
 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

1. Titlul proiectului de act normativ:  

Hotărâre privind Corpul experților electorali 

 

2. Motivul emiterii actului normativ 

2.1. Descrierea situaţiei actuale 

Cadrul legal privind Corpul experților electorali este reglementat de dispozițiile art. 

16, art. 118 alin. (3) și (4) și art. 120 din 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. 

De asemenea, gestionarea Corpului experților electorali este de competența 

Autorității Electorale Permanente, în conformitate cu dispozițiile art. 18 lit. j) şi k), art. 19 

lit. f), art. 20 lit. h) – l), art. 29 lit. c), art. 30 lit. b) şi j) din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente, aprobat prin Hotărârea Birourilor 

Permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 2/2019.  

Potrivit considerentelor Deciziei Curţii Constituţionale nr. 88/2020 referitoare la 

respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) lit. h) din Legea 

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

organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, funcția de expert electoral 

este o funcție publică. 

Totodată, în conformitate cu dispozițiile art. 424 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, vechimea în specialitate este vechimea dobândită în temeiul unui contract 

individual de muncă, al unui raport de serviciu sau ca profesie liberală, demonstrată cu 

documente corespunzătoare de către persoana care a desfășurat o activitate într-o funcție de 

specialitate corespunzătoare profesiei sau specializării sale.  

Mai arătăm că, potrivit art. 16 alin. (1), (3) şi (4) din Legea nr. 208/2015, cu 

modificările și completările ulterioare, avizul favorabil acordat de către Autoritatea 

Electorală Permanentă este, în esenţă, o operaţiune administrativă prealabilă adoptării 

deciziei de admitere în Corpul experţilor electorali, a cărei realizare este de resortul 

aparatului de specialitate al Autorităţii Electorale Permanente. 

 



 

 

2.2. Schimbări preconizate 

Prin prezentul proiect de hotărâre sunt stabilite următoarele: 

a) procedurile de recrutare, examinare, admitere, evaluare, suspendare, retragere 

şi excludere a experţilor electorali, cazurile de încetare de drept a calităţii de expert 

electoral, precum şi gestionarea Corpului experţilor electorali; 

b) funcțiile ce pot fi ocupate în urma obținerii calității de expert electoral; 

c) categoriile de experți electorali în funcție de vechimea în specialitate juridică, 

precum și de studiile absolvite; 

d) condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană în vederea admiterii 

în Corpul experților electorali; 

e) definirea noțiunii de vechime în specialitate juridică; 

f) modelele cererilor admitere în Corpul experţilor electorali pe bază de examen 

și pe bază de aviz favorabil; 

g) competențele evaluate prin examenul de admitere în Corpul experților 

electorali, modalitățile de înscriere la examenul de admitere, precum și documentele 

necesare; 

h) condițiile, precum și documentele necesare pentru admiterea în Corpul 

experților electorali pe bază de aviz favorabil; 

i) modelul declaraţiei privind înscrierea în Corpul experţilor electorali din 

străinătate a persoanelor propuse de Ministerul Afacerilor Externe; 

j) modalitățile și termenele de adoptare a deciziei de admitere sau de respingere 

a înscrierii în Corpul experților electorali; 

k) elementele cererii de retragere şi ale cererii de suspendare din Corpul 

experților electorali; 

l) termenul de păstrare a datelor personale ale experților electorali excluși sau 

retrași, și care nu au fost readmiși. 

În esenţă, elementele de noutate ale proiectului constau în creşterea gradului de 

dificultate al examenului de admitere în Corpul experţilor electorali şi în stabilirea 

înţelesului noţiune de vechime în specialitate juridică, dat fiind faptul că prevederile Legii 

nr. 115/2015 stabilesc faptul că au prioritate la desemnarea în birourile electorale de 

circumscripţie, experţii electorali care au peste 5 ani de vechime în specialitate juridică. O 

altă noutate constă în asimilarea în cuprinsul procedurilor privind experţii electorali a 

considerentelor Deciziei Curţii Constituţionale nr. 88/2020 referitoare la respingerea 

excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 

208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea 



 

 

și funcționarea Autorității Electorale Permanente, potrivit cărora funcția de expert electoral 

este o funcție publică. 

Nu în ultimul rând, se propune armonizarea actualelor prevederi metodologice 

privind Corpul experţilor electorali cu cele ale Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a Autorităţii Electorale Permanente, aprobat prin Hotărârea Birourilor Permanente ale 

Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 2/2019. 

 

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 

Se propune ca prevederile art. 1-4, precum şi ale art. 6-29 din proiect să intre în 

vigoare la 45 de zile de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea 

I. Prin urmare prevederile menţionate vor intra în vigoare după alegerile locale din anul 

2020. 

În situaţia adoptării prezentului proiect, la data intrării în vigoare a prevederilor art. 

1-4, precum şi a  art. 6-29 va fi abrogată Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 

11/2015 privind aprobarea Metodologiei de admitere în Corpul experţilor electorali, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 6 noiembrie 2015, cu 

modificările și completările ulterioare.  

 

6. Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ va fi transmis spre consultare Autorității Naționale de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Ministerului Afacerilor Interne şi 

Ministerului Afacerilor Externe. 

 

7. Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 

proiectului de act normativ 

Proiectul de hotărâre 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 27 iulie 2020. 



 

 

 

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 privind Corpul 

experților electorali, pe care îl propunem spre aprobare. 

     

Iniţiator: 

 

 Departamentul legislativ  

 

Avizat favorabil: 

 

Direcţia generală logistică şi resurse electorale 

 

 

Direcţia generală coordonarea activităţii în teritoriu 

 

 

Departamentul suport organizatoric electoral 

 


