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REFERAT DE APROBARE 

 

1. Titlul proiectului de act normativ:  

Hotărâre privind aprobarea metodologiei centralizării electronice a 

rezultatelor alegerilor 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. 

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. g), j), l) și n) din Legea nr. 

208/2015, cu modificările și completările ulterioare, Biroul Electoral Central are 

următoarele atribuții principale: 

„g) stabilește, pe baza proceselor-verbale transmise de birourile electorale de 

circumscripție, lista partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și a 

organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au întrunit pragul 

electoral, precum și lista celor care nu au întrunit pragul electoral și comunică birourilor 

electorale de circumscripție și dă publicității, în termen de 24 de ore de la constatare, 

aceste liste; 

... 

j) totalizează rezultatul național, pe baza proceselor-verbale primite de la 

birourile electorale constituite la niveluri inferioare; 

l) stabilește, la nivel național, numărul de mandate ce revin în fiecare 

circumscripție electorală fiecărui partid politic, fiecărei alianțe politice, alianțe 

electorale, organizații a cetățenilor aparținând unei minorități naționale, fiecărui 

candidat independent care participă în alegeri în condițiile prezentei legi; 

... 

n) trimite spre publicare rezultatele finale ale alegerilor către Regia Autonomă 

„Monitorul Oficial”;” 

În strânsă conexiune cu prevederile legale menţionate, potrivit art. 103 alin. (1) 

lit. q) şi u) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea 

Electorală Permanentă „coordonează Sistemul informatic de centralizare a datelor din 

procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării și Sistemul informatic de 
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monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal” şi „certifică aplicațiile 

informatice ce vor fi utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea 

rezultatelor votării.” 

În procedura centralizării rezultatelor votării sunt incidente şi prevederile art. 1031 

din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care stabilesc 

următoarele: 

„Art. 1031. - (1) Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Serviciului de 

Telecomunicații Speciale, asigură funcționarea în sediul Biroului Electoral Central a 

unei infrastructuri informatice care îndeplinește următoarele obiective: 

a) asigură funcționarea Sistemului informatic de centralizare a datelor din 

procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării; 

b) asigură stocarea în timp real a duplicatelor bazelor de date generate de 

Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, 

precum și a jurnalelor mașinilor pe care rulează acesta, pentru facilitarea analizei și 

transparenței acestora. 

(2) Infrastructura informatică prevăzută la alin. (1) este unică și cuprinde 

servere, sisteme de stocare a datelor, echipamente de comunicații și de securitate, 

precum și licențe și aplicații informatice, asigurate, instalate și configurate de Serviciul 

de Telecomunicații Speciale, conform cerințelor operaționale ale Autorității Electorale 

Permanente, fiind destinată exclusiv aplicării dispozițiilor prezentei legi. 

(3) Sistemul informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind 

consemnarea rezultatelor votării și Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot 

și de prevenire a votului ilegal pot fi accesate pentru vizualizarea în timp real a datelor, 

din sediul Biroului Electoral Central, de către reprezentanții Biroului Electoral Central și 

cei ai Autorității Electorale Permanente, pe baza drepturilor de acces stabilite prin 

decizie a Autorității Electorale Permanente. 

(4) Autoritatea Electorală Permanentă împreună cu Serviciul de Telecomunicații 

Speciale asigură asistența și suportul tehnic pentru funcționarea echipamentelor și 

aplicațiilor informatice prevăzute la alin. (2). 

(5) Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Serviciului de 

Telecomunicații Speciale, asigură aplicațiile și/sau serviciile informatice ce vor fi 

utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea datelor din procesele-verbale 

privind consemnarea rezultatelor votării, precum și echipamentele informatice necesare 

centralizării rezultatelor votării de către Biroul Electoral Central. Acestea vor funcționa 

în cadrul infrastructurii informatice prevăzute la alin. (1), cu asigurarea redundanței în 

centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale. 

