
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

HOTĂRÂRE 

privind organizarea şi funcţionarea Rețelei electorale naționale 

 

 

 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, și al art. 1021 alin. (3) 

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, 

  

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

 Art. 1. – (1) Rețeaua electorală națională este organismul consultativ, fără 

personalitate juridică, care funcționează sub coordonarea președintelui Autorității 

Electorale Permanente, având următoarele obiective: 

a) asistarea Autorității Electorale Permanente la elaborarea, integrarea, corelarea 

și monitorizarea politicilor privind securitatea și reziliența sistemului electoral 

românesc; 

b) asistarea Autorității Electorale Permanente la efectuarea activităților de 

implementare și operaționalizare a Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la 

vot și de prevenire a votului ilegal; 

c) asistarea Autorității Electorale Permanente la elaborarea, implementarea și 

operaționalizarea sistemelor și aplicațiilor informatice utilizate în procesele electorale.  

(2) Reţeaua electorală naţională este alcătuită din următoarele structuri de lucru: 

a) Consiliul electoral naţional; 

b) Grupul de lucru pentru informatizarea proceselor electorale; 

c) Grupul de lucru pentru alegeri şi referendumuri; 

d) Secretariatul tehnic. 

 

Art. 2. – (1) Consiliul electoral naţional reprezintă forul decizional al Rețelei 

electorale naționale și este format din următorii membri: 

 a) preşedintele Autorităţii Electorale Permanente – coordonatorul Consiliul 

electoral naţional; 



 b) câte un reprezentant, având funcție de conducere, al Serviciului de 

Telecomunicații Speciale, al Directoratului Național de Securitate Cibernetică, al 

Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, al Ministerului Afacerilor 

Interne, al Ministerului Afacerilor Externe, al Ministerului Educației, al Ministerului 

Cercetării, Inovării și Digitalizării, al Institutului Naţional de Statistică, al Autorității 

Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, al Consilului 

Național al Audiovizualului, al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 

Reglementare în Comunicaţii: 

c) câte un reprezentant al fiecărui partid politic parlamentar și al Grupului 

parlamentar al minorităților naționale din Camera Deputaților. 

(2) Fiecare entitate prevăzută la alin. (1) lit. b) și c) desemnează în Consiliul 

electoral naţional un membru și un supleant al acestuia, care pot fi înlocuiți în baza unei 

informări din partea entităților care i-au desemnat. 

 

Art. 3. - (1) Consiliul electoral naţional adoptă recomandări privind organizarea 

eficientă şi democratică a alegerilor şi a referendumurilor, respectiv funcţionarea 

Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, 

precum și a celorlalte sisteme şi aplicaţii informatice utilizate în organizarea alegerilor 

și a referendumurilor, fundamentat de propunerile Grupului de lucru pentru 

informatizarea proceselor electorale și/sau ale Grupului de lucru pentru alegeri şi 

referendumuri. 

(2) Consiliul electoral naţional îndeplineşte următoarele atribuţii: 

 a) asistă Autoritatea Electorală Permanentă în relaţia cu autorităţile şi instituţiile 

reprezentate în Rețeaua electorală națională, în vederea realizării coerenţei politicilor şi 

implementării strategiilor privind securitatea şi rezilienţa sistemului electoral românesc; 

b) urmăreşte îmbunătăţirea comunicării dintre Autoritatea Electorală Permanentă  

şi celelalte structuri ale administraţiei publice  şi societatea civilă, pentru a da consistenţă 

politicilor şi strategiilor privind informatizarea proceselor electorale; 

c) facilitează cooperarea dintre autoritățile și instituțiile reprezentate în Rețeaua 

electorală națională în vederea punerii în comun a resurselor deținute și a implementării 

și operaționalizării sistemelor şi aplicaţiilor informatice utilizate în organizarea 

alegerilor și a referendumurilor; 

d) stabilește sarcini pentru Grupul de lucru pentru informatizarea proceselor 

electorale și pentru Grupul de lucru pentru alegeri şi referendumuri și monitorizează 

activitatea acestora; 

e) aprobă, prin decizie, documentele avizate de Grupul de lucru pentru 

informatizarea proceselor electorale și de Grupul de lucru pentru alegeri şi 

referendumuri. 

 



Art. 4. – (1) Grupul de lucru pentru informatizarea proceselor electorale este 

coordonat de către directorul general al Departamentului informatizarea proceselor 

electorale al Autorității Electorale Permanente. 

(2) Membrii Grupului de lucru pentru informatizarea proceselor electorale sunt 

specialişti în tehnologia informației din cadrul Directoratului Național de Securitate 

Cibernetică, Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Informatică, Serviciului 

de Telecomunicații Speciale, Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare 

în Comunicaţii, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Afacerilor Externe, 

desemnați de către conducătorii respectivelor entități. 

