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REFERAT DE APROBARE 

 

 

1. Titlul proiectului de act normativ:  

Hotărâre privind consemnarea opţiunilor ce rezultă din citirea buletinelor de vot 

pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor 

 

2. Motivul emiterii actului normativ 

2.1. Descrierea situaţiei actuale 

Prevederile art. 92 alin. (7) – (13) 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 stabilesc următoarele: 

„(7) Preşedintele va citi, cu voce tare, la deschiderea fiecărui buletin, denumirea 

competitorului electoral votat şi va arăta buletinul de vot celor prezenţi. 

(8) Pe formularul tipizat elaborat de Autoritatea Electorală Permanentă, unul dintre 

membrii biroului electoral, asistat de cel puţin încă un membru al acestuia, consemnează opţiunea 

ce rezultă prin citirea fiecărui buletin de vot. 

 (9) Fiecare buletin de vot citit şi consemnat în formular este aşezat de către preşedinte, 

ajutat de ceilalţi membri ai biroului electoral, într-un pachet separat pentru fiecare competitor 

electoral. 

 (10) Pentru buletinele de vot nule, voturi albe, precum şi pentru cele contestate se fac 

pachete separate. 

  (11) Sunt nule buletinele de vot care nu poartă ştampila de control a biroului electoral al 

secţiei de votare, buletinele de vot având alt model decât cel legal aprobat sau la care ştampila este 

aplicată pe mai multe patrulatere ori în afara acestora. Aceste buletine de vot nu intră în calculul 

voturilor valabil exprimate. 

   (12) În cazul în care există buletine de vot pentru care există opinii diferite privind 

valabilitatea votului, acesta va fi atribuit unui candidat sau va fi considerat nul, în funcţie de 

părerea majorităţii membrilor biroului electoral al secţiei de votare. 

    (13) Sunt voturi albe buletinele care nu au aplicată ştampila "VOTAT". Aceste buletine 

nu intră în calculul voturilor valabil exprimate.” 

Totodată, potrivit art. 93 alin. (9) şi (12) din aceeaşi lege: 

„(9) Separat pentru Senat şi Camera Deputaţilor se întocmeşte câte un dosar care cuprinde: 

procesul-verbal, în două exemplare originale, contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale 

biroului electoral al secţiei de votare, buletinele de vot nule şi cele contestate, buletinele de vot 

întrebuinţate şi necontestate, formularele tipizate care au fost folosite la calculul rezultatelor, 

precum şi listele electorale utilizate în cadrul secţiei de votare, îndosariate pe tipuri de liste. 

Dosarele, sigilate şi ştampilate, însoţite de listele electorale utilizate la secţia de votare respectivă, 

se înaintează biroului electoral de circumscripţie, respectiv oficiului electoral, în cel mult 24 de ore 

de la încheierea votării, de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, cu pază 

militară şi însoţit, la cerere, de reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor 



2 

 

electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din biroul electoral al 

secţiei de votare, candidaţii sau persoanele acreditate conform prezentei legi. 

… 

(12) Birourile electorale ale secţiilor de votare organizate în străinătate întocmesc, separat 

pentru Senat şi Camera Deputaţilor, câte un dosar care cuprinde: procesul-verbal, în două 

exemplare originale, contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale biroului electoral al 

secţiei de votare, buletinele de vot nule şi cele contestate, formularele tipizate care au fost folosite 

la calculul rezultatelor, precum şi listele electorale utilizate în cadrul secţiei de votare, îndosariate 

pe tipuri de liste. Dosarele, sigilate şi ştampilate, însoţite de listele electorale utilizate la secţia de 

votare respectivă, se înaintează, cu sprijin logistic din partea Ministerului Afacerilor Externe, pe 

bază de proces-verbal, biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul 

sau reşedinţa în afara ţării, iar în cazul în care acesta şi-a încetat activitatea, Tribunalului 

Bucureşti. Buletinele de vot întrebuinţate şi cele necontestate, buletinele de vot anulate şi 

neutilizate, ştampilele şi celelalte materiale necesare votării sunt predate, pe bază de proces-

verbal, misiunii diplomatice sau oficiului consular.” 

2.2. Schimbări preconizate 

Prezentul proiect de hotărâre urmărește aprobarea formularului pentru consemnarea 

opţiunilor ce rezultă din citirea buletinelor de vot pentru alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor, precum și reglementarea procedurii de completare a acestuia. 

 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

7. Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de 

act normativ 

Este necesară îndeplinirea procedurii prevăzute de Legea 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 privind consemnarea 

opţiunilor ce rezultă din citirea buletinelor de vot pentru alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor, pe care îl propunem spre aprobare. 

 

 

 


