
REFERAT DE APROBARE 

 

 

1. Titlul proiectului de act normativ: 

Hotărâre a Autorității Electorale Permanente privind aprobarea modelelor 

listelor electorale permanente, a modelelor listelor electorale suplimentare și 

a modelului extrasului din listele electorale care vor fi folosite la alegerile 

pentru Președintele României 

 

2. Motivul emiterii actului normativ 

2.1. Descrierea situației actuale 

Alegerile pentru Președintele României se organizează în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 370/2004, raportat la 

art. 49 alin. (5) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a 

Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Electorale Permanente, listele electorale permanente cuprind: 

numele şi prenumele alegătorului, codul numeric personal, domiciliul sau 

reşedinţa, după caz, seria şi numărul actului de identitate, numărul 

circumscripţiei electorale, numărul secţiei de votare şi o rubrică destinată 

semnăturii alegătorului.  

Prevederile art. 6 din Legea nr. 288/2015 privind votul prin 

corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 

privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru 

organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu 

modificările și completările ulterioare, stabilesc că Autoritatea Electorală 

Permanentă întocmeşte listele electorale permanente pentru votul prin 

corespondenţă, în format electronic, pe baza datelor şi informaţiilor 

furnizate prin formularele on-line de către alegători. Acestea cuprind 

alegătorii, ordonaţi alfabetic pe state, care au solicitat transmiterea 

documentelor necesare votării la adresa de domiciliu sau reşedinţă din 

străinătate. 

Totodată, dispozițiile art. 7 din Legea nr. 288/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, prevăd că lista electorală pentru votul prin 

corespondență cuprinde tipul scrutinului, numele și prenumele alegătorului, 

codul numeric personal, domiciliul sau reședința, după caz, seria și numărul 

actului de identitate, codul poștal al domiciliului sau al reședinței, precum și 

rubrici pentru data înregistrării plicului exterior și data introducerii plicului 



interior în urna de vot care vor fi completate de către biroul electoral pentru 

votul prin corespondență competent, conform legii amintite.  

Or din economia prevederilor din Legea nr. 288/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, menționate anterior, rezultă că pentru votul prin 

corespondență se utilizează două liste electorale distincte, una folosită de 

Compania Națională „Poşta Română” S.A. pentru a transmite alegătorilor 

documentele aferente votului prin corespondenţă, respectiv una utilizată de 

birourile electorale pentru votul prin corespondenţă sau de birourile 

electorale ale secţiilor de votare din străinătate, după caz, pentru a 

consemna alegătorii care au votat prin corespondenţă. 

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare,  listele electorale suplimentare 

cuprind rubrici pentru numele, codul numeric personal, domiciliul, seria și 

numărul actului de identitate, numărul secției de votare și semnătura 

alegătorului.  În ceea ce privește listele electorale suplimentare  din 

străinătate, acestea sunt generate în format electronic, pe baza datelor 

înregistrate în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot si de 

prevenire a votului ilegal, conform art. 9 alin. (6) din Legea nr. 370/2004, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar în caz de 

disfuncționalitate a Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot 

și de prevenire a votului ilegal, listele electorale suplimentare din 

străinătate se întocmesc pe suport hârtie și cuprind rubrici pentru numele și 

prenumele, codul numeric personal și semnătura alegătorului. 

 Ținând cont de regimul juridic al extrasului de pe listele electorale, 

acestea urmează să cuprindă elementele înscrise în lista electorală 

permanentă și în lista electorală suplimentară. 

 Dispoziţiile art. 65 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare stabilesc că în termen de cel mult 5 

zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei 

alegerilor, Autoritatea Electorală permanentă stabilește, prin hotărâre, 

modelul listei electorale permanente, modelul listei electorale suplimentare 

şi modelul extrasului din listele electorale, care se publică în Monitorul 

Oficial al României, Partea I. 

         Învederăm faptul că Hotărârea Guvernului nr. 709/2014 pentru 

aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, a modelelor 

tabelelor electorale și a modelului declarației pe propria răspundere care vor 

fi folosite la alegerile pentru Președintele României din anul 2014 a fost 

aplicabilă numai la alegerile prezidențiale din 2014, astfel încât este 

necesară adoptarea unui nou act normativ cu același obiect. 

 



2.2. Schimbări preconizate 

 Prin prezentul act normativ se propune aprobarea următoarelor 

modele ale listelor electorale utilizate la alegerile pentru Președintele 

României: 

a) modelul listei electorale permanente din țară, prevăzut în anexa nr. 

1; 

b)  modelul listei electorale permanente din străinătate, prevăzut în 

anexa nr. 2; 

c) modelul listei electorale permanente din străinătate pentru votul 

prin corespondență, prevăzut în anexa nr. 3; 

d) modelul listei electorale permanente din străinătate pentru votul 

prin corespondență, utilizat pentru consemnarea alegătorilor care au votat 

prin corespondență, prevăzut în anexa nr. 4; 

e) modelul listei electorale suplimentare utilizate în țară, prevăzut în 

anexa nr. 5; 

f) modelul listei electorale suplimentare utilizate în străinătate, 

prevăzut în anexa nr. 6; 

g) și modelul extrasului din listele electorale, prevăzut în anexa nr. 7. 

 

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 și pe termen lung (pe 5 ani) 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

5. Efectele proiectului de act normativ asupra legislației 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 nu se referă la acest subiect. 

 

       7. Activități de informare publică privind elaborarea și 

implementarea proiectului de act normativ. 

Prezentul proiect de hotărâre a fost publicat pe site-ul Autorităţii 

Electorale Permanente în data de 21 august 2019, anunţul referitor la 

elaborarea acestuia fiind adus la cunoştinţa publicului și transmis către 

mass-media,  conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată. 



 

8. Măsuri de implementare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

Față de cele de mai sus arătate, am elaborat proiectul de hotărâre a 

Autorității Electorale Permanente privind aprobarea modelelor listelor 

electorale permanente, a modelelor listelor electorale suplimentare și a 

modelului extrasului din listele electorale care vor fi folosite la alegerile 

pentru Președintele României, pe care îl propunem spre aprobare. 

 

INIŢIATOR: 

Departamentul legislativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


