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REFERAT DE APROBARE 

 

1. Titlul proiectului de act normativ:  

Hotărâre privind procedura de eliberare a adeverinţelor care atestă îndeplinirea 

condiţiilor prevăzute de art. 73 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi procedura de acreditare a 

reprezentanţilor externi ai mass-mediei și a observatorilor externi la alegerile pentru 

membrii din România în Parlamentul European 

 

2. Motivul emiterii actului normativ 

2.1. Descrierea situaţiei actuale 

Dispozițiile art. 73 din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, stabilesc următoarele: 

„Art. 73. - (1) La toate operaţiunile electorale efectuate de birourile electorale ale 

secţiilor de votare pot asista, în afara membrilor acestora, persoanele acreditate în 

condiţiile prezentei legi. 

(2) În sensul prezentei legi, prin persoane acreditate se înţelege următoarele: 

a) observatorii interni şi externi; 

b) reprezentanţii interni şi externi ai mass-mediei; 

c) delegaţii partidelor politice, ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale, ai alianţelor politice sau electorale dintre acestea care participă 

la alegeri şi nu au reprezentanţi în birourile electorale. 

(3) Pot fi acreditaţi ca observatori interni reprezentanţii organizaţiilor 

neguvernamentale care au ca obiect principal de activitate apărarea democraţiei şi a 

drepturilor omului, care sunt legal constituite cu cel puţin 6 luni înainte de ziua de 

referinţă. Persoanele desemnate de aceste organizaţii ca observatori interni nu pot avea 

apartenenţă politică. 

(4) Pot fi acreditate ca reprezentanţi interni ai mass-mediei din România 

persoanele aflate în relaţii contractuale cu aceste instituţii şi care sunt desemnate în acest 

sens de către conducerea acestora. Persoanele desemnate de aceste instituţii ca 

reprezentanţi interni ai mass-mediei nu pot avea apartenenţă politică. 

(5) Acreditarea observatorilor interni şi a reprezentanţilor interni ai mass-mediei 

se face de către birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor 

municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, pentru 

toate secţiile de votare din raza de competenţă a acestora, la cererea scrisă a conducerii 

organizaţiilor neguvernamentale sau a instituţiilor mass-media din România, făcută cu 

cel puţin 5 zile înaintea datei alegerilor. 

 (6) Acreditarea observatorilor externi şi a reprezentanţilor externi ai mass-mediei 

se face de Autoritatea Electorală Permanentă, la propunerea Ministerului Afacerilor 

Externe, pentru toate birourile electorale. 
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(7) Pot fi acreditate ca observatori interni doar persoanele propuse de acele 

organizaţii neguvernamentale care prezintă o adeverinţă eliberată de Autoritatea 

Electorală Permanentă privind îndeplinirea prevederilor alin. (3). 

(8) Pot fi acreditate ca reprezentanţi interni ai mass-mediei doar persoanele 

propuse de acele instituţii mass-media care prezintă o adeverinţă eliberată de Autoritatea 

Electorală Permanentă privind îndeplinirea prevederilor alin. (4). 

(9) Acreditarea delegaţilor partidelor politice, ai organizaţiilor cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale, ai alianţelor politice sau electorale dintre acestea 

care participă la alegeri şi nu au reprezentanţi în birourile electorale se face de către 

birourile electorale judeţene, birourile electorale de sector sau de biroul electoral pentru 

secţiile de votare din străinătate, pentru birourile electorale respective, la cererea scrisă 

a conducerilor organizaţiilor judeţene ale partidelor politice, alianţelor politice şi 

alianţelor electorale, făcută cu cel puţin două zile înaintea datei alegerilor. 

(10) Persoanele acreditate pot asista la operaţiunile electorale în ziua votării, 

începând cu ora 6,00 şi terminând cu momentul încheierii şi semnării de către membrii 

biroului electoral al secţiei de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor 

votării în secţia respectivă, numai dacă prezintă actul de acreditare, care este valabil şi 

în copie. Acestea nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului electoral în 

cazul constatării unei neregularităţi. Orice act de propagandă electorală, precum şi 

încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, 

suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua 

votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare. 

