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REFERAT DE APROBARE 

 

 1. Titlul proiectului de act a normativ  

 Hotărâre privind unele măsuri pentru buna organizare a alegerilor pentru 

Senat și Camera Deputaților din anul 2020, precum şi modificarea şi completarea unor 

hotărâri ale Autorităţii Electorale Permanente 

 

2. Motivul emiterii actului normativ 

2.1. Descrierea situaţiei actuale 

Cadrul legislativ primar privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare 

este reprezentat de 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 şi de Legea nr. 288/2015 privind votul prin 

corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea 

Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității 

Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare. 

Prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 39/2016 au fost aprobate 

modelele proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru 

Senat și Camera Deputaților.  

Potrivit Legii nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, se publică doar procesele-verbale privind rezultatele alegerilor 

întocmite de Biroul Electoral Central, care nu cuprind informaţii privind numele şi 

prenumele deputaţilor/senatorilor aleşi, respectiv privind lista supleanţilor. 

Având în vedere că buna organizare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor 

din acest an reclamă o serie de măsuri operaţionale privind asigurarea resurselor şi a 

logisticii electorale, este necesară elaborarea unei hotărâri a Autorităţii Electorale 

Permanente în acest sens, precum şi pentru modificarea şi completarea unor hotărâri ale 

Autorităţii Electorale Permanente. 

 

2.2. Schimbări preconizate 

Prezentul proiect de hotărâre reglementează unele măsuri pentru buna organizare și 

desfășurare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, acesta vizând, în 

principal, următoarele aspecte: 

- aplicarea corespunzătoare la acest scrutin a Normelor metodologice privind 

funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a 

votului ilegal, selecția, desemnarea și atribuțiile operatorilor de calculator ai birourilor 
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electorale ale secțiilor de votare, verificarea corelațiilor din procesele-verbale de 

consemnare a rezultatelor votării, precum și condițiile de înregistrare audiovideo a 

operațiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru 

numărarea voturilor, aprobate prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 36/2019, 

cu modificările şi completările ulterioare, a metodologiei privind tragerea computerizată la 

sorți a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și a locțiitorilor 

acestora, aprobată prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 17/2016, precum şi a 

Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 44/2016 privind setul de condiții minimale 

pe care trebuie să le îndeplinească locațiile în care funcționează secțiile de votare, precum și 

dotarea minimală a acestora; 

- stabilirea normativelor privind ştampilele cu menţiunea „VOTAT” pentru secţiile 

de votare din ţară; 

- stabilirea modelului cererii pentru participarea la sesiunea de instruire-examinare a 

operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate 

constituite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020,  precum şi a unor 

aspecte privind aprobarea calităţii de membru-operator de calculator al biroului electoral al 

secției de votare din străinătate, la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 

2020; 

- cetăţenii cu drept de vot prevăzuţi la art. 17 alin. (7) 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, să poată 

completa cererea prevăzută la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente 

nr. 19/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind desemnarea membrilor birourilor 

electorale ale secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat și Camera 

Deputaților; 

- instituirea unei derogări de la prevederile art. 9 din Hotărârea Autorității Electorale 

Permanente nr. 44/2016, astfel încât, în termen de cel mult 10 zile de la data intrării în 

vigoare a hotărârii, Ministerul Afacerilor Externe să stabilească şi să comunice Autorității 

Electorale Permanente numărul total al timbrelor autocolante, al buletinelor de vot și al 

ștampilelor cu mențiunea „VOTAT”, defalcat pentru fiecare secție de votare din străinătate; 

- mesajele ce pot apărea în interfaţa ADV în cadrul operațiunii de scanare a codurilor 

de bare înscrise pe plicurile exterioare livrate de alegătorii care votează prin corespondență; 

- listele electorale suplimentare din străinătate în format .pdf, precum și lista numelor 

și a codurilor numerice personale ale alegătorilor validați on-line în format .csv să fie 

transmise în Sistemul informatic central; 
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- Ministerul Afacerilor Externe să comunice Autorității Electorale Permanente 

estimarea numărului necesar de terminale informatice pentru birourile electorale ale secțiilor 

de votare din străinătate; 

- stabilirea tipurilor de materiale necesare desfăşurării votării, atât în ţară cât şi în 

străinătate, precum şi a termenului de predare a materialelor respective către preşedinţii 

birourilor electorale ale secţiilor de votare; 

- stabilirea modelului procesului-verbal prevăzut la art. 821 alin. (1) lit. c) din Legea 

nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare; 

- formularele proceselor-verbale ale căror modele sunt prevăzute de anexele nr. 1 - 6 

la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 39/2016, cu modificările ulterioare, să 

conţină pe fiecare pagină o secţiune destinată semnăturilor membrilor biroului electoral al 

secţiei de votare sau ale membrilor biroului electoral pentru votul prin corespondenţă, după 

caz, precum şi un Cod QR. 

De asemenea, se propune completarea anexelor nr. 21 şi 22 la Hotărârea Autorităţii 

Electorale Permanente nr. 39/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind 

consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, în sensul 

introducerii în modelele proceselor-verbale respective a unor rubrici care să cuprindă 

numele şi prenumele deputaţilor/senatorilor aleşi, respectiv lista supleanţilor. 

 

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 

Prin prezentul proiect se propune abrogarea alineatului (3) al articolului 11 din 

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 44/2016 privind setul de condiții minimale 

pe care trebuie să le îndeplinească locațiile în care funcționează secțiile de votare, precum și 

dotarea minimală a acestora, respectiv completarea anexelor nr. 21 şi 22 la Hotărârea 

Autorităţii Electorale Permanente nr. 39/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-

verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Senat și Camera 

Deputaților 

 

6. Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
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Vor fi consultate Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal, Institutul Naţional de Statistică, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, 

Ministerul Afacerilor Interne 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 privind unele măsuri 

pentru buna organizare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, 

precum şi modificarea şi completarea unor hotărâri ale Autorităţii Electorale Permanente, 

pe care îl propunem spre aprobare. 

 

      

Inițiator: 

Departamentul legislativ 

 

 

 

 

Avizat: 

 

Departamentul logistică şi resurse electorale 

 

Departamentul coordonarea activităţii în teritoriu 

 

Departamentul suport organizatoric electoral 

 

Departamentul sistemul informaţional electoral naţional 

 

 

 

 


