
 

 

 

PROCEDURA DE ACREDITARE  

LA ALEGERILE PENTRU SENAT ȘI CAMERA DEPUTAȚILOR 

DIN ANUL 2020 

 

CADRU LEGAL 

• Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 34/2016 privind procedura de 

acreditare, precum și pentru aprobarea modelelor documentelor de acreditare și ale 

ecusoanelor persoanelor acreditate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor; 

• 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; 

• Hotărârea Guvernului nr. 744/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat și 

Camera Deputaților. 

 

Actele normative menționate pot fi consultate pe site-ul www.roaep.ro la secțiunea 

ALEGERI PARLAMENTARE 2020/LEGISLAȚIE, accesând următorul link: 

https://www.roaep.ro/legislatie/  

                

PROCEDURA DE ACREDITARE A ASOCIAȚIILOR ȘI FUNDAȚIILOR LA 

ALEGERILE PENTRU SENAT ȘI CAMERA DEPUTAȚILOR 

DIN ANUL 2020 

• Procedura de acreditare a asociațiilor și fundațiilor la alegerile parlamentare din 

anul 2020 este reglementată prin Hotărârea nr. 34/2016 a Autorității Electorale 

Permanente pentru aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor 

documentelor de acreditare şi a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la 

alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, după cum urmează: 

Art. 1  

(1) Pentru acreditarea la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, asociația 

sau fundația interesată trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă o cerere, 

conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei 

alegerilor. 

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită de o copie a statutului și o copie a hotărârii 

judecătorești de înființare, din care să rezulte că asociația sau fundația desfășoară activități 

http://www.roaep.ro/
https://www.roaep.ro/legislatie/


de apărare a democrației și a drepturilor omului și este legal constituită cu cel puțin 6 

luni înaintea datei alegerilor. 

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) pot fi transmise prin fax, poștă sau e-mail. 

(4) În cel mult 3 zile de la data înregistrării cererii, Autoritatea Electorală Permanentă 

eliberează asociațiilor și fundațiilor din România care îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 

89 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, documentele de acreditare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 

2. 

Art. 3 

(1) 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. 

(2) Asociațiile, fundațiile și instituțiile mass-media românești acreditate de către Autoritatea 

Electorală Permanentă au dreptul de a emite ecusoane pentru observatorii și reprezentanții lor, 

conform modelului prevăzut în anexele nr. 5 și 6. 

(3) Observatorii interni și reprezentanții instituțiilor mass-media românești pot asista la 

operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare numai pe baza ecusoanelor prevăzute 

la alin. (2), însoțite de actul de identitate. 

Atenție!  

Documentele pot fi transmise prin fax, poştă sau e-mail ori pot fi depuse la registratura 

Autorităţii Electorale Permanente până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei alegerilor, 

respectiv până în data de 20 noiembrie 2020. 

Datele de contact ale AEP:  

Str. Stavropoleos, nr. 6, Bucureşti, Sector 3, 030084. 

tel. +40 21 310 08 24;  

fax: +40 21 310 13 86 

e-mail: acreditare@roaep.ro   

Acreditările se transmit solicitanţilor prin poştă, e-mail sau fax, conform solicitării 

acestora, ori pot fi predate persoanelor desemnate de aceştia.  
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PROCEDURA DE ACREDITARE A REPREZENTANȚILOR INSTITUȚIILOR 

MASS-MEDIA ROMÂNEȘTI LA ALEGERILE  PENTRU SENAT ȘI CAMERA 

DEPUTAȚILOR  DIN ANUL 2020 

 

 Procedura de acreditare a instituțiilor mass-media românești la alegerile 

parlamentare din anul 2020 este reglementată prin Hotărârea nr. 34/2016 a Autorității 

Electorale Permanente pentru aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor 

documentelor de acreditare şi a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la alegerile 

pentru Senat şi Camera Deputaţilor, după cum urmează: 

Art. 2.  

 (1) Pentru acreditarea la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, instituția mass-media 

interesată trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă o cerere, conform modelului 

prevăzut în anexa nr. 3, până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei alegerilor. 

 

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită de documente din care să rezulte faptul că 

instituția desfășoară activități în domeniul mass-media. 

