
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind organizarea şi funcţionarea Rețelei electorale naționale 

 

 

 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, și al art. 102
1
 alin. (3) 

din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și 

pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și 

completările ulterioare, 

  

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

 Art. 1. – (1) Rețeaua electorală națională este un organism consultativ, fără 

personalitate juridică, ce funcționează pe lângă Autoritatea Electorală Permanentă. 

(2) Reţeaua electorală naţională este compusă din următoarele structuri de 

lucru: 

a) Consiliul electoral naţional; 

b) Grupul de lucru pentru informatizarea proceselor electorale; 

c) Grupul de lucru pentru alegeri şi referendumuri; 

d) Secretariat. 

 

Art. 2. – Consiliul electoral naţional reprezintă forul decizional al Rețelei 

electorale naționale și este alcătuit din următoarele persoane: 

 a) Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente – coordonator al Rețelei 

electorale naționale;  

 b) câte un reprezentant la nivel de secretar de stat sau secretar general al 

Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului 

Educației Naționale, Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, 

Institutului Naţional de Statistică şi al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 

Reglementare în Comunicaţii; 



c) câte un reprezentant al Serviciului de Telecomunicații Speciale, ai Centrului 

Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO şi al 

Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Informatică; 

d) câte un reprezentant al fiecărui partid politic  parlamentar; 

e) trei experţi în domeniul electoral desemnaţi de organizații neguvernamentale 

cu experiență relevantă în observarea proceselor electorale. 

 

Art. 3. - (1) Consiliul electoral naţional adoptă, pe baza propunerilor grupurilor 

de lucru prevăzute de art. 4 şi 6, recomandări și rapoarte privind organizarea eficientă 

şi democratică a alegerilor şi a referendumurilor, respectiv funcţionarea  Sistemului 

informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, precum și 

a celorlalte sisteme şi aplicaţii informatice utilizate în organizarea alegerilor și a 

referendumurilor. 

(2) Consiliul electoral naţional îndeplineşte următoarele atribuţii: 

 a) asistă Autoritatea Electorală Permanentă în relaţia cu autorităţile şi instituţiile 

reprezentate în Rețeaua electorală națională, în vederea realizării coerenţei politicilor 

şi implementării strategiilor privind securitatea şi rezilienţa sistemului electoral 

românesc; 

b) urmăreşte îmbunătăţirea comunicării dintre Autoritatea Electorală 

Permanentă  şi celelalte structuri ale administraţiei publice  şi societatea civilă, pentru 

a da consistenţă politicilor şi strategiilor privind informatizarea proceselor electorale; 

c) facilitează cooperarea dintre autoritățile și instituțiile reprezentate în Rețeaua 

electorală națională în vederea punerii în comun a resurselor deținute și a  

implementării și operaționalizării sistemelor şi aplicaţiilor informatice utilizate în 

organizarea alegerilor și a referendumurilor; 

d) stabilește sarcini pentru grupurile de lucru prevăzute de art. 4 și 6 și 

monitorizează îndeplinirea acestora; 

e) analizează aplicațiile informatice, documentațiile tehnice aferente, proiectele 

tehnice, studiile de fezabilitate, caietele de sarcini, studiile de impact,  analizele de 

securitate și testele de funcționalitate elaborate de Grupul de lucru pentru 

informatizarea proceselor electorale și emite rapoarte prin care propune utilizarea sau 

nu a acestora; 

f) analizează proiectele și documentele elaborate de Grupul de lucru pentru 

elaborarea strategiilor şi a planurilor de acţiune privind organizarea eficientă şi 

democratică a alegerilor şi a referendumurilor și emite recomandări privind preluarea 

acestora de către entitățile competente. 

 

Art. 4. – (1) Grupul de lucru pentru informatizarea proceselor electorale este 

alcătuit din specialişti în tehnologia informației din cadrul Centrului Național de 

Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO, Institutului Naţional de 



Cercetare - Dezvoltare în Informatică, Serviciului de Telecomunicații Speciale, 

Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, 

Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Afacerilor Externe. 

