AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV

REFERAT DE APROBARE
1. Titlul proiectului de act normativ:
Hotărâre privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare
a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul
2019
2. Motivul emiterii actului normativ
2.1. Descrierea situaţiei actuale
Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2019 privind unele măsuri
pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România
în Parlamentul European din anul 2019 au fost reglementate următoarele
aspecte principale:
- utilizarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi
de prevenire a votului ilegal prevăzut de Legea nr. 208/2015 privind alegerea
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările
ulterioare;
- selecţia persoanelor care vor asigura operarea Sistemului informatic de
monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal în secţiile de
votare, denumite operatori de calculator;
- modalitatea de verificare a legalității exercitării dreptului de vot prin
intermediul Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de
prevenire a votului ilegal;
- desemnarea prin tragere computerizată a președinților birourilor
electorale ale secțiilor de votare şi a locţiitorilor acestora;
- modalitatea de stabilire a numărul necesar de ştampile cu menţiunea
"VOTAT".
Totodată, în conformitate cu art. 120 din Legea nr. 208/2015 privind
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările
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ulterioare, dispoziţiile acestei legi referitoare la Corpul experţilor electorali,
secţiile de votare, Registrul electoral şi listele electorale permanente se aplică
în mod corespunzător la alegerile pentru Parlamentul European.
2.2. Schimbări preconizate
Prin prezentul proiect de hotărâre se propun următoarele măsuri tehnice
principale:
- Operaţionalizarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la
vot şi de prevenire a votului ilegal, cu luarea în considerare a aspectelor
specifice alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European;
- Aplicarea corespunzătoare a metodologiilor emise de Autoritatea
Electorală Permanentă în aplicarea prevederilor legale privind Sistemul
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, desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor
de votare şi a locţiitorilor acestora, precum şi secţiile de votare;
- Stabilirea modelului listei electorale permanente;
- Stabilirea normativelor privind ştampilele cu menţiunea „VOTAT”.
De asemenea, prin prezentul proiect urmăreşte ca prevederile art. 49
alin. (1), (4) și (5) 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 să se aplice în
mod corespunzător la alegerile pentru 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
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Vor fi consultate următoarele instituţii: Ministerul Afacerilor Interne,
Ministerul Afacerilor Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal.
7. Activităţi de informare publică privind elaborarea şi
implementarea proiectului de act normativ
Proiectul este subsecvent Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor
pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 şi Deciziei
Biroului Electoral Central nr. 16D/29.03.2019 privind organizarea activităţii de
verificare şi centralizare a proceselor-verbale utilizate pentru alegerea
membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019.
Proiectul va fi adus la cunoştinţă publică pe site-ul Autorităţii Electorale
Permanente şi prin intermediul mass-mediei, conform 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 privind
unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii
din România în Parlamentul European din anul 2019, pe care îl propunem spre
aprobare.
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