 

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) pot fi transmise prin fax, poștă sau e-mail ori pot fi 

depuse la registratura Autorității Electorale Permanente. 

 

(4) În cel mult 3 zile de la data înregistrării cererii, Autoritatea Electorală Permanentă 

eliberează instituțiilor mass-media din România care îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 89 

alin. (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, documentele de 

acreditare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4. 

Atenție!  

Documentele pot fi transmise prin fax, poştă sau e-mail ori pot fi depuse la registratura 

Autorităţii Electorale Permanente până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei alegerilor, 

respectiv până în data de 20 noiembrie 2020. 

Datele de contact ale AEP:  

Str. Stavropoleos, nr. 6, Bucureşti, Sector 3, 030084. 

tel. +40 21 310 08 24;  

fax: +40 21 310 13 86 

e-mail: acreditare@roaep.ro   

Acreditările se transmit solicitanţilor prin poştă, e-mail sau fax, conform solicitării acestora, 

ori pot fi predate persoanelor desemnate de aceştia.  
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PROCEDURA DE ACREDITARE A OBSERVATORILOR INTERNAȚIONALI ȘI A 

REPREZENTANȚILOR INSTITUȚIILOR MASS-MEDIA STRĂINE LA 

ALEGERILE PENTRU  SENAT ȘI CAMERA DEPUTAȚILOR 

DIN ANUL 2020 

 

Procedura de acreditare a observatorilor internaționali la alegerile parlamentare 

din anul 2020 este reglementată prin Hotărârea nr. 34/2016 a Autorității Electorale 

Permanente pentru aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de 

acreditare şi a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la alegerile pentru Senat şi 

Camera Deputaţilor, după cum urmează: 

 

 

Art. 4 

(1) Autoritatea Electorală Permanentă acreditează, la cerere, observatorii internaționali și 

reprezentanţii instituţiilor mass-media străine. 

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) poate fi transmisă prin fax, poştă sau e-mail ori poate fi depusă 

la registratura Autorităţii Electorale Permanente. 

(3) Modelul documentului de acreditare a observatorilor internaționali și reprezentanţilor 

instituţiilor mass-media străine este prevăzut în anexa nr. 7. 

 

IMPORTANT! 

 

Art. 5  - 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXA Nr. 1 

Modelul cererii de acreditare a asociațiilor și fundațiilor la alegerile pentru Senat 

și Camera Deputaților 

 

Cerere de acreditare la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din data de . . . . . . 

. . . . 

 

Subsemnatul, . . . . . . . . . .1), . . . . . . . . . .2), în cadrul . . . . . . . . . .3), solicit, în baza 

prevederilor art. 89 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, acreditarea în vederea desemnării observatorilor interni 

la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din . . . . . . . . . .4) 

 

. . . . . . . . . .5) 

 

Data . . . . . . . . . . 

 

Date de contact: . . . . . . . . . .6) 

 

1) Se înscriu prenumele și numele persoanei din conducerea asociației sau fundației 

care face cererea. 

 

2) Se înscrie funcția pe care persoana care face cererea o are în asociație sau fundație. 

 

3) Se înscriu denumirea, sediul și codul unic de înregistrare ale asociației sau fundației. 

 

4) Se înscrie data alegerilor. 

 

5) Se înscriu prenumele și numele persoanei din conducerea asociației sau fundației 

care face cererea, semnătura acesteia și se aplică ștampila asociației sau fundației. 

 

6) Se înscrie numărul de fax sau e-mailul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA Nr. 2 

Modelul documentului de acreditare a asociațiilor și fundațiilor la alegerile pentru 

Senat și Camera Deputaților 

 

 

ACREDITARE 

Nr. . . . . . . . . . . 

 

Având în vedere Cererea înregistrată cu nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., formulată de . . . 

. . . . . . .1), 

 

în temeiul prevederilor art. 89 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, acreditează . . . . . . . . . .1) la 

alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din . . . . . . . . . .2) . 

 

Președinte, 

. . . . . . . . . .3) 

NOTE: 

 

- Pe baza documentului de acreditare, asociația, fundația poate desemna ca observatori 

interni numai persoane care nu au apartenență politică. 