(2) Fiecare entitate prevăzută la alin. (1) poate desemna în Grupul de lucru 

pentru informatizarea proceselor electorale cel mult 3 persoane, conform termenilor de 

referință stabiliți de Consiliul electoral național. 

(3) Din Grupul de lucru pentru informatizarea proceselor electorale fac parte şi 

specialişti în tehnologia informaţiei şi înalţi funcţionari publici responsabili de domenii 

conexe din cadrul Autorităţii Electorale Permanente. 

 

Art. 5. - Grupul de lucru pentru informatizarea proceselor electorale elaborează 

aplicații informatice și documentațiile tehnice aferente, proiecte tehnice, studii de 

fezabilitate, caiete de sarcini, studii de impact, analize de securitate, teste de 

funcționalitate. 

 

Art. 6. – (1) Grupul de lucru pentru alegeri şi referendumuri este alcătuit din 

reprezentanţi ai Autorităţii Electorale Permanente, Ministerului Afacerilor Interne, 

Ministerului Afacerilor Externe, Institutului Naţional de Statistică şi ai Ministerului 

Educației Naționale. 

(2) Din Grupul de lucru pentru alegeri şi referendumuri fac parte şi trei experţi 

în domeniul electoral desemnaţi de organizații neguvernamentale cu experiență 

relevantă în observarea proceselor electorale. 

(3)  Fiecare entitate prevăzută la alin. (1) poate desemna în Grupul de lucru 

pentru alegeri şi referendumuri cel mult 3 persoane, conform termenilor de referință 

stabiliți de Consiliul electoral național.  

 

Art. 7. – Grupul de lucru pentru alegeri şi referendumuri elaborează note, 

memorandumuri, puncte de vedere, strategii și planuri de acțiune privind organizarea 

eficientă și democratică a alegerilor și a referendumurilor pe care le supune analizei 

Consiliului electoral național.  

 

Art. 8. – (1) Ședințele Consiliului electoral național au loc în prezența 

majorității membrilor acestora. 

(2) Consiliul electoral național adoptă recomandări și rapoarte cu votul 

majorității membrilor prezenți. 

 

Art. 9. - (1) Consiliul electoral național se întrunește în ședințe lunare și în 

ședințe extraordinare ori de câte ori este necesar. 



(2) Convocarea la şedinţa Consiliului electoral național, împreună cu agenda de 

lucru şi documentele aferente se transmit membrilor Consiliului electoral național, prin 

e-mail, prin grija secretariatului, de regulă cu 5 zile lucrătoare înainte de data şedinţei. 

(3) Membrii Consiliului electoral național transmit secretariatului acesteia, în 

scris, prin e-mail, dacă este cazul, punctele lor de vedere asupra documentelor supuse 

dezbaterii, cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de data şedinţei la care au fost 

convocaţi. 

(4) Membrii Consiliului electoral național pot face propuneri de completare sau 

modificare a agendei de lucru, care se transmit secretariatului cu cel puțin 3 zile 

lucrătoare înainte de data şedinţei la care au fost convocaţi. 

 (5) La ședințele Consiliului electoral național pot participa, în funcție de 

agenda de lucru, în calitate de invitați, reprezentanți ai altor entități publice, la 

solicitarea coordonatorului Reţelei electorale naţionale. 

(6) Agenda ședințelor Consiliului electoral național este stabilită de către 

coordonator, la propunerea departamentelor de specialitate din cadrul Autorităţii 

Electorale Permanente.  

(7)  Şedinţele Consiliului electoral național se desfăşoară la sediul Autorităţii 

Electorale Permanente. 

(8)  Recomandările şi rapoartele adoptate de Consiliul electoral național se 

publică pe site-ul Autorității Electorale Permanente și se comunică, prin grija 

secretariatului, autorităţilor administraţiei publice centrale cu atribuţii privind 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi referendumurilor, precum și Parlamentului. 

