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REFERAT DE APROBARE 

 

 

 1. Titlul proiectului de act normativ:  

Instrucțiuni privind acreditarea observatorilor, a delegaților mass-mediei străini și a 

delegaților formațiunilor politice la alegerile locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017 

 

2. Motivul emiterii actului normativ 

2.1. Descrierea situaţiei actuale 

Alegerile locale sunt reglementate de 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. 

În ședința Guvernului din data de 27.09.2017 a fost adoptată hotărârea privind  stabilirea datei de 

5 noiembrie 2017 ca dată a alegerilor locale parțiale pentru 16 primari și un consiliu local în unele 

circumscripții electorale. Hotărârea menționată va intra în vigoare la data de 2 octombrie 2017, dată la 

care începe perioada electorală.  

Dispozițiile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 prevăd că acreditarea observatorilor străini și 

a delegaţilor mass-media străini se efectuează de către Biroul Electoral Central, la propunerea 

Ministerului Afacerilor Externe. 

În conformitate cu dispozițiile art. 27 alin. (3) și art. 128 din aceeași lege, birourile electorale de 

circumscripţie judeţeană îi acreditează ca observatori interni numai pe cetăţenii cu drept de vot 

împuterniciţi de o organizaţie neguvernamentală care are ca obiect de activitate apărarea drepturilor 

omului, înfiinţată legal cu cel puţin 6 luni înaintea începerii campaniei electorale. 

Art. 129 din Legea nr. 115/2015 prevede că persoanele desemnate ca observatori interni nu pot fi 

membri ai unui partid politic; acreditarea se acordă pentru toate secţiile de votare de pe raza 

circumscripţiei electorale judeţene sau a municipiului Bucureşti, numai la cererea organizaţiilor 

neguvernamentale prevăzute la art. 128, însoţită de declaraţia scrisă a fiecărui observator că va respecta 

condiţiile de acreditare; declaraţia se dă pe propria răspundere şi constituie act de drept public, cu toate 

consecinţele prevăzute de lege.  

Condiţiile acreditării sunt prevăzute la art. 121 alin. (3) şi sunt menţionate în actul de acreditare. 

Astfel, persoanele acreditate şi delegaţii acreditaţi pot asista la operaţiunile electorale numai dacă prezintă 

actul de acreditare. Ei nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având 

numai dreptul de a sesiza preşedintele biroului electoral în cazul constatării unor neregularităţi. Orice act 

de propagandă pentru sau împotriva unui partid politic, unei alianţe politice, alianţe electorale ori candidat 

independent sau încercarea de a influenţa opţiunea alegătorului, precum şi încălcarea în orice mod a 
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actului de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, anularea acreditării de către biroul electoral care a 

constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare. 

Îndepărtarea din localul secţiei de votare se realizează de către personalul care asigură paza secţiei de 

votare numai la solicitarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare. 

De asemenea, mai arătăm că, potrivit art. 93 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, la numărarea 

voturilor pot participa, ca delegaţi, reprezentanţii tuturor partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor 

electorale sau organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au participat la alegeri şi nu 

au reprezentanţi în biroul electoral al secţiei de votare. Acreditarea delegaţilor se face de către birourile 

electorale de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală sau de sector, după caz, la cererea scrisă a 

conducerilor organizaţiilor judeţene ale partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale sau 

organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, făcută cu cel puţin două zile înaintea datei 

alegerilor. 

În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1) și (3) din același act normativ, în judeţele în care se 

organizează alegeri locale parţiale în cel puţin două circumscripţii electorale comunale, orăşeneşti sau 

municipale se constituie un birou electoral judeţean, care îndeplinește în mod corespunzător atribuţiile 

prevăzute de  lege pentru Biroul Electoral Central.  

Totodată, potrivit art. 33 alin. (4) și (6), în judeţele în care se organizează alegeri parţiale într-o 

singură circumscripţie electorală nu se mai constituie un birou electoral judeţean, iar atribuţiile prevăzute 

la art. 39 alin. (2) și art. 128 sunt îndeplinite de biroul electoral de circumscripţie. 

2.2. Schimbări preconizate 

Prin prezentul proiect de instrucțiuni se propun următoarele: 

➢ stabilirea procedurii de acreditare la alegerile locale parțiale pentru primari și un consiliu local 

din data de 5 noiembrie 2017, a observatorilor străini și a delegaților mass-mediei străini, 

respectiv a observatorilor interni și a delegaților partidelor politice, alianţelor politice, 

alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care 

participă la alegeri şi nu au reprezentanţi în biroul electoral al secţiei de votare; 

➢ reprezentanții mass-media români au acces în secția de votare în baza actului de identitate și a 

legitimației de jurnalist; 

➢ stabilirea modelului cererii de acreditare a observatorilor interni la alegerile locale parțiale din 

data de 5 noiembrie 2017 – se propune totodată ca cererea să poată fi transmisă prin poștă, fax 

sau e-mail; 

➢ stabilirea modelului declarației pe propria răspundere; 

➢ stabilirea modelelor documentelor de acreditare emise de către birourile electorale.  
 

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.  
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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 

Proiectul de instrucțiuni  a fost supus procedurii de transparență decizională, potrivit art. 7 din 

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 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 Instrucțiuni privind acreditarea 

observatorilor, a delegaților mass-mediei străini și a delegaților formațiunilor politice la alegerile locale 

parțiale din data de 5 noiembrie 2017, pe care îl propunem spre aprobare. 

 

 

 


