NOTĂ DE FUNDAMENTARE
SECŢIUNEA 1
Titlul proiectului
de act normativ

Hotărâre
pentru aprobarea unor normative de cheltuieli pentru
Seminarul cu tema „Codificarea Dreptului Electoral”,
organizat de Autoritatea Electorală Permanentă, în perioada
19-20 octombrie 2015

SECŢIUNEA A 2-A
Motivul emiterii actului normativ
1.

Descrierea
situaţiei
actuale

Curtea Constituțională a României și misiunile de observare a
alegerilor OSCE/ODIHR au arătat în mai multe rânduri necesitatea ca
întreaga legislaţie electorală referitoare la alegerea Camerei Deputaţilor
şi a Senatului, a Preşedintelui României, alegerile pentru Parlamentul
European, precum şi la alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
să fie reexaminată, urmând a fi concentrată într-un cod electoral, ale
cărui dispoziţii comune şi speciale să asigure, în concordanţă cu
principiile constituţionale, organizarea unui scrutin democratic, corect şi
transparent.
Unificarea și îmbunătăţirea reglementării în domeniul electoral
este necesară atât pentru destinatarii ei cât şi pentru cei chemaţi să o
aplice. Codificarea legislaţiei electorale ar rezolva în mare măsură
incoerenţele acţiunii administrative în acest domeniu şi ar face mai
accesibilă legea electorală, sporind prin predictibilitate şi stabilitate,
încrederea alegătorilor în actul electoral.
În prezent, România trece printr-un amplu proces de reformă
electorală care însă, din rațiuni de timp, nu se va concretiza într-un cod
electoral aplicabil alegerilor care vor avea loc în anul 2016. Cu toate
acestea, Autoritatea Electorală Permanentă consideră că un cod electoral
poate fi elaborat și adoptat de către Parlament, în perspectiva aplicării la
alegerile care vor avea loc în anul 2019.
Prin urmare, Autoritatea Electorală Permanentă urmărește să
organizeze, cu participarea reprezentanților Comisiei de la Veneția, un
seminar cu tema Codificarea dreptului electoral în cadrul căruia să
contureze tezele prealabile ale viitorului Cod electoral românesc, pe baza
realităților românești dar și a standardelor și bunelor practici europene în
codificarea legislației electorale. Din acest motiv este necesară prezența
la acest eveniment atât a mediului academic și a practicienilor din
România, cât și a experților internaționali care vor prezenta standarde,
perspective și experiențe comparate sau naționale în materia codificării
legislației electorale.
Potrivit art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei
publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr.
247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prin hotărâre a
Guvernului, la propunerea instituţiilor interesate, se pot aproba şi alte
normative de cheltuieli pentru acţiuni de protocol cu caracter deosebit,
precum şi alte măsuri necesare în vederea desfăşurării normale şi
eficiente a acţiunilor de protocol în ţară şi în străinătate, pe bază de
justificări fundamentate.
Mai arătăm că, în conformitate cu prevederile art. 57 din
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2.

Acte
comunitare în
cauză
Schimbări
preconizate

Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Electorale
Permanente, aprobat prin hotărârea Birourilor Permanente ale Camerei
Deputaților și Senatului nr. 2/2007, cu modificările și completările
ulterioare, „Autoritatea are relaţii cu instituţii şi autorităţi similare din
alte state şi poate participa la activitatea unor organizaţii internaţionale
din domeniul său de activitate. Autoritatea poate să devină membru al
acestora. Autoritatea este autorizată să achite cotizaţiile din bugetul
propriu.”
Astfel propunem ca organizarea Seminarului cu tema „Codificarea
Dreptului Electoral” să aibă loc în perioada 19-20 octombrie 2015.
Mai arătăm că vor fi adresate invitații pentru organisme de
management electoral care au implementat deja un cod electoral şi
organizații internaționale cu responsabilități electorale şi interesate de
tematica Seminarului. Menționăm că la acest eveniment vor participa
reprezentanţi din cadrul Fundației Internaționale pentru Sisteme
Electorale, Programului Națiunilor pentru Dezvoltare, Comisiei de la
Veneția, Oficiului pentru Democrație și Drepturile Omului, precum și
reprezentanți din peste 15 de organisme electorale naționale.
Autoritatea Electorală Permanentă va trebui să asigure, următoarele:
- cazarea participanţilor internaționali;
- transportul intern al participanţilor internaţionali constând din
transfer de la aeroport la hotel şi de la hotel la aeroport, transport
între hotel şi sediul Autorităţii Electorale Permanente, transport între
hotel şi alte obiective de interes;
- o recepţie de bun venit cu un nivel de protocol înalt, corespunzător
funcţiilor şi demnităţilor ocupate de participanţi;
- materialele informative şi de lucru ale evenimentului, în limbile
română şi engleză;
- materiale vizuale cu sigla Autorităţii Electorale Permanente
constând în afişe, pliante, cadouri simbolice etc.;
- serviciile de interpretariat simultan în limba engleză;
- trataţiile şi pauzele de cafea pentru toţi participanţii;
- publicitatea evenimentului;
- sala pentru desfăşurarea evenimentului şi un birou pentru secretariat,
punct de înregistrare participanți, centru media, spațiu expozițional,
sălile pentru evenimente conexe.
Totodată, având în vedere gradul de expunere mediatică şi
vizibilitatea internaţională a evenimentului din luna octombrie 2015,
Autoritatea Electorală Permanentă intenţionează să organizeze
manifestări cultural artistice şi vizite către obiective turistice pentru
participanţi.
La eveniment se estimează participarea unui număr de maxim 40 de
persoane.
Proiectul nu se referă la acest subiect