 

Art. 10. -  (1) Secretariatul este constituit din cel mult 5 persoane. 

(2) În cadrul secretariatului își desfășoară activitatea funcționari din cadrul 

autorităților și instituțiilor reprezentate în Consiliul electoral național. 

  (3) Secretariatul Consiliului constituie câte un dosar pentru fiecare şedinţă a 

Consiliului electoral național. 

(4) Dosarul şedinţei Consiliului electoral național va cuprinde: 

a) convocarea şi agenda de lucru; 

b) documentele de discutat, în forma supusă dezbaterii; 

c) minuta şedinţei, semnată de membrii Consiliului electoral național; 

d) corespondenţa cu membrii Consiliului electoral național, desfăşurată în 

legătură cu şedinţa; 

e) înştiinţările primite de la membrii Consiliului electoral național, privind 

neparticiparea la şedinţă; 

f) alte documente relevante privind organizarea şi desfăşurarea şedinţei. 

 (5) Secretariatul întocmește minutele ședințele grupurilor de lucru prevăzute de 

art. 4 și 6.  

 



Art. 11. - (1) Grupul de lucru pentru informatizarea proceselor electorale se 

întrunește la convocarea coordonatorului acestuia cel puţin o dată pe săptămână. 

(2)  Grupul de lucru pentru alegeri şi referendumuri se întrunește la convocarea 

coordonatorului acestuia, de regulă, o dată pe săptămână. 

(3) Dezbaterile din cadrul grupurilor de lucru se consemnează de către 

secretariat în minute. 

 

Art. 12. -  (1) Grupurile de lucru prevăzute de art. 4 și 6 își desfășoară 

activitatea potrivit procedurilor de lucru aprobate de Consiliul electoral național. 

(2) Grupurile de lucru prevăzute de art. 4 și 6 se pot întruni în ședințe comune la 

propunerea a cel puțin unuia dintre coordonatorii acestora cu aprobarea Consiliului 

electoral național. 

 

Art. 13. – Autorităţile şi instituţiile cu atribuții în materia organizării alegerilor 

și referendumurilor comunică Consiliului electoral național, în termen de 10 zile de la 

data solicitării, următoarele: 

a) informaţii privind resursele tehnice, financiare şi umane de care dispun şi 

care pot fi utilizate pentru organizarea alegerilor şi a referendumurilor; 

b) informații relevante pentru îmbunătățirea evidențelor electorale; 

c) informaţii privind acţiunile şi politicile de resortul acestora care pot avea 

incidență în organizarea și desfășurarea alegerilor și a referendumurilor. 

 

Art. 14. – (1) Membrii Consiliului electoral național  sunt numiți prin ordin al 

președintelui Autorităţii Electorale Permanente pe baza propunerilor formulate de 

entităţile prevăzute de art. 2 și transmise Autorității Electorale Permanente în cel mult 

15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri a Guvernului. 

(2) În cel mult 15 zile de la data constituirii, Consiliul electoral național 

comunică entităților prevăzute de art. 4 și 6, prin grija secretariatului, termenii de 

referință pentru desemnarea membrilor grupurilor de lucru. 

 (3) Pot desemna reprezentanți în structurile Rețelei electorale naționale 

organizațiile neguvernamentale cu experiență relevantă în observarea proceselor 

electorale.  

 (4) După numire, membrii structurilor Reţelei electorale naţionale pot fi 

înlocuiți prin ordin al președintelui Autorităţii Electorale Permanente la propunerea 

entităților prevăzute de art. 2. 

 

Art. 15. – Membrii structurilor Reţelei electorale naţionale primesc pentru 

fiecare ședință la care participă câte o indemnizație în valoare de 150 de lei care se 

suportă din bugetul Autorității Electorale Permanente. 

 



Art. 16. – Autoritatea Electorală Permanentă asigură spațiul și mijloacele 

tehnice necesare bunei funcționări a structurilor Rețelei electorale naționale. 

 

 

PRIM-MINISTRU, 

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ 


