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AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

1. Titlul proiectului de act normativ:  

 

            Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Normele metodologice privind 

funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de 

prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai 

birourilor electorale ale secţiilor de votare, aprobate prin Hotărârea Autorității 

Electorale Permanente nr. 9/2015 

 

2. Motivul emiterii actului normativ 

 

2.1. Descrierea situaţiei actuale 

           Această hotărâre a mai fost modificată prin Hotărârea Autorității Electorale 

Permanente nr. 15/2016, în vigoare de la data de 11 aprilie 2016, precum și prin 

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 41/2016, în vigoare de la data de 21 

octombrie 2016.  

La data de 25 mai 2018, a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecția datelor), denumit în cele ce urmează 

„RGPD”. 

  

 2.2. Schimbări preconizate 

             Prin prezentul proiect de hotărâre se propune ca în formularul privind 

modelul cererii pentru desemnarea ca operator de calculator al biroului electoral al 

secţiei de votare să se modifice  datele personale furnizate, modul de prezentare a 

acestora, precum și nota de informare privind protecţia datelor personale, în 

conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.  

             

3. Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

           Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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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 

          Va fi consultată Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal. 

 

       7. Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 

proiectului de act normativ 

           Proiectul va fi supus procedurii de transparență decizională. 

 

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 pentru 

modificarea Anexei nr. 1 la Normele metodologice privind funcţionarea Sistemului 

informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia 

şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de 

votare, aprobate prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 9/2015, pe care 

îl propunem spre aprobare. 

 

 

 

 