(11) La biroul electoral al secţiei de votare, persoanele acreditate pot staţiona 

numai în spaţiul stabilit în acest sens în sala de votare de către preşedintele biroului 

electoral al secţiei de votare. Acreditarea permite accesul titularului acesteia şi în spaţiul 

special amenajat în acest sens la biroul electoral judeţean, al sectorului municipiului 

Bucureşti sau la biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate care a emis 

acreditarea. 

(12) Contestaţiile privind acreditarea ori respingerea solicitării de acreditare de 

către biroul electoral judeţean, biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti sau 

de către biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate se depun, în cel mult 

două zile de la afişarea deciziei, la tribunalul în a cărui rază teritorială funcţionează 

biroul electoral şi se soluţionează de acesta în cel mult două zile de la înregistrare. 

Hotărârea este definitivă. 

(13) Contestaţiile privind respingerea de către Autoritatea Electorală Permanentă 

a solicitării de eliberare a adeverinţei prevăzute la alin. (7) sau (8) se depun în cel mult 

două zile de la comunicarea răspunsului la Curtea de Apel Bucureşti şi se soluţionează 

de aceasta în termen de două zile de la înregistrare. Hotărârea este definitivă.” 

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 2/2014 privind procedura de 

eliberare a adeverinţelor care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 73 alin. (3) şi 

(4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 

Parlamentul European, precum şi procedura de acreditare a observatorilor externi şi a 
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reprezentanţilor externi ai mass-mediei la alegerile pentru membrii din România în 

Parlamentul European din anul 2014 a fost aplicabilă numai la alegerile din anul 2014. 

Prin urmare, având în vedere necesitatea aplicării unitare a prevederilor legale 

menţionate, precum şi imperativul asigurării accesului organizaţiilor neguvernamentale şi 

al instituţiilor mass-media la observarea procesului electoral, se impune adoptarea de 

către Autoritatea Electorală Permanentă a unei hotărâri care să reglementeze aspectele de 

competenţa acesteia, prevăzute de textele legale anterior citate. 

  

2.2. Schimbări preconizate 

Prezentul proiect de hotărâre reia liniile principale ale hotărârii Autorității 

Electorale Permanente nr. 2/2014,  vizând, în esenţă, stabilirea unor modele ale cererilor 

de eliberare a adeverinţelor care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 73 alin. 

(3) şi (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 

Parlamentul European, precum şi ale adeverinţelor propriu-zise. 

De asemenea, prezentul proiect stabilește documentația care trebuie depusă de 

organizațiile neguvernamentale și instituțiile mass-media pentru obținerea adeverințelor 

menționate, precum și termenele de depunere a cererilor şi de eliberare a adeverinţelor. 

În plus, proiectul de hotărâre stabilește procedura de acreditare a observatorilor 

externi şi a reprezentanţilor externi ai mass-mediei la alegerile pentru membrii din 

România în Parlamentul European. 

 

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 

Se va solicita avizul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal și punctul de vedere al Ministerului Afacerilor Externe. 

 

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. 



4 

 

 Față de cele mai sus arătate, Departamentul legislativ a elaborat proiectul de 

hotărâre a Autorității Electorale Permanente privind procedura de eliberare a 

adeverinţelor care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 73 alin. (3) şi (4) din 

Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul 

European, precum şi procedura de acreditare a reprezentanţilor externi ai mass-mediei și 

a observatorilor externi la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul 

European, pe care îl propunem spre aprobare.  

 

 

INIȚIATOR: 

Departamentul legislativ, 

Șef departament Cristian-Alexandru Leahu 

 

 

 

 

AVIZAT FAVORABIL: 

Direcția comunicare și relații externe, 

Director adjunct Luiza Nedelcu 

 

 

 

 


