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AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

1. Titlul proiectului de act normativ:  

Instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea referendumului local 

referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt, din data de 15 

octombrie 2017 

 

2. Motivul emiterii actului normativ 

2.1. Descrierea situaţiei actuale 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 130/24.08.2017 cu privire la 

consultarea cetățenilor județului, prin referendum, referitor la atribuirea denumirii               

Olt-Romanați județului Olt, data referendumului local a fost stabilită în ziua de 15 

octombrie 2017.  

Organizarea și desfășurarea referendumurilor locale sunt reglementate de 

prevederile art. 16-20, art. 22, art. 23, art. 25, art. 26 alin. (2) – (6), art. 27 alin. (11) – (3), 

art. 28 – 42, art. 43 alin. (2), art. 431 alin. (1) și (2), art. 46, art. 47, art. 49-51 și ale art. 59-

62 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Prevederile art. 17, art. 18, art. 31 alin. (3) și art. 62 din Legea nr. 3/2000, cu 

modificările și completările ulterioare, conțin norme de trimitere către Legea nr. 70/1991 

privind alegerile locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 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, cu modificările şi completările ulterioare, precum și către Hotărârea 

Guvernului nr. 270/1996 privind stabilirea modelului ştampilelor care vor fi folosite la 

alegerile locale. 

Astfel, spre exemplu, potrivit art. 62 din Legea nr. 3/2000, cu modificările și 

completările ulterioare, „prevederile cap. XII din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea 

Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi ale cap. VI din Legea nr. 70/1991 privind alegerile 
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locale se aplică în mod corespunzător, în măsura în care prin prezenta lege nu se dispune 

altfel.” 

Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, a fost abrogată prin Legea nr. 67/2004 pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale, la rândul său abrogată prin Legea nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. 

Legea 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, a fost abrogată în mod expres prin art. 123 din Legea nr. 

208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaților, precum şi pentru 

organizarea şi funcționarea Autorității Electorale Permanente, publicată în Monitorul 

Oficial  nr. 553 din 24 iulie 2015.  

Legea nr. 115/2015 și Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările 

ulterioare nu au avut în vedere situaţia juridică a normelor de trimitere din cadrul Legii nr. 

3/2000, cu modificările și completările ulterioare, către Legea nr. 70/1991, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare și Legea nr. 35/2008, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Totodată, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 270/1996 privind stabilirea modelului 

ştampilelor care vor fi folosite la alegerile locale au ieșit la rândul lor din vigoare, acest 

act administrativ normativ fiind emis în baza unui act normativ primar abrogat, Legea nr. 

70/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi înlocuit de acte 

administrativ-normative subsecvente. 

Arătăm că, potrivit considerentelor Deciziei Curții Constituționale nr. 82/1995 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 19 martie 1996, „Efectul 

dispoziţiei de trimitere constă în încorporarea ideală a prevederilor la care se face 

trimiterea în conţinutul normei care face trimitere. Se produce astfel o împlinire a 

conţinutului ideal al normei care face trimiterea la prescripţiile celuilalt text. Dacă nu ar 

fi căutat economia de mijloace, legiuitorul ar fi încadrat, evident, acest text în forma 

scrisă a textului care face trimitere. Rezultă din aceasta ca textul aplicabil este în toate 

cazurile cel care face trimitere, iar nu cel de-al doilea, care poate sa nu aibă nici o 

contingență cu materia reglementată în primul text. Astfel se explică de ce, de regula, 

abrogarea celui de-al doilea text nu are nici o influenţă asupra celui dintâi. Există şi 

excepţii de la aceasta regula. Ele se întâlnesc atunci când cel de-al doilea text are o 

legătură substanţială cu primul, iar nu una doar formală, ceea ce face ca abrogarea 
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textului la care se trimite sa influenţeze aplicarea textului care face trimitere. Tot astfel, 

în cazul modificării celui de-al doilea text, în care, într-o buna tehnica legislativă, 

legiuitorul trebuie sa precizeze dacă trimiterea va opera la forma modificată sau nu.” 

Menționăm că, prin jurisprudența sa interpretativă, Biroul Electoral Central a 

continuat să valorizeze prevederile art. 17, art. 18, art. 30 alin. (3) și art. 62 din Legea nr. 

3/2000, cu modificările și completările ulterioare, stabilind, în esență, că trimiterile către 

actele normative abrogate vor fi considerate a fi efectuate către actele normative care            

le-au înlocuit. (A se vedea:  Hotărârea nr. 13 din 9 mai 2007 privind caracterul 

complinitor al Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, 

adoptată la referendumul național privind demiterea Președintelui României din 19 mai 

2007, Hotărârea nr. 34 din 28 iulie 2012 privind interpretarea art. 17, art. 18, art. 31 alin. 

(3) și art. 62 din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare, adoptată la 

referendumul național privind demiterea Președintelui României din 29 iulie 2012)1 

Prin urmare, în cazul referendumului local sunt aplicabile mutatis mutandis 

prevederile Capitolului VI din Legea nr. 115/2015, la care se adaugă prevederile art. 120 

din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care stabilesc că 

prevederile legale privind Corpul experţilor electorali, secţiile de votare, Registrul 

electoral şi listele electorale permanente se aplică în mod corespunzător referendumurilor 

locale. 

