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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

SECŢIUNEA 1 

Titlul proiectului 

de act normativ 

Lege pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării cărţii de 

alegător ca document în baza căruia se exercită dreptul de vot 

SECŢIUNEA A 2-A  

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea 

situaţiei 

actuale 

 

În anul 2000 s-a considerat oportun ca exercitarea dreptului de vot să se facă în baza 

unui document special emis în acest scop, astfel că Guvernul a adoptat Hotărârea nr. 

697/2000 privind cartea de alegător. Dispoziţiile art. 6 alin. (2) din acest act normativ 

stabilesc faptul că „pentru cetăţenii cu drept de vot, posesori ai buletinului de 

identitate, cărţile de alegător se eliberează concomitent cu cărţile de identitate, în 

condiţiile legii”. 

 

Legiuitorul a reconfirmat decizia anterioară, stabilind, prin art. 28 alin. (1) din Legea 

nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 

privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, că 

„exercitarea dreptului de vot în alegeri se face numai pe baza actului de identitate şi a 

cărţii de alegător, eliberată în condiţiile prezentului titlu. Cetăţenii români cu 

domiciliul sau reşedinţa în străinătate pot vota şi fără carte de alegător.”. Norma 

devine efectivă, conform dispoziţiilor art. 72 alin. (1) din acelaşi act normativ, în anul 

2012, în sensul că „utilizarea cărţilor de alegător se aplică începând cu alegerile 

parlamentare (...)” din acest an.
 

 

Termenul privind data de la care utilizarea cărţilor de alegător devine efectivă a făcut 

obiectul unor modificări legislative succesive, în sensul prorogării acestuia, pentru 

asigurarea unui interval de timp suficient în care tuturor cetăţenilor români cu drept de 

vot să le fie eliberate cărţi de alegător. Cu toate acestea, până în prezent, au intrat în 

posesia cărţii de alegător aproximativ 83,53% dintre cetăţenii români cu drept de vot, 

care au solicitat carte de identitate. 

 

Prin urmare, există un număr semnificativ de cetăţeni români cu drept de vot 

(aproximativ 16,47%) care sunt deţinători numai de buletine de identitate, aflate încă 

în termen de valabilitate, carte de identitate provizorie sau nu deţin document de 

identitate, astfel încât, la data procedurilor electorale din anul 2012, există 

posibilitatea să se înregistreze în continuare situaţia în care nu toţi cetăţenii cu drept de 

vot deţin carte de alegător. Menţionăm că, eliberarea cărţii de alegător se face numai 

în cazul cetăţenilor cu drept de vot, posesori de carte de identitate, pentru care s-a 

preluat în baza de date de evidenţă a persoanelor fotografia în format digital. 

2. Schimbări 

preconizate 

 

Prin acest demers normativ se reglementează în mod unitar exercitarea dreptului de 

vot doar pe baza actului de identitate aflat în termen de valabilitate, astfel cum acesta 

este definit la art. 2 pct. 32 din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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În consecinţă, întrucât cartea de alegător constituie un document care nu are acelaşi rol 

în cadrul celorlalte procese electorale, documentul de referinţă nu va mai fi emis, 

personalizat şi eliberat cetăţenilor români. Prezentul proiect învederează eliminarea 

neajunsurilor şi a inadvertenţelor legate de o reglementare neunitară, în sensul că se 

elimină condiţionarea exercitării dreptului de vot în ţară, de către cetăţenii români, de 

existenţa cărţii de alegător, comparativ cu cetăţenii români care au domiciliul sau 

reşedinţa în străinătate şi care pot vota şi fără carte de alegător. De asemenea, este 

avută în vedere eliminarea riscurilor de contrafacere a documentului, dată fiind 

existenţa unor minime elemente de siguranţă. 

 

Prezentul demers conduce la reducerea cheltuielilor determinate de achiziţionarea 

materialelor consumabile necesare personalizării cărţilor de alegător, în condiţiile în 

care acest document se eliberează cu titlu gratuit. 

3.  Alte 

informaţii 

Nu este cazul 

SECŢIUNEA A 3-A  

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

1
1 

Impactul asupra mediului concurenţial 

şi domeniului ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului de afaceri Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social Simplificarea procedurilor privnd exercitarea dreptului 

de vot al cetățenilor români. 

4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.  Alte informaţii Nu este cazul. 

SECŢIUNEA A 4-A  

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, 

cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 Mii lei 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani 
Media 

pe 5 ani 2012 2013 2014 2015 2016 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus din 

care: 

- - - - - - 

a) buget de stat, din acesta: - - - - - - 

  (i) impozit pe profit - - - - - - 

  (ii) impozit pe venit - - - - - - 

b) bugete locale: - - - - - - 

   (i) impozit pe profit - - - - - - 

c) bugetul asigurărilor  

sociale de stat: 

- - - - - - 

   (i) contribuţii de asigurări - - - - - - 
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2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus din 

care: 