(3) Fiecare entitate prevăzută la alin. (2) desemnează în Grupul de lucru pentru 

informatizarea proceselor electorale un membru și un supleant al acestuia, alții decât cei 

care reprezintă entitatea în Consiliul electoral naţional, care pot fi înlocuiți în baza unei 

informări din partea entităților care i-au desemnat. 

(4) La invitația coordonatorului acestuia, la lucrările Grupului de lucru pentru 

informatizarea proceselor electorale pot participa alte persoane din cadrul entităților 

prevăzute la alin. (2).  

 

Art. 5. – Grupul de lucru pentru informatizarea proceselor electorale dezvoltă 

aplicații informatice, testează funcționalitatea acestora și avizează documentațiile 

tehnice, proiectele tehnice, studiile de fezabilitate, caietele de sarcini, studiile de impact 

și analizele de securitate specifice, întocmite cu sprijinul personalului Departamentului 

informatizarea proceselor electorale al Autorității Electorale Permanente. 

 

Art. 6. – (1) Grupul de lucru pentru alegeri şi referendumuri este coordonat de 

către șeful Departamentului coordonarea organismelor electorale al Autorității 

Electorale Permanente. 

(2) Membrii Grupului de lucru pentru alegeri şi referendumuri sunt reprezentanţi 

ai Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe, Institutului Naţional 

de Statistică, Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal, Consiliului Național al Audiovizualului, ai Ministerului Educației, precum și 

ai departamentelor de specialitate ale Autorității Electorale Permanente, desemnați de 

către conducătorii respectivelor entități. 

(3)  Fiecare entitate prevăzută la alin. (2) desemnează în Grupul de lucru pentru 

alegeri şi referendumuri un membru și un supleant al acestuia, alții decât cei care 

reprezintă entitatea în Consiliul electoral naţional, care pot fi înlocuiți în baza unei 

informări din partea entităților care i-au desemnat. 

(4) La invitația coordonatorului acestuia, la lucrările Grupului de lucru pentru 

alegeri şi referendumuri pot participa alte persoane din cadrul entităților prevăzute la 

alin. (2).  

 



Art. 7. – Grupul de lucru pentru alegeri şi referendumuri avizează note, 

memorandumuri, puncte de vedere, strategii și planuri de acțiune privind organizarea 

eficientă și democratică a alegerilor și a referendumurilor, întocmite cu sprijinul 

personalului departamentelor de specialitate ale Autorității Electorale Permanente. 

 

Art. 8. – (1) Ședințele Consiliului electoral național, ale Grupului de lucru pentru 

informatizarea proceselor electorale și ale Grupului de lucru pentru alegeri şi 

referendumuri au loc lunar, sau ori de câte ori este necesar, din dispoziția 

coordonatorilor acestora, în prezența majorității membrilor acestora și iau decizii cu 

votul majorității membrilor prezenți. 

(2) Ședințele Consiliului electoral național, ale Grupului de lucru pentru 

informatizarea proceselor electorale și ale Grupului de lucru pentru alegeri şi 

referendumuri sunt prezidate de către coordonatorii acestora, sau, în absența 

coordonatorilor, de către un membru desemnat de către aceștia. 

(3) Convocatoarele la şedinţele Consiliului electoral național, ale Grupului de 

lucru pentru informatizarea proceselor electorale și ale Grupului de lucru pentru alegeri 

şi referendumuri, împreună cu ordinea de zi şi documentele aferente se transmit 

membrilor, prin e-mail, prin grija Secretariatului tehnic, cu cel puțin 5 zile lucrătoare 

înainte de data şedinţei, sau cu cel puțin 6 ore înainte, în cazul în care situațiile de fapt 

atrag necesitatea convocării unor ședințe în regim de urgență. 

(4) La ședințele Consiliului electoral național, ale Grupului de lucru pentru 

informatizarea proceselor electorale și ale Grupului de lucru pentru alegeri şi 

referendumuri pot participa, în funcție de ordinea de zi, în calitate de invitați, 

reprezentanți ai altor entități publice, la solicitarea coordonatorului Reţelei electorale 

naţionale. 

(5) Ordinea de zi a ședințelor Consiliului electoral național, ale Grupului de lucru 

pentru informatizarea proceselor electorale și ale Grupului de lucru pentru alegeri şi 

referendumuri este stabilită de către coordonator, la propunerea departamentelor de 

specialitate din cadrul Autorităţii Electorale Permanente și a membrilor.  

(6)  Şedinţele Consiliului electoral național se desfăşoară la sediul Autorităţii 

Electorale Permanente sau prin sisteme de videoconferință. 

