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REFERAT DE APROBARE 

 
 

1. Titlul proiectului de act normativ:  

 

 Hotărâre privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de consemnare şi 

centralizare a rezultatelor votării pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019 

 

 2. Motivul emiterii actului normativ 

 

2.1. Descrierea situaţiei actuale 

 

Dispozițiile art. 49 alin. (1) şi (2), art. 50 alin. (1) şi (2), art. 51 alin. (1) şi (2) din Legea 

nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, reglementează elementele cuprinse de procesele-verbale încheiate de birourile 

electorale. 

De asemenea, potrivit art. 17 alin. (1) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin 

corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea 

Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Electorale Permanente, biroul electoral pentru votul prin corespondenţă consemnează rezultatul 

votului prin corespondenţă într-un proces-verbal, pentru fiecare tip de scrutin, încheiat în două 

exemplare originale, care va cuprinde: 

    a) numărul total al alegătorilor arondaţi; 

    b) numărul total al plicurilor exterioare primite de la alegători, din care: 

    b1) numărul total al plicurilor exterioare valabile; 

    b2) numărul total al plicurilor exterioare nule; 

    c) numărul total al plicurilor interioare, din care: 

    c1) numărul plicurilor interioare valabile; 

    c2) numărul plicurilor interioare nule; 

    d) numărul total al voturilor, din care: 

    d1) numărul voturilor valabil exprimate; 

    d2) numărul voturilor nule; 

    e) numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare candidat sau listă de 

candidaţi; 

    f) numărul voturilor contestate; 

    g) expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestaţiilor şi a modului de soluţionare a lor, 

precum şi a contestaţiilor înaintate biroului electoral ierarhic superior. 

De asemenea, biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate asigură 

centralizarea datelor şi includerea acestora în procesele-verbale privind consemnarea şi 

centralizarea rezultatelor votării, pe care le întocmesc conform prevederilor legale aplicabile. 

Mai arătăm că, potrivit dispozițiilor art. 65 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 370/2004, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, modelele proceselor-verbale de 

consemnare şi centralizare a rezultatelor votării se stabilesc prin hotărâre a Autorităţii Electorale 

Permanente, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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2.2. Schimbări preconizate 

 

Prezentul proiect de hotărâre urmărește stabilirea modelelor proceselor-verbale de 

consemnare şi centralizare a rezultatelor votării pentru alegerea Președintelui României din anul 

2019, respectiv: 

- modelele proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării pentru alegerea 

Președintelui României, care vor fi întocmite de către birourile electorale ale secţiilor de votare, 

prevăzute în anexele nr. 1A, 1B și 1C; 

- modelul procesului-verbal privind consemnarea rezultatului votului prin corespondență 

pentru alegerea Președintelui României, care va fi întocmit de către birourile electorale pentru 

votul prin corespondență, prevăzut în anexa nr. 1 D; 

- modelul procesului-verbal privind centralizarea rezultatelor votării pentru alegerea 

Președintelui României, care va fi întocmit de către birourile electorale județene, prevăzut în 

anexa nr. 2A; 

- modelul procesului-verbal privind centralizarea rezultatelor votării pentru alegerea 

Președintelui României, care va fi întocmit de către birourile electorale ale sectoarelor 

municipiului București, prevăzut în anexa nr. 2B; 

- modelul procesului-verbal privind centralizarea rezultatelor votării pentru alegerea 

Președintelui României, care va fi întocmit de către biroul electoral pentru secțiile de votare din 

străinătate, prevăzut în anexa nr. 2C; 

- modelul procesului-verbal privind rezultatul alegerii Președintelui  României, care va fi 

întocmit de către Biroul Electoral Central, prevăzut în anexa nr. 3.  

 

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 

Proiectul de act normativ a fost elaborat cu consultarea Institutul Național de Statistică.   

 

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. 

 

8. Măsuri de implementare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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Față de cele mai sus arătate, am elaborat proiectul de hotărâre a Autorității Electorale 

Permanente privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a 

rezultatelor votării pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019, pe care îl propunem 

spre aprobare. 

 

 

 

INIȚIATOR: 

Departamentul legislativ 

 


