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REFERAT DE APROBARE 

 

 

1. Titlul proiectului de act normativ:  

Hotărâre pentru aprobarea modelelor, a dimensiunilor şi a condiţiilor de 

tipărire ale buletinelor de vot care vor fi folosite pentru alegerea Senatului și a 

Camerei 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. 

Prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 28/2016, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 705 din 12 septembrie 2016, au fost aprobate modelele, 

dimensiunile și condițiile de tipărire ale buletinelor de vot folosite în secţiile de votare 

pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum şi ale buletinelor de vot prin 

corespondenţă folosite pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților. 

Faţă de momentul de referinţă indicat, cadrul legal primar aplicabil în materia 

buletinelor de vot pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor a fost modificat 

succesiv prin Legea nr. 91/2020 şi Legea nr. 202/2020. 

Prin Legea nr. 91/2020 au fost instituite prevederi noi referitoare la stabilirea 

ordinii pe buletinul de vot. Astfel, art. 61 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările 

şi completările ulterioare, a fost modificat după cum urmează: 

„(2) Ordinea în care se înscriu listele de candidați și candidaturile independente 

pe buletinul de vot se stabilește de biroul electoral de circumscripție, după cum urmează: 

a) în prima etapă se trag la sorți partidele politice și organizațiile cetățenilor 

aparținând minorităților naționale care au ca membri cel puțin 7 senatori sau 10 deputați 

sau care au obținut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior, precum și alianțele 

politice și alianțele electorale ce cuprind cel puțin un partid politic sau organizație a 

cetățenilor aparținând minorităților naționale care are ca membri minimum 7 senatori sau 

10 deputați sau care a obținut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior; 

b) în a doua etapă se trag la sorți partidele politice, alianțele politice și alianțele 

electorale, altele decât cele prevăzute la lit. a), precum și organizațiile cetățenilor 
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aparținând minorităților naționale, altele decât cele prevăzute la lit. a), care au depus liste 

de candidați la biroul electoral de circumscripție; 

c) în a treia etapă se trag la sorți organizațiile cetățenilor aparținând 

minorităților naționale, altele decât cele prevăzute la lit. a), care au depus lista de 

candidați la Biroul Electoral Central, conform prevederilor art. 54 alin. (4); 

d) candidații independenți se vor înscrie pe buletinul de vot, în partea finală a 

acestuia, în ordinea înregistrării candidaturilor.” 

Ulterior, prevederile art. 62 alin. (2) lit. a) au fost modificate prin Legea nr. 

202/2020, după cum urmează: 

„(2) Ordinea în care se înscriu listele de candidați și candidaturile independente 

pe buletinul de vot se stabilește de biroul electoral de circumscripție, după cum urmează: 

a) în prima etapă se trag la sorți partidele politice parlamentare;". 

În plus, prin aceeaşi lege, prevederile art. 10 alin. (1) lit. d), art. 13 şi 14 din Legea 

nr. 288/2015, cu modificările şi completările ulterioare, au fost modificate în sensul că 

buletinele de vot prin corespondenţă sunt tipărite de către alegători. 

Pe de altă parte, prevederile art. 61 alin. (1) şi (4)-(6) din Legea nr. 208/2015, cu 

modificările şi completările ulterioare, au rămas nemodificate, acestea stabilind că: 

„Art. 61. - (1) Modelul, dimensiunile și condițiile de tipărire ale buletinelor de vot 

se stabilesc prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente. 

... 

(4) Pe buletinul de vot se vor imprima patrulatere, paralel între ele, în număr 

suficient pentru a cuprinde toate listele de candidați și candidaturile independente, în 

afară de ultima pagină, pe care se aplică ștampila de control. Patrulaterele se 

numerotează de la stânga la dreapta. Paginile se numerotează. 

(5) În unghiul din partea stângă sus a patrulaterului se va imprima denumirea 

integrală a partidului politic, alianței politice, alianței electorale, a organizației 

cetățenilor aparținând minorității naționale sau, după caz, sintagma „candidat 

independent”, iar în unghiul din partea dreaptă sus se tipărește, după caz, semnul 

electoral. 