Mai arătăm că, potrivit prevederilor art. 103 alin. (1) lit. i) și w) din Legea nr. 

208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru 

organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și 

completările ulterioare,  Autoritatea Electorală Permanentă asigură aplicarea unitară a 

legislației privind organizarea şi desfăşurarea referendumurilor locale și veghează la 

respectarea acesteia. 

De asemenea, dispozițiile art. 100 alin. (1) din aceeași lege stabilesc că 

Autoritatea Electorală Permanentă este o instituție administrativă autonomă cu 

personalitate juridică și cu competență generală în materie electorală, care are misiunea 

de a asigura organizarea și desfășurarea alegerilor și a referendumurilor, precum și 

finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, cu respectarea Constituției, a 

legii și a standardelor internaționale și europene în materie. 

Prevederile art. 120 din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările 

ulterioare, stabilesc că prevederile legale privind corpul experţilor electorali, secţiile de 

votare, Registrul electoral şi listele electorale permanente se aplică în mod corespunzător 

alegerilor pentru Preşedintele României, alegerilor pentru autorităţile administraţiei 

                                                           
1 Hotărârile pot fi vizualizate la http://www.roaep.ro/istoric/. 

http://www.roaep.ro/istoric/
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publice locale, alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi referendumurilor 

naţionale şi locale. 

 

2.2. Schimbări preconizate 

Prezentul proiect de instrucțiuni urmărește îndrumarea autorităților locale și a 

organismelor electorale cu atribuții în materia organizării referendumului local referitor la 

atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt, din data de 15 octombrie 2017, după cum 

urmează: 

- se stabilește că, pentru referendumul local pentru modificarea denumirii 

județului Olt, se înființează Biroul electoral de circumscripție județeană Olt și birouri 

electorale ale secțiilor de votare, în condițiile Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi 

desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- se indică legislația aplicabilă în materia secțiilor de votare; astfel, referendumul 

local privind modificarea denumirii județului Olt se desfăşoară în secţiile de votare 

organizate şi numerotate potrivit Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a 

Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 

Permanente, cu modificările şi completările ulterioare; 

- desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare organizate 

pentru referendumul local se realizează din rândul experților electorali cu domiciliul sau 

reședința în județul Olt; 

- se stabilesc modelele listelor electorale, respectiv modelul listei electorale 

permanente, precum şi modelul listei electorale suplimentare care vor fi utilizate la 

referendumul local, potrivit anexelor nr. 1-2; 

- se stabilesc modelele ștampilelor electorale, respectiv modelul ştampilei 

Biroului electoral de circumscripţie judeţeană Olt, modelele ștampilelor de control ale 

secțiilor de votare și modelul ștampilei cu mențiunea „Votat” , potrivit anexelor nr. 3-5; 

- se stabilește modelul timbrului autocolant care va fi utilizat la referendumul 

local privind modificarea denumirii județului Olt din data de 15 octombrie 2017, potrivit 

anexei nr. 6; 

- confecţionarea ştampilelor electorale, a timbrelor autocolante şi a buletinelor 

de vot, tipărirea tipizatelor listei electorale suplimentare, a tipizatelor de pe lista electorală 

permanentă și suplimentară şi a proceselor-verbale privind rezultatele referendumului 

local, transportul şi distribuirea materialelor necesare votării, precum şi paza necesară se 

va asigura prin grija Consiliului Judeţean Olt, cu sprijinul primarilor comunelor, oraşelor 

şi municipiilor din judeţul Olt; 

- pentru dotarea tehnico-materială a birourilor electorale ale secţiilor de votare 

organizate pentru referendumul local privind modificarea denumirii județului Olt din data 
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de 15 octombrie 2017, primarii comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţul Olt vor 

utiliza cabinele și urnele de vot recuperate de la scrutinele anterioare şi aflate în stare de 

funcţionare; 

- arhivarea materialelor utilizate în referendumul local organizat la nivelul 

județului Olt în data de 15 octombrie 2017 se realizează cu aplicarea corespunzătoare a 

Hotărârii Guvernului nr. 947/2004 privind stabilirea duratei şi condiţiilor de păstrare a 

materialelor necesare votării; 

- Biroul electoral de circumscripţie judeţeană Olt va transmite procesele-verbale 

privind rezultatele referendumului local, în copie certificată către prefectul judeţului Olt şi 

Consiliul Judeţean Olt. 

  

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 

Din cauza urgenței reglementării, potrivit art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, proiectul de 

instrucțiuni urmează a fi postat pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente, până la data 

de 4 septembrie 2017, eventualele observaţii şi propuneri urmând a fi transmise până la 

data menţionată. 

Menționăm însă că soluțiile conținute de prezentul proiect nu diferă de cele 

utilizate deja la referendumurile locale anterioare. 

 

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 instrucţiuni privind 

organizarea și desfășurarea referendumului local referitor la atribuirea denumirii 

Olt-Romanați județului Olt, din data de 15 octombrie 2017,  pe care îl propunem spre 

aprobare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


