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REFERAT DE APROBARE 

 

1. Titlul proiectului de act normativ:  

Hotărâre privind întocmirea, verificarea și circuitul proceselor-verbale 

privind rezultatele alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 2021 

 

2. Motivul emiterii actului normativ 

2.1. Descrierea situaţiei actuale 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 554/2021 a fost stabilită ziua de duminică, 27 iunie 

2021, ca dată pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parțiale pentru primari și 

un consiliu local în unele circumscripții electorale. 

Alegerile locale sunt reglementate de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea 

autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice 

locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 

privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, care la art. 132 

alin. (1) stabileşte că prevederile acestei legi se aplică în mod corespunzător alegerilor 

organizate pe durata unui mandat, ca urmare a dizolvării unor consilii locale ori județene 

sau a consiliilor unor sectoare ale municipiului București ori a Consiliului General al 

Municipiului București, precum și ca urmare a invalidării sau declarării vacante a funcției 

de primar ori a funcției de președinte al consiliului județean. 

Astfel, la art. 93 - 98 din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările 

ulterioare, sunt reglementate aspecte privind stabilirea și constatarea rezultatelor 

alegerilor, respectiv întocmirea proceselor-verbale cu rezultatul numărării voturilor la 

nivelul birourilor electorale ale secțiilor de votare și al birourilor electorale de 

circumscripție comunală, orășenească şi municipală. 

Totodată, potrivit art. 120 alin. (1) din 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, prevederile 

acestui act normativ privind corpul experților electorali, membrii birourilor electorale, 

operatorii de calculator, Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de 

prevenire a votului ilegal, secțiile de votare, Registrul electoral și listele electorale 

permanente se aplică în mod corespunzător alegerilor pentru Președintele României, 

alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale, alegerilor pentru Parlamentul 

European, precum și referendumurilor naționale și locale. 

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

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

Electorală Permanentă „coordonează Sistemul informatic de centralizare a datelor din 
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procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării și 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.” 

Totodată, prevederile art. 2 lit. a) şi h) din Hotărârea Guvernului nr. 556/2021 

privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor 

locale parțiale din data de 27 iunie 2021 stabilesc că Autoritatea Electorală Permanentă 

„coordonează, sprijină, îndrumă și monitorizează îndeplinirea sarcinilor care revin 

autorităților publice și organismelor electorale în pregătirea și organizarea alegerilor 

locale parțiale” şi „îndrumă și coordonează activitățile de centralizare a datelor 

consemnate în procesele-verbale privind rezultatele votării”. 

În plus, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului 

nr. 556/2021, personalul tehnic auxiliar asigurat de Institutul Național de Statistică și 

direcțiile teritoriale de statistică efectuează operațiunile tehnice privind centralizarea 

rezultatelor alegerilor și furnizează suport pentru verificarea corectitudinii datelor înscrise 

în procesele-verbale, acolo unde este desemnat. 

Prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 12/2016, cu modificările şi 

completările ulterioare, au fost aprobate modelele proceselor-verbale privind 

consemnarea rezultatului votării la alegerile locale, iar prin Hotărârea Autorităţii 

Electorale Permanente nr. 36/2016, cu modificările şi completările ulterioare, au fost 

aprobate Normele 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 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. 

Totodată, Biroul Electoral Central pentru alegerea autorităților administrației 

publice locale din 27 septembrie 2020 a emis Hotărârea nr. 98/15.09.2020 pentru 

aplicarea unitară a prevederilor legale privind întocmirea, verificarea şi circuitul 

proceselor-verbale privind rezultatele alegerilor. 

Având în vedere cele de mai sus, este necesară emiterea unei hotărâri a Autorităţii 

Electorale Permanente privind întocmirea, verificarea și circuitul proceselor-verbale 

privind rezultatele alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 2021. 

 

 2.2. Schimbări preconizate 

  Prezentul proiect reglementează, în principal, următoarele: 
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 a) modalitatea de semnare a proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului 

votării pentru primar sau consiliul local, după caz, de către membrii biroului electoral al 

secției de votare; 

 c) modalitatea de dezvoltare şi testare a Sistemului informatic de centralizare a 

rezultatelor alegerilor locale parțiale (SICPV – LP); 

 b) modalitatea de încărcare în SICPV – LP a datelor din procesele-verbale privind 

consemnarea rezultatelor votării; 

 c) organizarea stațiilor de prelucrare și centralizare a rezultatelor alegerilor, 

precum și atribuțiile utilizatorilor SICPV – LP; 

 d) procedurile de urmat pentru cazul în care se impune implementarea de noi 

cerințe operaționale, modificarea celor implementate și testate sau remedierea 

disfuncționalităților SICPV – LP; 

 e) organizarea de către birourile electorale de circumscripție și birourile electorale 

județene a unui sistem unitar de înregistrare a intrărilor, respectiv a ieșirilor de documente 

în cadrul desfășurării operațiunilor tehnice de centralizare a datelor; 

           f) modalitatea de asigurare a publicității datelor privind numărul alegătorilor 

prezenți la vot, 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 (SIMPV), respectiv a 

informațiilor din SICPV – LP; transparenţa tuturor aspectelor menţionate, precum şi a 

eventualelor modificări dispuse de birourile electorale este asigurată prin intermediul site-

ului www.prezenta.roaep.ro; 

 g) repartizarea numerică a operatorilor de calculator la alegerile locale parţiale 

din data de 27 iunie 2021.  

 Precizăm că prezentul proiect are la bază procedurile de lucru stabilite de Biroul 

Electoral Central pentru alegerea autorităților administrației publice locale din 27 

septembrie 2020 prin Hotărârea nr. 98/15.09.2020 pentru aplicarea unitară a prevederilor 

legale privind întocmirea, verificarea şi circuitul proceselor-verbale privind rezultatele 

alegerilor. 

 

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. 

http://www.prezenta.roaep.ro/
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6. Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

Prezentul proiect a fost elaborat cu consultarea Serviciului de Telecomunicaţii 

Speciale şi a Institutului Naţional de Statistică.  

 

 7. Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 

proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ a fost adus la cunoștință publică pe site-ul Autorității 

Electorale Permanente. 

Ținând cont de termenul scurt rămas până la data alegerilor locale parțiale, 

precum și de faptul că prezentul proiect este subsecvent Hotărârii Guvernului nr. 

554/2021 privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru primari și un consiliu 

local în unele circumscripții electorale, care a intrat în vigoare la data de 23 mai 2021, 

procedura de transparență decizională prevăzută de Legea  nr. 52/2003, republicată nu 

poate fi îndeplinită. 

 

8. Măsuri de implementare 

    Decizie a Autorităţii Electorale Permanente privind aprobarea listei cu personalul 

de specialitate care va participa la centralizarea, prelucrarea datelor și constatarea 

rezultatelor alegerilor locale parțiale. 

 

  Față de cele mai sus arătate, am elaborat proiectul de hotărâre privind 

întocmirea, verificarea și circuitul proceselor-verbale privind rezultatele alegerilor 

locale parțiale din data de 27 iunie 2021, pe care îl propunem spre adoptare. 

 

      

Inițiator: 

Departamentul legislație, contencios electoral, relația cu Parlamentul și  

Uniunea Europeană 

 

 

 

Avizat: 

 

Departamentul informatizarea proceselor electorale 

 

 