(7) Recomandările adoptate de Consiliul electoral național se publică pe site-ul 

Autorității Electorale Permanente și se comunică, prin grija secretariatului, autorităţilor 

administraţiei publice centrale și locale interesate. 

 

Art. 9. – (1) Secretariatul tehnic este alcătuit din 5 angajați ai Autorității 

Electorale Permanente, desemnați prin ordin al președintelui Autorității Electorale 

Permanente. 



(2) Secretariatul tehnic asigură gestionarea documentelor rezultate din activitatea 

Consiliului electoral național, a Grupului de lucru pentru informatizarea proceselor 

electorale și a Grupului de lucru pentru alegeri şi referendumuri. 

(3) Secretariatul tehnic întocmește proiectele ordinii de zi ale ședințelor, 

convocatoarele de ședință și minutele ședințelor Consiliului electoral național, ale 

Grupului de lucru pentru informatizarea proceselor electorale și ale Grupului de lucru 

pentru alegeri şi referendumuri, pe care le supune avizării coordonatorului fiecărei 

structuri menționate anterior. 

(4) Secretariatul tehnic întocmește proiectele deciziilor și recomandărilor 

adoptate de Consiliul electoral naţional, precum și corespondența Consiliul electoral 

naţional cu alte structuri de lucru sau entități publice. 

(5) Secretariatul tehnic constituie câte un dosar pentru fiecare şedinţă a 

Consiliului electoral național, a Grupului de lucru pentru informatizarea proceselor 

electorale și a Grupului de lucru pentru alegeri şi referendumuri, care va cuprinde 

următoarele: 

a) convocatorul de ședință şi dovada transmiterii acestuia persoanelor interesate; 

b) ordinea de zi a ședinței; 

b) documentele supuse dezbaterilor; 

c) minuta şedinţei; 

d) corespondenţa ocazionată de organizarea ședinţei; 

e) alte documente relevante privind organizarea şi desfăşurarea şedinţei. 

  

Art. 9. – Grupul de lucru pentru informatizarea proceselor electorale și Grupul 

de lucru pentru alegeri şi referendumuri se pot întruni în ședințe comune, la propunerea 

a cel puțin unuia dintre coordonatorii acestora, cu aprobarea coordonatorului Consiliului 

electoral național. 

 

Art. 10 – În cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, 

conducătorii entităților menționate la art. 2 alin. (1) lit. b) și c), art. 4 alin. (2) și art. 6 

alin. (2) comunică Autorității Electorale Permanente numele, prenumele, funcția, 

numărul de telefon și adresa de e-mail a persoanelor desemnate drept reprezentanți ai 

acestora în Consiliul electoral național, Grupul de lucru pentru informatizarea 

proceselor electorale și în Grupul de lucru pentru alegeri şi referendumuri. 

  

Art. 11. – (1) Coordonatorii și membrii structurilor de lucru ale Reţelei electorale 

naţionale, precum și persoanele care intră în componența Secretariatului tehnic al 

Reţelei electorale naţionale, primesc pentru fiecare ședință la care participă câte o 

indemnizație în valoare de 150 de lei care se suportă din bugetul Autorității Electorale 

Permanente. 



(2) Plata indemnizațiilor prevăzute la alin. (1) se face pe baza listelor de prezență 

întocmite de Secretariatul tehnic al Reţelei electorale naţionale și avizate de către 

președintele Autorității Electorale Permanente. 

 

Art. 12. – Autoritatea Electorală Permanentă asigură spațiul și mijloacele tehnice 

necesare bunei funcționări a structurilor de lucru ale Rețelei electorale naționale. 

 

Art. 13. – Autorităţile şi instituţiile cu atribuții în materia organizării alegerilor 

și referendumurilor comunică Consiliului electoral național, în termen de 10 zile de la 

data solicitării, următoarele: 

a) informaţii privind resursele tehnice, financiare şi umane de care dispun şi care 

pot fi utilizate pentru organizarea alegerilor şi a referendumurilor; 

b) informații relevante pentru îmbunătățirea evidențelor electorale; 

c) informaţii privind acţiunile şi politicile de resortul acestora care pot avea 

incidență în organizarea și desfășurarea alegerilor și a referendumurilor.  

 

Art. 14. – Autoritatea Electorală Permanentă asigură legătura între Rețeaua 

electorală națională și rețele similare înființate potrivit Recomandării Comisiei 

Europene C(2018) 5949 din 12 septembrie 2018 privind rețelele de cooperare în materie 

electorală, transparența online, protecția împotriva incidentelor de securitate cibernetică 

și combaterea campaniilor de dezinformare. 

 

 

PRIM-MINISTRU, 

NICOLAE-IONEL CIUCĂ 

 