 

- Persoanele acreditate pot asista la operațiunile electorale în ziua votării, începând cu 

ora 6,00 și terminând cu momentul încheierii și semnării de către membrii biroului electoral al 

secției de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secția respectivă, 

numai pe baza ecusoanelor emise de către asociația sau fundația acreditată de către Autoritatea 

Electorală Permanentă, însoțite de actul de identitate. 

 

- Observatorii interni nu pot interveni în niciun mod în organizarea și desfășurarea 

alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris președintele biroului electoral în cazul 

constatării unei neregularități. Orice act de propagandă electorală, precum și încălcarea în orice 

mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancțiunilor legale, suspendarea acreditării de către 

biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei 

respective din secția de votare. 

 

- La biroul electoral al secției de votare, persoanele acreditate pot staționa numai în 

spațiul stabilit în acest sens în sala de votare de către președintele biroului electoral al secției 

de votare. 

 

1) Se înscriu denumirea, sediul și codul unic de înregistrare ale asociației sau fundației 

care a formulat cererea. 

 

2) Se înscrie data alegerilor. 

 

3) Se înscriu prenumele și numele președintelui Autorității Electorale Permanente, 

semnătura președintelui sau a persoanei împuternicite de acesta să semneze și se aplică ștampila 

Autorității Electorale Permanente. 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXA Nr. 3 

 

Modelul cererii de acreditare a instituției mass-media din România la alegerile pentru 

Senat și Camera Deputaților 

 

Cerere de acreditare la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din data de . . . . . . 

. . . . 

 

Subsemnatul, . . . . . . . . . .1), . . . . . . . . . .2), în cadrul . . . . . . . . . .3), solicit, în baza 

prevederilor art. 89 alin. (4) 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, acreditarea în vederea desemnării reprezentanților 

mass-media la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din . . . . . . . . . .4) 

 

. . . . . . . . . .5) 

 

Data . . . . . . . . . . 

 

Date de contact: . . . . . . . . . .6) 

 

1) Se înscriu prenumele și numele persoanei din conducerea instituției mass-media care 

face cererea. 

 

2) Se înscrie funcția pe care persoana care face cererea o are în instituția mass-media. 

 

3) Se înscriu denumirea, sediul și codul unic de înregistrare ale instituției mass-media. 

 

4) Se înscrie anul alegerilor. 

 

5) Se înscriu prenumele și numele persoanei din conducerea instituției mass-media care 

face cererea, semnătura acesteia și se aplică ștampila instituției mass-media. 

 

6) Se înscrie numărul de fax sau e-mailul, după caz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



ANEXA Nr. 4 

 

Modelul documentului de acreditare a instituției mass-media din România la 

alegerile pentru Senat și Camera Deputaților 

 

ACREDITARE Nr. . . . . . . . . . . 

 

Având în vedere Cererea înregistrată cu nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., formulată de . . . 

. . . . . . .1), 

 

în temeiul prevederilor art. 89 alin. (4) 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, acreditează . . . . . . . . . .1) la 

alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din . . . . . . . . . .2) 

 

Președinte, 

. . . . . . . . . .3) 

NOTE: 

 

- Pe baza documentului de acreditare, instituția mass-media poate desemna 

reprezentanți numai persoane care nu au apartenență politică. 

 

- Persoanele acreditate pot asista la operațiunile electorale în ziua votării, începând cu 

ora 6,00 și terminând cu momentul încheierii și semnării de către membrii biroului electoral al 

secției de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secția respectivă, 

numai pe baza ecusoanelor emise de către instituția mass-media acreditată de către Autoritatea 

Electorală Permanentă, însoțite de actul de identitate. 

 

- Reprezentanții mass-media nu pot interveni în niciun mod în organizarea și 

desfășurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris președintele biroului electoral 

în cazul constatării unei neregularități. Orice act de propagandă electorală, precum și încălcarea 

în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancțiunilor legale, suspendarea acreditării 

de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a 

persoanei respective din secția de votare. 

 

- La biroul electoral al secției de votare, persoanele acreditate pot staționa numai în 

spațiul stabilit în acest sens în sala de votare de către președintele biroului electoral al secției 

de votare. 

 

1) Se înscriu denumirea, sediul și codul unic de înregistrare ale instituției mass-media. 

 

2) Se înscrie data alegerilor. 

