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REFERAT DE APROBARE 

 

 

 

 1. Titlul proiectului de act normativ:  

 Hotărâre pentru aprobarea modelului extrasului de pe lista electorală permanentă 

și suplimentară care va fi folosit la alegerea Senatului și a Camerei Deputaților 

 

 2. Motivul emiterii actului normativ 

2.1. Descrierea situaţiei actuale 

Alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor este reglementată de Legea nr. 208/2015 

privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare. 

Potrivit dispozițiilor art. 85 alin. (10) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, pentru cetăţenii cu drept de vot din circumscripţia electorală respectivă 

care nu se pot deplasa la sediul secţiei de votare din cauză de boală sau invaliditate, preşedintele 

biroului electoral al secţiei de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, însoţită de copii 

ale actelor din care rezultă starea de sănătate ori de invaliditate, înregistrată la cea mai apropiată 

secţie de votare de locul în care se află în ziua votării, ca o echipă formată din cel puţin 2 membri 

ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială şi cu materialul necesar votării - ştampilă 

cu menţiunea "VOTAT" şi buletine de vot - la locul unde se află alegătorul, pentru a se efectua 

votarea.  

În acest caz, potrivit art. 85 alin. (11) din aceeași lege, votarea se face numai pe baza unui 

extras întocmit personal de către preşedintele biroului electoral de pe lista electorală permanentă 

sau suplimentară existentă la secţia respectivă. Extrasul se semnează de către preşedinte şi se 

ştampilează, iar persoanele cuprinse în aceste extrase trebuie să fie radiate din celelalte liste 

electorale existente la secţie. 

În modalitatea prevăzută la art. 85 alin. (10) şi (11) din legea menţionată pot vota numai 

persoanele care domiciliază pe raza teritorială a circumscripţiei electorale din ţară. 

În plus, în conformitate cu art. 117 alin. (2) şi (3) din acelaşi act normativ, pentru 

persoanele reţinute, deţinute în baza unui mandat de arestare preventivă ori asupra cărora s-a 

dispus măsura preventivă a arestului la domiciliu sau persoanele care execută o pedeapsă 

privativă de libertate, dar care nu şi-au pierdut drepturile electorale se aplică în mod 

corespunzător dispoziţiile legale privind urna specială, în măsura în care se solicită această 

modalitate de vot. Procedura de exercitare a dreptului de vot de către această categorie de 

alegători este stabilită prin decizie a Biroului Electoral Central. În aceste condiţii votează numai 

persoanele care sunt înscrise în listele electorale permanente ale circumscripţiei electorale în care 

au loc alegeri. 

Mai arătăm că dispozițiile art. 114 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, prevăd că Autoritatea Electorală Permanentă stabilește, prin hotărâre 

care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, modelul extrasului de pe lista 

electorală permanentă şi suplimentară. 

 

2.2. Schimbări preconizate 

Prezentul proiect de hotărâre urmărește stabilirea, în baza prevederilor legale, a 

modelului extrasului de pe lista electorală permanentă și suplimentară care va fi folosit la 

alegerile pentru Senat și Camera Deputaților. 
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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 nu se referă la acest subiect. 

 

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. 

  

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 pentru aprobarea 

modelului extrasului de pe lista electorală permanentă și suplimentară care va fi folosit la 

alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, pe care îl propunem spre aprobare. 

 


