
REFERAT DE APROBARE 

 

 

1. Titlul proiectului de act normativ: 

Hotărâre a Autorității Electorale Permanente privind aprobarea 

modelelor ștampilelor 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. 65 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 

370/2004 pentru alegerea Președintelui 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, modelele ştampilei Biroului Electoral Central, 

ştampilei biroului electoral judeţean, ştampilei biroului electoral al 

sectorului municipiului Bucureşti, ştampilei biroului electoral pentru secţiile 

de votare din străinătate, ştampilei de control a secţiei de votare, precum și 

al ştampilei cu menţiunea „VOTAT”. 

Totodată, potrivit art. 17 alin. (2) şi art. 23 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, 

raportat la art. 114 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, Autoritatea stabileşte prin hotărâre modelele 

ştampilelor utilizate de birourile electorale pentru votul prin corespondenţă. 

 

2.2. Schimbări preconizate 

 Prin prezentul act normativ se propune aprobarea modelului 

ştampilei Biroului Electoral Central, ştampilei biroului electoral județean, 

ştampilei biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, 

ştampilei biroului electoral al sectorului municipiului București, ştampilei de 

control a biroului electoral al secţiei de votare pentru judeţe şi pentru 

sectoarele Municipiului Bucureşti, ştampilei de control pentru birourile 

electorale ale secţiilor de votare din străinătate, ștampilei de control a 

biroului electoral pentru votul prin corespondență cu sediul în România, 



ștampilei de control a biroului electoral pentru votul prin corespondență cu 

sediul în afara țării, precum şi a modelului ştampilei cu menţiunea „VOTAT”, 

care vor fi folosite la alegerile pentru Președintele României. 

 

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 ștampilelor 

electorale care vor fi folosite la alegerile pentru Președintele României, pe 

care îl propunem spre aprobare. 

 

INIŢIATOR: 

Departamentul legislativ 

 

 