 

3) Se înscriu prenumele și numele președintelui Autorității Electorale Permanente, 

semnătura președintelui sau a persoanei împuternicite de acesta să semneze și se aplică ștampila 

Autorității Electorale Permanente. 

 



 

ANEXA Nr. 5 

 

Modelul ecusonului care va fi utilizat de către observatorii interni la alegerile 

pentru Senat și Camera Deputaților 

 
 

NOTE: 

 

- Condițiile de confecționare și dimensiunea ecusoanelor sunt stabilite de către asociația 

sau fundația acreditată care a desemnat observatorii, sub condiția ca acestea să conțină 

elementele obligatorii prevăzute în prezenta anexă. 

 

- Observatorii interni pot asista la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de 

votare numai pe baza ecusoanelor emise de către asociația sau fundația românească acreditată 

de către Autoritatea Electorală Permanentă, însoțite de actul de identitate. 

 

1) Se înscrie data alegerilor. 

 

2) Se înscriu numele și prenumele reprezentantului legal al asociației sau fundației, 

precum și semnătura olografă a acestuia. 

 

3) Se poate aplica ștampila asociației sau fundației acreditate de către Autoritatea 

Electorală Permanentă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXA Nr. 6 

Modelul ecusonului care va fi utilizat de reprezentanții mass-mediei române la 

alegerile pentru Senat și Camera Deputaților 

 
NOTE: 

 

- Condițiile de confecționare și dimensiunea ecusoanelor sunt stabilite de către instituția 

mass- media acreditată care a desemnat observatorii, sub condiția ca acestea să conțină 

elementele obligatorii prevăzute în prezenta anexă. 

 

- Reprezentanții instituțiilor mass-media românești pot asista la operațiunile birourilor 

electorale ale secțiilor de votare numai pe baza ecusoanelor emise de către instituția mass-

media românească acreditată de către Autoritatea Electorală Permanentă, însoțite de actul de 

identitate. 

 

1) Se înscrie data alegerilor. 

 

2) Se înscriu numele și prenumele reprezentantului legal al instituției mass-media, 

precum și semnătura olografă a acestuia. 

 

3) Se poate aplica ștampila instituției mass-media acreditate de către Autoritatea 

Electorală Permanentă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA Nr. 7 

 

Modelul documentului de acreditare a observatorilor internaționali și a 

reprezentanților instituțiilor mass-media străine la alegerile pentru Senat și Camera 

Deputaților 

 

ACREDITARE 

Nr. . . . . . . . . . . 

 

Având în vedere Cererea înregistrată cu nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., 

 

în temeiul prevederilor art. 89 alin. (6) 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, acreditează pe 

doamna/domnul . . . . . . . . . .1) în vederea observării alegerilor pentru Senat și Camera 

Deputaților din . . . . . . . . . .2). 

 

Președinte, 

. . . . . . . . . .3) 

NOTE: 

 

- Observatorii internaționali și reprezentanții instituțiilor mass-media străine pot asista 

la operațiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6,00 și terminând cu momentul 

încheierii și semnării de către membrii biroului electoral al secției de votare a procesului-verbal 

de constatare a rezultatelor votării în secția respectivă, numai pe baza documentului de 

acreditare emis de către Autoritatea Electorală Permanentă, care este valabil și în copie, însoțit 

de actul de identitate. 

 

- Observatorii internaționali și reprezentanții instituțiilor mass-media străine nu pot 

interveni în niciun mod în organizarea și desfășurarea alegerilor, având numai dreptul de a 

sesiza în scris președintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularități. Orice act 

de propagandă electorală, precum și încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag 

aplicarea sancțiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat 

abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secția de votare. 

 

- La biroul electoral al secției de votare, persoanele acreditate pot staționa numai în 

spațiul stabilit în acest sens în sala de votare de către președintele biroului electoral al secției 

de votare. 

 

1) Se înscriu numele și prenumele observatorului internațional sau ale reprezentantului 

instituției mass-media străine, după caz. 

 

2) Se înscrie data alegerilor. 

 

3) Se înscriu prenumele și numele președintelui Autorității Electorale Permanente, 

semnătura președintelui sau a persoanei împuternicite de acesta să semneze și se aplică ștampila 

Autorității Electorale Permanente. 


