REFERAT DE APROBARE
1. Titlul proiectului de act normativ:
Hotărâre pentru modificarea Metodologiei de admitere în Corpul experţilor
electorali, aprobate prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 11/2015
2. Motivul emiterii actului normativ
2.1. Descrierea situaţiei actuale
Începând cu data de 25 mai 2018 se aplică Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera
circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protecţia datelor), prin care a fost abrogată implicit Legea nr. 677/2001 pentru protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date,
cu modificările şi completările ulterioare.
Regulamentul (UE) 2016/679 pune accent pe transparenţa faţă de persoana vizată și
responsabilizarea operatorului de date faţă de modul în care prelucrează datele cu caracter
personal, consolidează drepturile garantate persoanelor vizate și introduce noi drepturi ale
acestora, respectiv dreptul de a fi uitat, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul la restricționarea
prelucrării.
Prin urmare, este necesară modificarea anexelor 1-5 ale Metodologiei de admitere în
Corpul experţilor electorali, în acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.
2.2. Schimbări preconizate
Prin prezentul proiect de hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente se propune
modificarea anexelor nr. 1-5 ale Metodologiei de admitere în Corpul experţilor electorali, în ceea
ce privește mențiunile din cuprinsul notei de informare privind protecţia datelor personale, în
acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679. Astfel, sunt precizate următoarele:
- scopul preluării de către Autoritatea Electorală Permanentă a datelor cu caracter personal
furnizate de persoanele care solicită admitere în Corpul experţilor electorali pe bază de aviz
favorabil sau pe bază de examen;
- temeiul legal în baza căruia se efectuează prelucrarea în vederea îndeplinirii obligației
legale conform art. 6 alin. 1 litera c) din Regulamentul (UE) 679/2016, respectiv prevederile
art. 16 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;
- instituțiile și autoritățile publice cărora li se vor dezvălui datele cu caracter personal,
respectiv Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe (în cazul experților
electorali din străinătate), instituțiilor prefectului, birourilor și oficiilor electorale, sau dacă este
cazul, organelor de poliție, organelor de urmărire penală și instanțelor judecătorești;
- înștiințarea experților electorali cu privire la faptul că numele acestora vor fi dezvăluite
publicului în cadrul procedurilor aducere la cunoștință a componenței birourilor electorale,
respectiv de publicare pe internet a proceselor-verbale privind rezultatele votării;
- perioada stocării datelor cu caracter personal și precizări privind transferul acestora către
state din cadrul/din afara Uniunii Europene;
- precizări privind datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor cu caracter
personal din cadrul Autorității Electorale Permanente;
- drepturile persoanelor vizate dreptul de acces (art. 15 din RGPD), dreptul la rectificare
(art. 16 din RGPD), dreptul la restricționarea prelucrării (art.18 din RGPD), dreptul la
portabilitatea datelor (art.20 din RGPD), dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate
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exclusiv pe prelucrarea automată (art. 22 din RGPD), precum și modalitatea de exercitare a
acestora.
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
În data de 10 ianuarie 2019 au fost consultate următoarele structuri din cadrul Autorității
Electorale Permanente: Departamentul pentru coordonarea filialelor şi relaţia cu autorităţile
locale, Direcţia generală pentru coordonarea sistemului informaţional electoral naţional și
Direcția Management Electoral. De asemenea, a fost consulat Responsabilul cu protecția datelor
cu caracter personal din cadrul A.E.P., urmând a se solicita avizul Autorității Naționale 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.
Față de cele mai sus arătate, am elaborat proiectul de hotărâre a Autorității Electorale
Permanente pentru modificarea Metodologiei de admitere în Corpul experţilor electorali,
aprobată prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 11/2015, pe care îl propunem
spre aprobare.
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