
 

 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

1. Titlul proiectului de act normativ:  
Hotărâre privind aprobarea modelului buletinului de vot utilizat în 

secțiile de votare din țară, modelului buletinului de vot utilizat în secțiile 
de votare din străinătate și a modelului buletinului de vot prin 
corespondență, precum și a condițiilor de confecționare, gestionare și 
utilizare a acestora la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019  

 
Motivul emiterii actului normativ 
 
2.1. Descrierea situaţiei actuale 

   În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (2) din Legea nr. 370/2004 
pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, în cel mult 5 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului 
privind stabilirea datei alegerilor, Autoritatea Electorală Permanentă stabileşte prin 
hotărâre, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, modelul 
buletinului de vot utilizat în secţiile de votare din ţară, modelul buletinului de vot 
utilizat în secţiile de votare din străinătate şi modelul buletinului de vot prin 
corespondenţă, precum şi condiţiile de confecţionare, gestionare şi utilizare a 
acestora. 
  

 2.2. Schimbări preconizate 
Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea modelului 

buletinului de vot utilizat în secţiile de votare din ţară, modelului buletinului 
de vot utilizat în secţiile de votare din străinătate şi a modelului buletinului de 
vot prin corespondenţă, precum şi a condiţiilor de confecţionare, gestionare şi 
utilizare a acestora. 

La formularea prezentului proiect de hotărâre s-au luat în considerare 
modelele buletinelor de vot utilizate la alegerile prezidenţiale din anul 2014. 
  
 

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 va fi transmis spre consultare Regiei Autonome 
„Monitorul Oficial”.  
 

7. Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 
proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ va fi afișat pe site-ul Autorității Electorale 
Permanente. 

 
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 
aprobarea modelului buletinului de vot utilizat în secțiile de votare din țară, 
modelului buletinului de vot utilizat în secțiile de votare din străinătate și a 
modelului buletinului de vot prin corespondență, precum și a condițiilor de 
confecționare, gestionare și utilizare a acestora la alegerile pentru 
Preşedintele României din anul 2019. 

 
Inițiator: 

 
Departamentul legislativ 

 
 
 


