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REFERAT DE APROBARE 

 

 

 1. Titlul proiectului de act a normativ  

 Hotărâre pentru aprobarea modelul notei logistice prevăzute la art. 23 

alin. (6) lit. d) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei 

Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale 

Permanente, care va fi folosit la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor 

din anul 2020  

 

2. Motivul emiterii actului normativ 

2.1. Descrierea situaţiei actuale 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 744/2020 a fost stabilită data de duminică, 6 

decembrie 2020, ca dată pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Senat şi 

Camera Deputaţilor, iar prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2020 a fost aprobat 

programul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi 

Camera Deputaţilor din anul 2020. 

Astfel, în aplicarea prevederilor art. 23 alin. (5) din Legea nr. 208/2015 privind 

alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și 

funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările şi completările 

ulterioare, începând cu data de 21 septembrie 2020, Ministerul Afacerilor Externe va 

comunica Autorităţii Electorale Permanente, în mod eșalonat, propunerile misiunilor 

diplomatice și oficiilor consulare privind sediile secțiilor de votare din străinătate, de 

îndată ce acestea sunt finalizate, printre documentele ce trebuie să însoţească lista 

secţiilor de votare trebuind să se regăsească, potrivit alin. (6) lit. d) al aceluiaşi 

articol, şi o notă logistică privind fiecare local de vot, conform modelului stabilit de 

Autoritatea Electorală Permanentă. 

În acest context, este necesară elaborarea unei hotărâri a Autorităţii Electorale 

Permanente pentru aprobarea modelul notei logistice privind îndeplinirea condițiilor 

pentru funcționarea secțiilor de votare  din străinătate la alegerile pentru Senat şi 

Camera Deputaţilor din anul 2020. 

 

2.2. Schimbări preconizate 
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Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea modelului notei 

logistice prevăzute la art. 23 alin. (6) lit. d) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea 

Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea 

Autorității Electorale Permanente, care va fi folosit la alegerile pentru Senat şi 

Camera Deputaţilor din anul 2020. 

Astfel, condiţiile logistice propuse vizează aspecte privind: suprafaţa utilă a 

localului de vot şi zonele pe care aceasta trebuie să le asigure, amplasamentul, căile 

de acces şi numărul acestora, mobilierul disponibil, asigurarea pazei, existenţa 

mijloacelor de comunicaţii date şi voce, conectivitatea la reţeaua de internet, accesul 

la grupul sanitar, accesul persoanelor cu handicap locomotor, costul estimat al 

închirierii imobilului (unde este cazul), precum şi informaţii despre resursele umane 

disponibile. 

  

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 

Va fi consultat Ministerul Afacerilor Externe. 

 

7. Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 

proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ va fi afișat pe site-ul Autorității Electorale 

Permanente, concomitent cu emiterea unui comunicat de presă. 

 

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 pentru 

aprobarea modelul notei logistice prevăzute la art. 23 alin. (6) lit. d) din Legea nr. 

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

organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, care va fi folosit la 

alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020,  pe care îl propunem 

spre aprobare. 

 

      

INIȚIATOR: 

DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 


