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REFERAT DE APROBARE 
 

 

 1. Titlul proiectului de act normativ:  

 Hotărâre pentru aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor 

documentelor de acreditare şi a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la 

referendumurile locale 

  

2. Motivul emiterii actului normativ 

2.1. Descrierea situaţiei actuale 

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. 

Cadrul juridic general privind organizarea şi desfăşurarea referendumurilor locale 

este stabilit prin Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

În acelaşi timp, conform art. 62 prima teză din Legea nr. 3/2000, cu modificările şi 

completările ulterioare, această lege se completează în mod corespunzător cu prevederile  

Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru 

organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Întrucât procedurile electorale sunt diferite ca natură şi scop de cele referendare, 

apreciem că utilizarea de către legiuitor a sintagmei în „mod corespunzător” presupune 

aplicarea prevederilor legale în materie electorală care se potrivesc ipotezelor descrise de 

normele referendare, respectiv a celor care pot fi integrate în procedura referendară, fără a 

o afecta în vreun mod. 

Prin urmare, prevederile art. 89 din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, se vor aplica în mod corespunzător la referendumurile locale, în 

ceea ce privește procedura de acreditare a asociațiilor, fundațiilor și instituțiilor mass-

media românești care pot desemna observatori interni sau reprezentanți, după caz, precum 

și documentele care trebuie depuse de acestea, procedura de acreditare a observatorilor 

internaționali și a reprezentanților instituțiilor mass-media străine, modelele documentelor 

de acreditare ale asociațiilor, fundațiilor și instituțiilor mass-media care pot desemna 

observatori interni sau reprezentanți, după caz, precum și ale observatorilor internaționali 

și reprezentanților instituțiilor mass-media străine, respectiv modelele ecusoanelor 

observatorilor interni și reprezentanților mass-media românești. 
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Dispozițiile art. 89 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările 

ulterioare, prevăd că, pe baza documentului de acreditare emis de către Autoritatea 

Electorală Permanentă, asociația, fundația sau instituția mass-media poate desemna ca 

observatori interni sau reprezentanți, după caz, numai persoane care nu au apartenență 

politică. 

Acreditarea emisă de Autoritatea Electorală Permanentă asociaţiilor, fundaţiilor și 

instituțiilor mass-media românești dă dreptul acestora de a desemna observatori interni pe 

lângă toate birourile electorale ale secţiilor de votare. 

Potrivit art. 89 alin. (9) din acelaşi act normativ, observatorii interni și 

reprezentanții instituțiilor mass-media românești pot asista la operaţiunile birourilor 

electorale ale secţiilor de votare numai pe baza ecusoanelor emise de către asociaţia, 

fundaţia sau instituția mass-media românească acreditată de către Autoritatea Electorală 

Permanentă, însoţite de actul de identitate. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 89 alin. (6) din Legea nr. 

208/2015, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Electorală Permanentă 

acreditează observatorii internaţionali şi reprezentanţii instituţiilor mass-media străine 

care solicită acest lucru. 

Observatorii internaţionali şi reprezentanţii instituţiilor mass-media străine pot 

asista la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare numai pe baza 

documentului de acreditare emis de către Autoritatea Electorală Permanentă, care este 

valabil şi în copie, însoţit de actul de identitate. 

Având în vedere natura publică a procesului electoral, precum şi prevederile art. 85 

din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) şi ale art. 7 din Legea nr. 

190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 

privind protecția datelor), cu modificările ulterioare, rezultă că reprezentanţii instituţiilor 

mass-media au posibilitatea de a filma/fotografia locurile publice din zona de votare şi 

localul secţiei de vot. 

În ceea ce priveşte prevederile art. 90 din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, arătăm că, la referendumurile locale acestea se aplică în mod 

corespunzător atât observatorilor interni, observatorilor internaționali și reprezentanților 

instituțiilor mass-media străine, cât şi reprezentanților instituțiilor mass-media românești, 

care vor putea asista la operaţiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6,00 şi 

terminând cu momentul încheierii şi semnării de către membrii biroului electoral al secţiei 

de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secţia respectivă. 

Potrivit art. 90 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările 

ulterioare, persoanele acreditate nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului 
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electoral în cazul constatării unei neregularităţi. Orice act de propagandă electorală, 

precum şi încălcarea în orice mod a prevederilor legii atrag aplicarea sancţiunilor legale, 

suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua 

votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare. 

Totodată, la biroul electoral al secţiei de votare, persoanele acreditate pot staţiona 

numai în spaţiul stabilit în acest sens în sala de votare de către preşedintele biroului 

electoral al secţiei de votare. 

Mai arătăm că, potrivit art. 89 alin. (10) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, procedura de acreditare, modelele documentelor de acreditare şi 

ale ecusoanelor sunt stabilite prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente. 

 

2.2. Schimbări preconizate 

Prin prezentul proiect de hotărâre sunt stabilite următoarele: 

- procedura de acreditare a asociațiilor şi fundațiilor care pot desemna 

observatori interni, precum și documentele care trebuie depuse de acestea; 

- procedura de acreditare a instituțiilor mass-media românești care pot 

desemna reprezentanți, precum și documentele care trebuie depuse de acestea; 

- procedura de acreditare a observatorilor internaționali și a reprezentanților 

instituțiilor mass-media străine; 

- modelele documentelor de acreditare; 

- modelele ecusoanelor observatorilor interni și ale reprezentanților mass-

media din România; 

- condiţiile în care reprezentanții instituțiilor mass-media românești au acces 

în secțiile de votare şi pot asista la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare, 

respectiv pot filma şi/sau fotografia locurile publice din zona de votare şi localul secţiei 

de votare. 

Mai arătăm că, potrivit art. 16 alin. (1) din Legea nr. 3/2000, cu modificările şi 

completările ulterioare, obiectul și data referendumului local se stabilesc și se aduc la 

cunoștința publică cu cel puțin 20 de zile înainte de ziua desfășurării acestuia. Prin 

urmare, se impun termene mai scurte de realizare a acțiunilor specifice referendumului 

local, astfel că, prin prezentul proiect de act normativ, se propune un termen-limită de 2 

zile înaintea datei referendumului local pentru depunerea de către asociațiile, fundațiile și 

instituțiile mass-media interesate a cererilor de acreditare. 

 

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. 
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6. Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ va fi transmis spre consultare Autorității Naționale de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

 

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 pentru aprobarea 

procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare şi a modelelor 

ecusoanelor persoanelor acreditate la referendumurile locale, pe care îl propunem spre 

aprobare. 

 

 

      

Inițiator: 

 

Departamentul legislație, contencios electoral, relația cu Parlamentul și 

Uniunea Europeană 

 

 

 

 

Avizat: 

 

Departamentul cooperare internațională  

 


