
 

 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

1. Titlul proiectului de act normativ:  
Hotărâre privind modelul, condiţiile de confecţionare, gestionare şi 

utilizare a timbrului autocolant care va fi folosit la alegerile pentru 
Preşedintele României din anul 2019 

 
2. 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 
timbrului autocolant, precum şi condiţiile de confecţionare, gestionare şi utilizare a 
acestuia. 
  

 2.2. Schimbări preconizate 
Prin prezentul proiect de hotărâre se propun următoarele: 
- aprobarea modelului timbrului autocolant care va fi aplicat pe spatele 

cărții de identitate sau a cărții electronice de identitate, în vederea bunei 
desfășurări a procesului electoral.  

- aplicarea pe spatele cărții de identitate sau pe spatele cărții 
electronice de identitate a alegătorului care își exercită dreptul de vot, după 
exercitarea dreptului de vot, a unui timbru autocolant cu mențiunea ”VOTAT” 
și a datei scrutinului; 

- aderarea perfectă pe cartea de identitate, cartea electronică de 
identitate sau pe documentul de identitate a timbrului autocolant astfel încât 
să nu se poată detaşa; 

- stabilirea persoanelor cărora li se vor preda timbrele autocolante 
pentru secțiile de votare din țară și pentru cele din străinătate; 

- stabilirea unui format unitar, a unei modalități unitare de imprimare 
și a numărului de timbre autocolante care trebuie tipărit, raportat la numărul 
de alegători posesori de cărţi de identitate. 
 

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 Ministerului 
Afacerilor Interne și Ministerului Afacerilor Externe.  
 

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, concomitent cu emiterea unui comunicat de presă. 

 
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 
modelul, condiţiile de confecţionare, gestionare şi utilizare a timbrului 
autocolant care va fi folosit la alegerile pentru Preşedintele României din anul 
2019, pe care îl propunem spre aprobare. 

 
Inițiator: 

 
Departamentul legislativ 

 
 
 


