
1 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

1. Titlul proiectului de act normativ:  

Hotărâre privind aplicarea prevederilor Legii nr. 288/2015 privind votul prin 

corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind 

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

funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente la alegerile pentru Senat și Camera 

Deputaților 

 

2. Motivul emiterii actului normativ 

2.1. Descrierea situaţiei actuale 

Alegerile pentru Senat și Camera Deputaților sunt reglementate 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, 

și de Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi 

completarea Legii 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 art. 211 din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum 

şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 

Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,  normele metodologice de aplicare 

se aprobă prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente. 

Prevederile art. 6 din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

stabilesc că Autoritatea Electorală Permanentă întocmeşte listele electorale permanente 

pentru votul prin corespondenţă, în format electronic, pe baza datelor şi informaţiilor 

furnizate prin formularele on-line de către alegători. Acestea cuprind alegătorii, ordonaţi 

alfabetic pe state, care au solicitat transmiterea documentelor necesare votării la adresa de 

domiciliu sau reşedinţă din străinătate. 

Totodată, dispozițiile art. 7 din aceeași lege prevăd că lista electorală pentru votul 

prin corespondență cuprinde tipul scrutinului, numele și prenumele alegătorului, codul 

numeric personal, domiciliul sau reședința, după caz, seria și numărul actului de identitate, 

codul poștal al domiciliului sau al reședinței, precum și rubrici pentru data înregistrării 

plicului exterior și data introducerii plicului interior în urna de vot care vor fi completate 

de către biroul electoral pentru votul prin corespondență competent, conform legii amintite.  

Or din economia prevederilor din Legea nr. 288/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, menționate anterior, rezultă că pentru votul prin corespondență se 

utilizează două liste electorale distincte, una folosită de Compania Națională „Poşta 
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Română” S.A. pentru a transmite alegătorilor documentele aferente votului prin 

corespondenţă, respectiv una utilizată de birourile electorale pentru votul prin 

corespondenţă sau de birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate, după caz, 

pentru a consemna alegătorii care au votat prin corespondenţă. 

Pe de altă parte, dată fiind modificarea prin Legea nr. 202/2020  pentru modificarea 

și completarea unor acte normative în materie electorală a termenului de înregistrare ca 

alegător prin corespondență, raportat la termenul de constituire a biroului electoral de 

circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, conform 

prevederilor art. 13 alin. (1) – (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările 

ulterioare, apreciem că, în cazul transmiterii listelor pentru votul prin corespondență către 

acest birou electoral, este aplicabil termenul prevăzut la art. 6 alin. (3) din Legea nr. 

288/2015, cu modificările și completările ulterioare. 

În conexiune cu prelungirea termenului de înregistrare ca alegător prin 

corespondență cu 30 de zile,  legiuitorul a optat pentru instituirea posibilității  alegătorului 

de a descărca și imprima buletinele de vot. Opinăm că obligativitatea utilizării acestei 

soluții tehnice nu poate fi reținută în situațiile în care există suficient timp pentru 

imprimarea și introducerea acestora în documentația pentru votul prin corespondență de 

către entitățile competente, 

Arătăm că, prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 17/2020 a fost 

stabilit modelul, dimensiunile și condițiile de tipărire ale buletinelor de vot prin 

corespondență care vor fi folosite pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților. 

Prin Adresa cu nr. M7/635 din 8 octombrie 2020, înregistrată la Autoritatea 

Electorală Permanentă cu nr. 23821/15.10.2020, Ministerul Afacerilor Externe a formulat 

propuneri privind  stabilirea unei proceduri unitare privind gestionarea plicurilor exterioare 

conținând documentele de vot prin corespondență, de la momentul recepționării acestora și 

până la predarea către președintele biroului electoral constituit potrivit art. 8 alin. (21) sau 

art. 9 alin. (11) din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioare, după caz. 

Mai arătăm că, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3) din Legea nr. 

