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REFERAT DE APROBARE 

 
 

 1. Titlul proiectului de act normativ:  

 Hotărâre privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor 

pentru Președintele României din anul 2019 

 

 2. Motivul emiterii actului normativ 

2.1. Descrierea situaţiei actuale 

La data de 12 septembrie 2019 a intrat în vigoare Ordonanța de urgență a Guvernului                

nr. 64/2019 privind modificarea și completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui 

României și modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, 

precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, precum și unele 

măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Președintele României din anul 

2019. Actul normativ menționat conține o serie de reglementări necesare desfășurării în bune 

condiții a alegerilor pentru Președintele României.  

Dispozițiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui 

României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stabilesc următoarele: 

„(1) În ziua premergătoare zilei votării, birourile electorale ale secțiilor de votare din țară 

primesc, pe bază de proces-verbal, următoarele: 

a) un exemplar al listei electorale permanente; 

b) buletinele de vot; 

c) ștampila de control; 

d) ștampilele cu mențiunea „VOTAT”; 

e) formularele pentru încheierea proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor 

votării; 

f) formularele listei electorale suplimentare și ale extrasului din listele electorale; 

g) formularele necesare pentru consemnarea situațiilor semnalate de Sistemul informatic 

pentru monitorizarea prezenței la vot și prevenirea votului ilegal; 

h) alte materiale stabilite prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente; 

i) un buletin de vot anulat de către președintele biroului electoral județean, al sectorului 

municipiului București sau al biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, după caz, 

pe care îl vor afișa la sediul secției de votare. 

 Predarea materialelor mai sus menționate se asigură de către primari. 

În ziua premergătoare primei zile a votării, birourile electorale ale secțiilor de votare din 

străinătate primesc materialele necesare procesului electoral, prin intermediul Ministerului 

Afacerilor Externe. 

Mai arătăm că, potrivit art. 65 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Electorală Permanentă stabilește, prin 

hotărâre, normative privind logistica electorală utilizată în localurile de vot. 

De asemenea, art. 23 alin. (6) lit. d) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și 

completările ulterioare prevede că Autoritatea Electorală Permanentă stabilește modelul notei 

logistice privind fiecare local de vot din străinătate. 

 

2.2. Schimbări preconizate 

 

Prezentul proiect de hotărâre reglementează unele măsuri pentru buna organizare și 

desfășurare a alegerilor pentru Președintele României din anul 2019, astfel: 
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- aplicarea corespunzătoare a metodologiei emise de Autoritatea Electorală Permanentă 

privind tragerea computerizată la sorți a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare 

din țară și a locțiitorilor acestora, precum și a hotărârilor Autorității Electorale Permanente 

privind aducerea la cunoștință publică a delimitării și a numerotării secțiilor de votare din țară, 

precum și a sediilor acestora, respectiv privind setul de condiții minimale pe care trebuie să le 

îndeplinească locațiile în care funcționează secțiile de votare, precum și dotarea minimală a 

acestora; 

- stabilirea normativelor privind ştampilele cu menţiunea „VOTAT”; 

- stabilirea modelului cererii pentru desemnarea ca președinte al biroului electoral al 

secției de votare din străinătate sau ca locțiitor al acestuia; 

- stabilirea modelului notei logistice prevăzute de art. 23 alin. (6) lit. d) din Legea nr. 

208/2015, cu modificările și completările ulterioare; 

- stabilirea perioadei în care Ministerul Afacerilor Externe trebuie să comunice Autorității 

Electorale Permanente propunerile misiunilor diplomatice și oficiilor consulare privind sediile 

secțiilor de votare din străinătate pentru alegerile prezidenţiale din anul 2019, respectiv 23 

septembrie - 19 octombrie 2019; 

- se prevede perioada în care se vor desfășura operațiunile de desemnare a președinților 

birourilor secțiilor de votare din străinătate și a locțiitorilor acestora, respectiv 24 septembrie  - 

24 octombrie 2019; 

- sunt prevăzute materialele electorale pe care președinții birourilor electorale ale secțiilor 

de votare din țară și străinătate sau locțiitorii acestora le primesc pe bază de proces-verbal în 

preziua votării; 

- sunt definite persoanele care fac parte din categoria alegătorilor cu mobilitate redusă. 

 

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 

Au fost consultate Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul 

de Telecomunicații Speciale și Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal.  

 

7. Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului 

de act normativ 

Proiectul de act normativ a fost făcut public pe site-ul Autorității Electorale Permanente, 

potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată la 

data de 17.09.2019.  

 

8. Măsuri de implementare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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 Față de cele mai sus arătate, am elaborat proiectul de hotărâre a Autorității Electorale 

privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Președintele 

României din anul 2019, pe care îl propunem spre aprobare. 

 

 

 

INIȚIATOR: 

Departamentul legislativ 

 

 
 