(6) Aplicațiile informatice prevăzute la alin. (5) sunt certificate de Autoritatea 

Electorală Permanentă și puse de către aceasta la dispoziția partidelor politice și 
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organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri, la 

cererea scrisă a acestora. 

(7) Autoritatea Electorală Permanentă asigură, pe tot parcursul zilei votării și al 

zilei următoare, publicitatea datelor privind numărul alegătorilor prezenți la vot, 

respectiv a informațiilor rezultate în urma verificării corelațiilor din procesele- verbale 

privind consemnarea rezultatelor votării, obținute prin Sistemul informatic de 

monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal.” 

Totodată, în conformitate cu dispoziţiile art. 5.V.17 din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente, aprobat prin Hotărârea 

Birourilor Permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 4/2020, Autoritatea 

Electorală Permanentă „constituie baza materială specifică, prin asigurarea serviciilor, 

aplicațiilor și a produselor informatice necesare.” 

Pe de altă parte, art. 103 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, prevede că Autoritatea Electorală Permanentă „întocmește lista cu 

personalul de specialitate atestat de Institutul Național de Statistică, care participă la 

centralizarea, prelucrarea datelor și constatarea rezultatelor alegerilor;”, iar art. 109 

alin. (1) prima teză din aceeaşi lege prevede că „Guvernul asigură, pentru sprijinirea 

activității birourilor electorale, statisticienii necesari.” 

Totodată, art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 754/2020 privind stabilirea 

măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor pentru Senat și 

Camera Deputaților din anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare stabileşte că 

„Personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central, al birourilor electorale de 

circumscripție din țară și al oficiilor electorale este asigurat de Autoritatea Electorală 

Permanentă și Ministerul Afacerilor Interne, iar statisticienii necesari, de către Institutul 

Național de Statistică.” 

În plus, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) şi (2) din Hotărârea 

Guvernului nr. 754/2020, cu modificările şi completările ulterioare, Institutul Național de 

Statistică și direcțiile teritoriale de statistică asigură statisticienii necesari Biroului 

Electoral Central și birourilor electorale de circumscripție, pentru operațiunile tehnice de 

consemnare și centralizare a rezultatelor alegerilor, dotarea necesară cu echipamente, 

tehnică de calcul, consumabile și servicii, în limita fondurilor alocate, precum şi instruirea 

personalului implicat în efectuarea operațiunilor tehnice pentru stabilirea rezultatelor 

alegerilor. 

Prin Hotărârile Autorităţii Electorale Permanente nr. 36/2016, 39/2016 şi 36/2019 

au fost reglementate procedura de consemnare a opțiunilor ce rezultă din citirea 

buletinelor de vot pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, modelele 

proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Senat și 

Camera Deputaților, precum şi funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a 

prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal. 
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2.2. Schimbări preconizate 

Prezentul proiect are ca obiect aprobarea metodologiei centralizării electronice a 

rezultatelor alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților care, în aplicarea prevederilor 

legale incidente, reprezintă suportul principal pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin, în 

această materie, Biroului Electoral Central, birourilor electorale de circumscripţie şi 

oficiilor electorale. 

Astfel, se propune, în continuarea practicilor utilizate începând cu alegerile pentru 

Parlamentul European din anul 2019, ca centralizarea electronică a rezultatelor alegerilor 

să îmbine, în condiţii stricte de securitate, atât proceduri automatizate, cât şi proceduri 

care implică intervenţia factorului uman, în speţă a statisticienilor de pe lângă oficiile şi 

birourile electorale. 

Precizăm că, la elaborarea prezentului proiect, a fost avută în vedere şi 

metodologia de lucru utilizată la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum 

aceasta a fost aprobată prin Decizia Biroului Electoral Central nr. 119/2020 privind 

operațiunile tehnice ce se vor realiza pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerile 

pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016. 

Mai arătăm că, prin prezenta metodologie, se urmăreşte ca orice modificare a 

datelor electronice să fie realizată exclusiv pe baza deciziilor adoptate de organismele 

electorale competente şi a proceselor-verbale pe suport hârtie, întocmite şi validate de 

către acestea.  