(6) În patrulaterele fiecărui buletin de vot se imprimă listele de candidați. 

Candidații se identifică pe listă prin prenume, nume și, în cazul alianțelor, prin 

apartenența politică și se trec în ordinea stabilită de partidul politic, alianța politică, 

alianța electorală sau organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale care a 

depus lista.” 

Mai arătăm că, potrivit dispozițiilor art. 61 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 114 

alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea 

Electorală Permanentă stabilește, prin hotărâre care se publică în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, modelul, dimensiunile şi condiţiile de tipărire ale buletinelor de vot. 

Totodată, întrucât prevederile art. 10 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 288/2015, cu 

modificările şi completările ulterioare, au fost abrogate în mod expres, nu se poate reţine 
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incidenţa în cazul buletinelor de vot prin corespondenţă a prevederilor art. 22 alin. (1) din 

aceeaşi lege, în acest caz fiind aplicabile prevederile art. 61 alin. (1) şi art. 114 alin. (2) din 

Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare. 

 

2.2. Schimbări preconizate 

Prezentul proiect urmărește stabilirea modului în care se imprimă patrulaterele 

conținând candidaturile, tipul și mărimea fonturilor utilizate, paginile care vor fi imprimate 

şi cele care vor rămâne albe, dimensiunile buletinelor de vot şi dimensiunea spaţiului 

grafic în care se va încadra semnul electoral. 

Totodată, în vederea asigurării accesului egal la buletinul de vot, în acord cu 

prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările 

ulterioare, se propune ca imprimarea patrulaterelor pe buletinele de vot să fie făcută 

începând cu prima pagină interioară. 

În plus, ţinând cont de numărul diferit de candidaţi ce poate fi înscris în patrulatere, 

în funcţie de tipul competitorului electoral, se propune ca dimensiunile acestora să fie 

egale în funcţie de tipul competitorului electoral.  

Astfel, patrulaterele în care se înscriu formațiunile politice prevăzute la art. 61 alin. 

(2) lit. a) și b) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, vor avea 

aceeași mărime, ţinând cont de vocaţia acestora de a propune liste complete de candidaţi, 

conform anexei nr. 11 la Metodologia întocmirii și depunerii dosarelor de candidatură și a 

listelor de susținători la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, aprobată prin 

Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 12/2020, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

În considerarea prevederilor art. 6 alin. (7) din aceeaşi metodologie, potrivit cărora 

organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care depun candidaturi pentru 

Camera Deputaţilor la nivel naţional  nu pot avea mai mult de 6 candidaţi, patrulaterele în 

care se înscriu candidaturile acestora vor avea aceeași mărime. În mod evident, aceste 

patrulatere vor avea dimensiuni mai mici decât cele aferente competitorilor electorali 

prevăzuţi la art. 61 alin. (2) lit. a) și b) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, doar în situaţia în care numărul maxim al candidaturilor de pe lista 

candidaţilor pentru Camera Deputaţilor depăşeşte cifra 6. 

Nu în ultimul rând, patrulaterele în care se înscriu candidații independenți, conform 

art. 61 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

vor avea aceeași mărime, dimensiunile acestora urmând a fi mai mici decât cele ale 

patrulaterelor în care se înscriu candidaturile formaţiunilor politice, însă suficient de mari 

pentru a permite înscrierea tuturor menţiunilor ce îi vizează pe candidaţii independenţi. 

 

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 

Se abrogă Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 28/2016 pentru 

aprobarea modelelor, dimensiunilor și condițiilor de tipărire ale buletinelor de vot care vor 

fi folosite pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I, nr. 705 din 12 septembrie 2016. 

  

6. Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

Vor fi consultate Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe şi 

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”. 

 

7. Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 

proiectului de act normativ 

 Întrucât prezentul proiect este subsecvent Legii nr. 202/2020, acesta va fi postat pe 

site-ul Autorităţii Electorale Permanente până la data de 22 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 pentru aprobarea 

modelelor, a dimensiunilor şi a condiţiilor de tipărire ale buletinelor de vot care vor fi 

folosite pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, pe care îl propunem spre 

aprobare: 

 

INIȚIATOR: 

Departamentul legislativ 

 

 