-120,7 -144,9 
 

-144,9 

 
-144,9 -144,9 -140,06 

a) buget de stat, din acesta: -120,7 -144,9 -144,9 -144,9 -144,9 -140,06 

    (i) cheltuieli de personal - - - - - - 

  (ii) bunuri şi servicii -120,7 -144,9 -144,9 -144,9 -144,9 -140,06 

b) bugete locale: - - - - - - 

    (i) cheltuieli de personal - - - - - - 

  (ii) bunuri şi servicii - - - - - - 

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat : 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 (i) cheltuieli de personal - - - - - - 

       (ii) bunuri şi servicii - - - - - - 

3. Impact financiar, 

plus/minus din care: 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

a) buget de stat -120,7 -144,9 -144,9 -144,9 -144,9 -144,9 

b) bugete locale  - - - - - - 

4. Propuneri pentru 

acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare  

- - - - - - 

5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare  

- - - - - - 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea 

modificărilor veniturilor 

şi/sau cheltuielilor bugetare 

Menţionăm că, pentru emiterea și personalizarea cărţilor de 

alegător, au fost achiziţionate, în condiţiile legii, materialele 

consumabile necesare (coli hârtie pretipărită, format A4, respectiv 

folii pentru laminare, format A4). Valoarea contractelor subsecvente 

pentru anul 2010 a fost de  141.327,13 lei, cu TVA (prin acestea 

asigurându-se stocul necesar pentru emiterea şi personalizarea 

documentelor de referinţă până la sfârşitul anului 2010), respectiv de 

169.090,74 lei, cu TVA pentru anul 2011 (prin acestea asigurându-

se stocul necesar pentru emiterea şi personalizarea documentelor de 

referinţă pentru anul 2011 şi primele 2 luni din anul 2012). 

Prin eliminarea cărţii de alegător ca document în baza căruia se 

exercită dreptul de vot, acest document nu va mai fi emis, 

personalizat şi eliberat cetăţenilor români, astfel că demersul va 

determina reducerea cheltuielilor bugetului de stat, aferente 

achiziţionării materialelor consumabile necesare.  

7.  Alte informaţii Nu este cazul 

SECŢIUNEA A 5-A 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. 

Măsuri normative necesare pentru aplicarea 

prevederilor proiectului de act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate 

sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în 

 

 

a) Se modifică: 

- Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei 

Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea 
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vederea implementării noilor dispoziţii autorităţilor administraţiei publice locale, a 

Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 

şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor 

locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 370/2004 privind alegerea 

Preşedintelui României, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi 

desfăşurarea referendumului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice comunitare de evidenţă a 

persoanelor, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 372/2002, cu 

modficările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa 

şi actele de identitate ale cetăţenilor români, 

republicată; 

- Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale. 

 

Se abrogă: 

- Hotărârea Guvernului nr. 697/2000 privind 

cartea de alegător, cu modificările ulterioare; 

 

b) Se vor elabora: 

- proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 

modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1367/2009 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi 

Administrarea Bazelor de Date; 

- proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 

modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1375/2006 

pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a dispoziţiilor legale privind evidenţa, 

domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 

cetăţenilor români. 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu 

legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce 

transpun prevederi comunitare 

Nu este cazul 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a 

actelor normative comunitare 

Nu este cazul 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene  

Nu este cazul 

5.  Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg angajamente 

Nu este cazul 

6.  Alte informaţii Nu este cazul. 

SECŢIUNEA A 6-A  
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Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu 

organizaţii neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate 

Nu este cazul 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a 

avut loc consultarea, precum şi a modului în 

care activitatea acestor organizaţii este legată 

de obiectul proiectului de act normativ 

 

 

Nu este cazul 

3. Consultările organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în situaţia în care 

proiectul de act normativ are ca obiect activităţi 

ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii 

Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de 

consultare a structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice locale la 

elaborarea proiectelor de acte normative 

Proiectul de lege a fost supus consultării 

structurilor asociative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale  în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 

privind procedura de consultare a structurilor 

asociative ale autorităţilor administraţiei 

publice locale la elaborarea proiectelor de acte 

normative.  

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 

interministeriale, în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale 

permanente. 

 

 

 

Nu este cazul. 

5.  Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

Este necesar avizul Consiliului Legislativ 

6.  Alte informaţii Nu este cazul. 

SECŢIUNEA A 7-A  

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea 

elaborării proiectului de act normativ  

Transparenţa proiectului de act 

normativ a fost asigurată potrivit 

dispoziţiilor Legii nr. 52/2003 

privind transparenţa decizională în 

administraţia publică. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact 

asupra mediului în urma implementării proiectului de act 

normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice 

Nu este cazul 

3.  Alte informaţii Nu este cazul 

SECŢIUNEA A 8-A  

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act 

normativ de către autorităţilor administraţiei publice 

centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau 

extinderea competenţelor instituţiilor existente  

Nu se înfiinţează noi organisme sau 

instituţii 

 

2.  Alte informaţii Nu este cazul. 
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În considerarea celor prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentru modificarea unor acte 

normative în vederea eliminării cărţii de alegător ca document în baza căruia se exercită dreptul de 

vot. 

 

În forma prezentată, proiectul a fost însuşit de toate instituţiile abilitate.                                            
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