În esență, datele electronice privind rezultatele alegerilor vor parcurge 

următoarele stadii, care sunt legate de competenţa oficiilor şi a birourilor electorale de 

circumscripţie de a valida datele înscrise în procesele-verbale privind consemnarea 

rezultatelor votării, întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare şi de birourile 

electorale pentru votul prin corespondenţă, precum şi de soluţionarea eventualelor 

contestaţii: 

1. Date provizorii – informaţiile din secţiile de votare încărcate în Sistemul 

informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal -  SIMPV de 

către operatorul de calculator, prin grija biroului electoral al secţiei de votare sau a 

biroului electoral pentru votul prin corespondenţă, după caz; 

2. Date parţiale – informaţiile din secţiile de votare exportate din SIMPV în 

Sistemul informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea 

rezultatelor votării - SICPV, care au fost validate de către statisticienii din staţiile de 

prelucrare şi centralizare a rezultatelor alegerilor, pe baza proceselor-verbale pe suport 

hârtie validate de oficiile electorale sau birourile electorale de circumscripţie şi/sau a 

deciziilor acestora;  
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3. Date parţiale totalizate la nivel de sector/circumscripţie electorală/nivel 

naţional - informaţiile validate din secţiile de votare, totalizate în mod automat, prin 

intermediul SICPV; 

4. Rezultate finale – informaţiile validate din secţiile de votare, la care se adaugă 

rezultatele calculelor de repartizare şi atribuire a mandatelor de deputat şi senator, 

efectuate prin intermediul aplicaţiilor puse la dispoziţie de Autoritatea Electorală 

Permanentă. 

Transparenţa tuturor stadiilor menţionate, precum şi a eventualelor modificări 

dispuse de oficiile şi birourile electorale  este asigurată pe site-ul www.prezenta.roaep.ro.    

Pentru prelucrarea, verificarea și validarea informațiilor provizorii încărcate în 

SICPV, pentru totalizarea rezultatelor alegerilor, pentru efectuarea calculelor necesare 

pentru repartizarea și atribuirea mandatelor de deputat și senator, precum şi pentru 

generarea proceselor-verbale privind rezultatele alegerilor, pe lângă oficiile electorale, 

birourile electorale de circumscripție și Biroul Electoral Central se vor constitui stații de 

prelucrare și centralizare a rezultatelor alegerilor, în care își vor desfăşura activitatea 

statisticienii asigurați de Institutul Național de Statistică și direcțiile teritoriale de 

statistică. 

În plus, formaţiunile politice care au reprezentanţi în Biroul Electoral Central vor 

putea desemna câte un expert în tehnologia informaţiei cu drept de vizualizare și de 

interogare a bazelor de date ale SIMPV și ale SICPV, precum și a jurnalelor mașinilor de 

pe care funcționează acestea, pe stații de lucru care funcționează la sediul Biroului 

Electoral Central, asigurate de Serviciul de Telecomunicații Speciale, în baza datelor de 

autentificare furnizate în acest sens de Serviciul de Telecomunicații Speciale. 

 

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 

Vor fi consultate Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Institutul Naţional de 

Statistică.  

 

http://www.prezenta.roaep.ro/
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7. Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 

proiectului de act normativ 

Prezentul proiect este subsecvent Legii nr. 202/2020 pentru modificarea și 

completarea unor acte normative în materie electorală. 

Acesta urmează a fi postat pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente la data de 

30 octombrie 2020, persoanele interesate având posibilitatea de a transmite observaţii şi 

propuneri până la data de 4 noiembrie 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 aprobarea 

metodologiei centralizării electronice a rezultatelor alegerilor pentru Senat și Camera 

Deputaților, pe care îl propunem spre aprobare. 

 

 

INIȚIATOR: 

Departamentul legislativ 

 

 

 

 

AVIZĂM FAVORABIL: 

 

Departamentul sistemul informaţional electoral naţional  

 

 

 


