
 

 

 

ORDIN NR. ____din __________ 

privind stabilirea diplomelor, premiilor şi distincţiilor acordate de preşedintele Autorităţii 

Electorale Permanente 

  

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 16482 din 12.08.2019, prin care au fost 

propuse diplomele, premiile şi distincţiile acordate de preşedintele Autorităţii Electorale 

Permanente,  

Văzând dispoziţiile art. 10 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Autorităţii Electorale Permanente aprobat Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei 

Deputaţilor şi Senatului nr. 2/2019, 

 În temeiul art. 101 alin. (9) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

  

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente emite prezentul  

 

ORDIN 

 

Art. 1. – (1) Se stabilesc diplomele, premiile şi distincţiile acordate de preşedintele 

Autorităţii Electorale Permanente, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul 

ordin. 

(2) Acordarea diplomelor, premiilor şi distincţiilor se face prin ordin al preşedintelui 

Autorităţii Electorale Permanente, potrivit Metodologiei de întocmire, avizare, emitere şi 

asigurare a publicității ordinelor președintelui Autorităţii Electorale Permanente, aprobată prin 

Ordinul preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente nr. 124/2019. 

(3) Diplomele, premiile şi distincţiile pot fi acordate şi cu ocazia aniversării unor 

evenimente cu însemnătate pentru Autoritatea Electorală Permanentă. 

(4) Diplomele, premiile şi distincţiile acordate de preşedintele Autorităţii Electorale 

Permanente au caracter onorific. 

Art. 2. - Prezentul ordin publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

PREŞEDINTE,  

 

CONSTANTIN-FLORIN MITULEȚU-BUICĂ 



 

 

Anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente nr. …………. 

 

 

Diplome, premii şi distincţii acordate de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente 

 

I. Diplome  

1. Diplomă de merit – se acordă personalului care a participat direct la obţinerea unor rezultate 

deosebite în activitatea Autorităţii; 

2. Diplomă de onoare – se acordă persoanelor fizice şi juridice, române sau străine, pentru 

activitatea desfăşurată în domeniile de competenţă ale Autorităţii. 

 

II. Premii  

1. Premiul de excelenţă - se acordă persoanelor fizice şi juridice, române sau străine, pentru 

realizări de excepţie în domeniile de competenţă ale Autorităţii; 

2. Premiul anual al Autorităţii Electorale Permanente – se acordă unei singure persoane, fizice 

sau juridice, dintre cele care au obţinut premiul de excelenţă. 

 

III. Distincţii 

1. Medalia Autorităţii Electorale Permanente (tip plachetă) – se acordă persoanelor fizice şi 

juridice, române sau străine, pentru activitatea desfăşurată în domeniile de competenţă ale 

Autorităţii;  

2. Insigna Autorităţii Electorale Permanente (tip pin) – se acordă persoanelor fizice şi juridice, 

române sau străine, pentru activitatea desfăşurată în domeniile de competenţă ale Autorităţii. 