288/2015, cu modificările și completările ulterioare, „În cazul în care plicul exterior este 

desigilat sau deteriorat în asemenea măsură încât este de natură să afecteze integritatea 

votului prin corespondență, biroul electoral pentru votul prin corespondență anulează 

prin decizie plicul exterior, acesta nemaifăcând obiectul procedurii de desigilare, 

verificare a certificatului de alegător și extragere a plicului interior și introducerea 

acestuia în urna de vot.” 

Prevederile alin. (6) al aceluiași articol, stabilesc că „Prevederile alin. (3) se 

aplică în mod corespunzător în cazul în care plicul interior este desigilat sau deteriorat în 

asemenea măsură încât este de natură să afecteze integritatea votului prin 

corespondență.”  
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2.2. Schimbări preconizate 

Prezentul proiect vizează următoarele aspecte principale: 

1. Stabilirea modelului listei electorale permanente din străinătate pentru votul prin 

corespondență şi al modelului listei electorale permanente din străinătate pentru votul prin 

corespondență, utilizat pentru consemnarea alegătorilor care au votat prin corespondență, 

precum şi a termenelor de punere a acestora la dispoziţia birourilor electorale și a 

Companiei Naționale „Poșta Română”- S.A.; 

2. Stabilirea termenului privind transmiterea spre aprobare către Autoritatea 

Electorală Permanentă de către Compania Națională „Poșta Română”- S.A. a procedurilor 

utilizate pentru transportul, primirea și înregistrarea documentelor de vot prin 

corespondență de către birourile electorale pentru votul prin corespondență cu sediul în țară 

la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor; 

3. Asigurarea accesului la vot al alegătorilor prin corespondenţă prin furnizarea 

buletinelor de vot împreună cu documentele de vot prin corespondenţă, în situaţia în care 

acestea pot fi imprimate cu suficient timp înainte de data limită pentru transmiterea către 

alegători a documentelor de vot prin corespondenţă; totodată, se prevede că descărcarea şi 

imprimarea buletinelor de vot reprezintă o facilitate aflată la dispoziţia alegătorilor, în 

ipoteza în care, din cauza termenelor scurte, buletinele de vot nu pot fi transmise către 

aceştia; 

4. Stabilirea procedurii privind gestionarea plicurilor exterioare conținând 

documentele de vot prin corespondență, de la momentul recepționării acestora de către 

misiunile diplomatice şi oficiile consulare, până la predarea către președintele biroului 

electoral constituit potrivit art. 8 alin. (21) sau art. 9 alin. (11) din Legea nr. 288/2015, cu 

modificările și completările ulterioare, după caz. 

5. Stabilirea înţelesului noțiunilor de  plic exterior desigilat, plic exterior deteriorat, 

plic interior desigilat și plic interior deteriorat, de o manieră care să asigure aplicarea unitară 

a  prevederilor art. 15 alin. (3) și (6) din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările 

ulterioare; 

6. Reglementarea notificării prin e-mail a alegătorilor cu privire la recepţionarea 

documentelor de vot prin corespondenţă de birourile electorale competente.   

 

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 
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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, Compania Națională „Poșta 

Română”- S.A. și Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal.  

 

7. Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 

proiectului de act normativ 

Prezentul proiect este subsecvent Legii nr. 202/2020 și propunerilor primite de la 

Ministerul Afacerilor Externe în data de  15 octombrie 2020. 

Proiectul va fi postat pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente până la data de 

26 octombrie 2020, dată până la care persoanele interesate vor putea comunica eventuale 

observaţii şi propuneri. 

 

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 aplicarea 

prevederilor Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi 

completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 

precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente la alegerile 

pentru Senat și Camera Deputaților, pe care îl propunem spre aprobare: 

 

INIȚIATOR: 

Departamentul legislativ 

 

 

AVIZĂM FAVORABIL: 

 

Direcția generală logistică și resurse electorale, 

 

 

Direcţia generală sistemul informaţional electoral naţional,  

 

 

Departamentul suport organizatoric electoral, 


