin Hotărârea Autorității Electorale 

Permanente nr. 9/2015, cu modificările și completările ulterioare. 

Prin Legea nr. 288/2015 este reglementată exercitarea votului prin corespondenţă la 

alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor. 

De asemenea, potrivit dispozițiilor art. 33 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, pentru fiecare 

alegător cu domiciliul în România care şi-a stabilit reşedinţa în străinătate se pot înscrie adresa 

de reşedinţă din străinătate, opţiunea pentru votul prin corespondenţă şi codul poştal al adresei de 

reşedinţă din străinătate. 

Potrivit art. 84 alin. (4) lit. a) din legea mai sus menționată, în baza rezultatelor generate 

de Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal 

(SIMPV), a comunicărilor efectuate prin intermediul acestuia şi a verificării actului de identitate, 

preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, opreşte de la votare persoana care nu a 

împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării, persoana care şi-a pierdut drepturile electorale şi 

persoana care a optat să voteze prin corespondenţă. 

Prin urmare, se impune modificarea și completarea Hotărârea Autorității Electorale 

Permanente nr. 9/2015, cu modificările și completările ulterioare, în sensul adaptării actului 

normativ la situațiile impuse de exercitarea dreptului de vot prin corespondență. 

 

2.2. Schimbări preconizate 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propun, în principal, următoarele: 

- introducerea funcționalității SIMPV de a semnala cazurile în care, potrivit evidenţelor 

şi a bazei de date cuprinzând alegătorii care au confirmat primirea documentelor 

necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă, persoanele care se prezintă la 

vot nu au drept de vot, figurează cu interdicţii de exercitare a dreptului de vot sau 

votează prin corespondenţă; 

- completarea cu trei noi evidențe pe baza cărora se constituie SIMPV, respectiv lista 

alegătorilor care au confirmat primirea documentelor necesare exercitării dreptului de 

vot prin corespondenţă; lista alegătorilor ale căror plicuri exterioare au fost 

înregistrate de către birourile electorale pentru votul prin corespondenţă; lista 

alegătorilor care au comunicat Autorităţii Electorale Permanente pierderea, furtul, 

deteriorarea sau distrugerea documentelor necesare exercitării dreptului de vot, din 
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motive neimputabile acestora, precum şi situaţiile în care aceste documente nu le-au 

parvenit, până cel mai târziu cu 20 de zile înaintea datei votării; 

- stabilirea circuitului listei alegătorilor care au confirmat primirea documentelor 

necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă, respectiv a listei alegătorilor 

ale căror plicuri exterioare au fost înregistrate de către birourile electorale pentru 

votul prin corespondenţă; 

- asigurarea de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, în sediul fiecărui birou 

electoral al secţiei de votare din ţară, a echipamentelor informatice şi a mijloacelor de 

comunicaţii; 

- asigurarea de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, pentru fiecare birou 

electoral al secţiei de votare din străinătate, a câte două terminale informatice care să 

aibă integrate mecanisme de preluare automată şi manuală a datelor de identificare 

din zona de citire automată cu caractere identificabile optic din cărţile de identitate şi 

paşapoartele alegătorilor care se prezintă la vot; 

- asigurarea de către Ministerul Afacerilor Externe a accesului la Sistemul informatic 

central prin serviciile existente la sediul biroului electoral al secţiei de votare sau prin 

reţelele operatorilor de telefonie mobilă din străinătate; 

- desemnarea, pe baza propunerilor formulate de către Ministerul Afacerilor Externe, a 

operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare organizate pe 

lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare, secţiile consulare; 

- stabilirea mesajelor care apar în aplicaţia informatică pentru verificarea dreptului de 

vot (ADV), pentru codul numeric personal al alegătorului care a confirmat primirea 

documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă. 

 

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, Serviciul de Telecomunicații Speciale 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. 

  

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 pentru modificarea și 

completarea Normelor metodologice privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare 

a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția și desemnarea operatorilor de 

calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, aprobate prin Hotărârea Autorității 

Electorale Permanente nr. 9/2015, pe care îl propunem spre aprobare. 

 

 

 


