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REFERAT DE APROBARE 

 

1. Titlul proiectului de act normativ:  

Hotărâre privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a  

referendumurilor locale, precum şi modificarea şi completarea 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 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 Autorității Electorale Permanente nr. 36/2019 

 

2. Motivul emiterii actului normativ 

2.1. Descrierea situaţiei actuale 

 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Păulești nr. 22 din 11 iulie 2021 a 

fost aprobată organizarea, în data de 15 august 2021, a unui referendum local în vederea 

consultării cetăţenilor din Comuna Păulești, județul Vrancea, pentru înființarea satului 

Fundătura prin reorganizarea satului Păulești, Comuna Păulești, județul Vrancea. 

În acelaşi timp, primarul municipiului Buzău şi primarul comunei Ţinteşti din 

judeţul Buzău au comunicat instituţiei noastre intenţia de a organiza în data 26 septembrie 

2021 referendumuri locale în unităţile administrativ-teritoriale menţionate, proiectele de 

hotărâre ale consiliului local aferente urmând să se afle pe ordinea de zi a şedinţelor 

consiliilor locale respective din această săptămână.   

În conformitate cu prevederile art. 103 alin. (1) lit. i) și w) din Legea nr. 208/2015 

privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și 

funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, 

Autoritatea Electorală Permanentă asigură aplicarea unitară a dispozițiilor legale 

referitoare la organizarea referendumurilor și veghează la respectarea legii privind 

organizarea și desfășurarea referendumurilor locale. 

Totodată, potrivit prevederilor art. 120 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu 

modificările și completările ulterioare, dispoziţiile acestei legi 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 referendumurilor 

locale. 
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În acelaşi timp, conform art. 62 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi 

desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, această lege se 

completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 208/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, cu excepția celor privind Sistemul informatic de monitorizare a 

prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal și centralizarea electronică a rezultatelor 

votării 

Concurența prevederilor art. 62 din Legea nr. 3/2000, astfel cum au fost 

modificate prin art. I pct. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2018,  cu cele 

ale art. 120 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, astfel cum au fost modificate prin art. II pct. 

10 din Legea nr. 148/2019, poate fi lămurită numai prin aplicarea principiului lex 

posterior derogat priori, ultima intenţie a legiuitorului fiind clar formulată în sensul 

utilizării Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului 

ilegal – SIMPV la toate tipurile de alegeri şi referendumuri. 

Astfel, prevederile referitoare la Sistemul informatic de monitorizare a prezenței 

la vot și de prevenire a votului ilegal – SIMPV din Legea nr. 208/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, sunt aplicabile inclusiv la referendumurile locale. 

În conformitate cu prevederile art. 114 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu 

modificările și completările ulterioare, Autoritatea Electorală Permanentă stabileşte 

modelul listei electorale permanente, modelul listei electorale suplimentare, modelul 

extrasului de pe lista electorală permanentă și suplimentară, precum și al ștampilelor 

birourilor electorale de circumscripție modelul ștampilei de control şi al ștampilei cu 

mențiunea „VOTAT”, precum şi modelul timbrului autocolant.  

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 au fost aprobate 

prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 36/2019, cu modificările și 

completările ulterioare, acestea aplicându-se la toate tipurile de alegeri și referendumuri, 

lipsind însă reglementări specifice privind semnalările pe care le poate oferi SIMPV în 

cadrul procedurilor privind verificarea îndeplinirii condițiilor de exercitare a dreptului de 

vot la referendumurile locale.  

 2.2. Schimbări preconizate 

  Prezentul proiect reglementează următoarele: 

- stabilirea modelului listei electorale permanente, modelului listei electorale 

suplimentare, modelului extrasului de pe lista electorală permanentă și suplimentară,  

modelului ştampilei biroului electoral de circumscripţie, modelului ştampilei de control, 
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modelului ştampilei cu menţiunea „VOTAT” şi a modelului timbrului autocolant ce vor fi 

utilizate la referendumurile locale; 

- semnalările pe care le poate oferi SIMPV în cadrul procedurilor privind 

verificarea îndeplinirii condițiilor de exercitare a dreptului de vot la referendumurile 

locale; 

- stabilirea unui termen de un an de la de la data încheierii perioadei electorale 

pentru păstrarea înregistrărilor convorbirilor telefonice efectuate prin intermediul 

Centrului de preluare a apelurilor, parte componentă a SIMPV, urmând ca după expirarea 

acestui termen înregistrările în cauză să fie distruse prin proceduri ireversibile. 

 

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 

Proiectul de act normativ a fost transmis spre consultare Autorității Naționale de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Serviciului de Telecomunicaţii 

Speciale, structurilor asociative ale aleşilor locali şi primarilor următoarelor unităţi 

administrativ-teritoriale: comuna Păuleşti, judeţul Vrancea; municipiul Buzău, judeţul 

Buzău; comuna Ţinteşti, judeţul Buzău.   

 

 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 referendumului local din 

comuna Păuleşti, judeţul Vrancea, procedura de transparență decizională prevăzută de 

Legea  nr. 52/2003, republicată, nu poate fi îndeplinită. 

 

8. Măsuri de implementare 

    Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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  Față de cele mai sus arătate, am elaborat proiectul de hotărâre privind unele 

măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a  referendumurilor locale, precum şi 

modificarea şi completarea 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 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 Autorității Electorale Permanente nr. 36/2019, pe care îl 

propunem spre adoptare. 

 

      

Inițiator: 

Departamentul legislație, contencios electoral, relația cu Parlamentul și  

Uniunea Europeană 

 

 

 

 


