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REFERAT DE APROBARE 

 

 1. Titlul proiectului de act a normativ  

 Hotărâre pentru aprobarea modelelor formularelor ce vor folosite pentru 

desemnarea membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din 

străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor 

 

2. Motivul emiterii actului normativ 

2.1. Descrierea situaţiei actuale 

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) 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, președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și 

locțiitorii acestora sunt desemnați de către Autoritatea Electorală Permanentă la 

propunerea șefilor misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare, desemnarea 

realizându-se în baza cererilor cetățenilor cu drept de vot, semnate și datate, prin care 

se declară și îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 16 alin. (1) din acelaşi act 

normativ, transmise prin poștă, fax ori e-mail sau depuse la misiunile diplomatice și 

oficiile consulare. 

Totodată, potrivit alin. (3) al aceluiaşi articol, în cel mult 5 zile de la data 

finalizării operațiunilor de desemnare a președinților birourilor electorale ale secțiilor 

de votare din străinătate și a locțiitorilor acestora, formațiunile politice prevăzute la 

alin. (1) al art. 17 care au propus candidaturi ce au rămas definitive transmit biroului 

electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara 

țării, prin mijloace electronice, listele reprezentanților lor în biroul electoral al secției 

de votare din străinătate respective, cuprinzând numele, prenumele, telefoanele,                  

e-mailurile și codurile numerice personale ale titularului și ale supleanților, însoțite 

de declarațiile lor de acceptare. O formațiune politică poate avea un titular și 2 

supleanți ai acestuia pentru fiecare secție de votare. Supleanții pot înlocui temporar 

titularii când aceștia nu pot participa la activitatea birourilor electorale ale secțiilor de 

votare din străinătate. 

În acelaşi timp, pentru situația în care biroul electoral al secției de votare din 

străinătate nu poate fi completat conform art. 17 alin. (3) și (7) din Legea nr. 

208/2015, cu modificările şi completările, pentru în situaţia în care președintele 
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biroului electoral al unei secții de votare din străinătate constată, în preziua sau ziua 

votării, că numărul membrilor biroului electoral este insuficient pentru buna 

desfășurare a votării, respectiv pentru situaţia în care Atunci când numărul 

persoanelor propuse de către formaţiunile este insuficient sau când acestea nu au 

confirmat până cu 3 zile înaintea datei votării, în scris, prin e-mail sau mesaj text, că 

se vor prezenta la activitatea biroului electoral al secției de votare din străinătate, 

legiuitorul a prevăzut posibilitatea completării/suplimentării numărului de membrii al 

biroului electoral al secţiei de votare, potrivit dispoziţiilor art. 17 alin. (8), (9) şi (11) 

din acelaşi act normativ.  

Astfel, cetățenii români cu drept de vot prevăzuți la art. 17 alin. (8), (9) și (11) 

trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 

208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, dovedite prin declarație pe 

propria răspundere. 

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

Permanente pentru aprobarea modelelor formularelor ce vor folosite pentru 

desemnarea membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate la 

alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor. 

 

2.2. Schimbări preconizate 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea următoarelor: 

- modelul cererii pentru desemnarea în biroul electoral al secției de votare din 

străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor; 

- modelul listei reprezentanţilor formaţiunilor politice în birourile electorale ale 

secțiile de votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor; 

- modelul declaraţiei de acceptare, formulată de către persoana propusă ca 

reprezentant al formaţiunii politice în biroul electoral al secţiei de votare din 

străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor; 

- modelul declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 17 alin. (13) din 

Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, declaraţia urmând a fi 

completată de către cetățenii români cu drept de vot prevăzuți la art. 17 alin. (8), (9) 

și (11) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia 

supleanţilor propuşi, potrivit legii, de către formaţiunile politice. 

 

3. Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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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 

Vor fi consultate Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor 

cu Caracter Personal şi 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. 

  

Față de cele mai sus arătate, am elaborat proiectul de hotărâre pentru 

aprobarea modelelor formularelor ce vor folosite pentru desemnarea membrilor 

birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat 

şi Camera Deputaţilor, pe care îl propunem spre aprobare. 

 

      

INIȚIATOR: 

DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 


