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REFERAT DE APROBARE 

 

 1. Titlul proiectului de act a normativ  

 Hotărâre privind aprobarea procedurii de monitorizare video a 

localurilor 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. 821 alin. (4) 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, localurile secțiilor de votare din străinătate sunt monitorizate video, în 

condițiile stabilite prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente la propunerea 

Ministerului Afacerilor Externe. 

Prin adresa cu nr. M7/663 din 12 octombrie 2020, înregistrată la Autoritatea 

Electorală Permanentă sub nr. 23884/16.10.2020, Ministerul Afacerilor Externe a 

formulat o serie de propuneri privind condițiile de monitorizare video a localurilor 

secţiilor de votare constituite în străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor din anul 2020. 

Având în vedere cele de mai sus, precum şi faptul că prevederile art. 821 din 

Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, au caracter general, 

acestea nefiind aplicabile doar scrutinului din anul 2020, este necesară elaborarea 

unei hotărâri a Autorităţii Electorale Permanente care să stabilească procedura de 

monitorizare video a localurilor secţiilor de votare din străinătate la alegerile pentru 

Senat şi Camera Deputaţilor. 

 

2.2. Schimbări preconizate 

Prezentul proiect de hotărâre vizează, în principal, următoarele aspecte: 

1. Stabilirea parametrilor tehnici minimali pe care trebuie să îi îndeplinească 

echipamentele utilizate pentru monitorizarea video a localurilor secţiilor de votare 

constituite în străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 

2020; 



2 

 

2. Stabilirea procedurilor specifice dotării birourilor electorale ale secţiilor de 

votare constituite în străinătate pentru respectivul scrutin cu echipamentele 

necesare monitorizării video a localurilor și operării echipamentelor; 

3. Stabilirea atribuțiilor misiunilor diplomatice privind asigurarea și 

monitorizarea logisticii necesare monitorizării video a localurilor secţiilor de votare 

constituite în străinătate la alegerile parlamentare; 

4. Procedura de urmat în eventualitatea constatării disfuncționalității 

echipamentului de monitorizare video; 

5. Condiţiile ce trebuie respectate de către prestator în eventualitatea 

contractării de servicii specializate pentru monitorizarea video a localurilor secțiilor 

de votare din străinătate; 

6. Stabilirea termenului de păstrare a înregistrărilor video aferente 

monitorizării video a localurilor secţiilor de votare din străinătate. 

 

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 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. 
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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 procedurii de monitorizare video a localurilor secţiilor de votare din 

străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, pe care îl propunem 

spre aprobare. 

      

 

Inițiator: 

Departamentul legislativ 

 

 

 

Avizator: 

 

Departamentul suport organizatoric electoral 