Având în vedere necesitatea organizării în condiţii optime a acțiunii
de protocol cu caracter deosebit, respectiv Seminarul cu tema
„Codificarea Dreptului Electoral”, prin prezentul proiect de Hotărâre a
Guvernului se propune spre aprobare stabilirea unor normative specifice

de cheltuieli privind:
- cazarea participanților internaționali;
- transportul intern al participanților internaționali;
- organizarea unei recepții de bun venit;
- materialele informative și de lucru ale evenimentului;
- materialele promoționale care trebuie distribuite participanților;
- fotografiile, manifestările cultural-artistice;
- serviciile de interpretariat în limba de lucru a seminarului;
- vizitele la obiective turistice;
- tratațiile și pauzele de cafea oferite participanților, ţinând cont de
nivelul de reprezentare, dar şi de necesitatea încadrării în fondurile
bugetare alocate pentru acest scop.
Proiectul nu se referă la acest subiect
3.
Alte informaţii
SECŢIUNEA A 3-A
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
Proiectul nu se referă la acest subiect
1.
Impactul
macroeconomic
Proiectul nu se referă la acest subiect
11
Impactul
asupra mediului
concurenţial şi
domeniului
ajutoarelor de
stat
Proiectul nu se referă la acest subiect
2.
Impactul
asupra mediului
de afaceri
3.
Impactul social Proiectul nu se referă la acest subiect
Proiectul nu se referă la acest subiect
4.
Impactul
asupra mediului
Proiectul nu se referă la acest subiect
5.
Alte informaţii
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
Următorii 4 ani
Media pe 5
curent
ani
2015
2016
2017
2018
2019
1.
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:

2.
-

3.
-

4.
-

5.
-

6.
-

7.
-

2.

(i) contribuţii de
asigurări
Modificări ale
cheltuielilor bugetare,
plus/minus din care:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bugete locale

-

-

-

-

-

-

Propuneri pentru
acoperirea creşterii
cheltuielilor
bugetare
Propuneri pentru a
compensa reducerea
veniturilor bugetare
Calcule detaliate
privind fundamentarea
modificărilor
veniturilor şi/sau
cheltuielilor bugetare
Alte informaţii

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

a) buget de stat, din
acesta:

3.

4.

5.

6.

7.

b) bugete locale:
c) bugetul asigurărilor
sociale de stat :
Impact financiar,
plus/minus din care:
buget de stat

Finanţarea cheltuielilor pentru organizarea Seminarului cu tema
„Codificarea Dreptului Electoral” se suportă din bugetul pe anul
2015 al Autorităţii Electorale Permanente, aprobat potrivit legii.

SECŢIUNEA A 5-A
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
Proiectul nu se referă la acest subiect
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
vederea implementării
noilor dispoziţii

Proiectul nu se referă la acest subiect
Conformitatea
proiectului de act
normativ cu legislaţia
comunitară în cazul
proiectelor ce transpun
prevederi comunitare
Proiectul nu se referă la acest subiect
3.
Măsuri normative
necesare aplicării directe
a actelor normative
comunitare
Proiectul nu se referă la acest subiect
4.
Hotărâri ale Curţii de
Justiţie a Uniunii
Europene
Proiectul nu se referă la acest subiect
5.
Alte acte normative
şi/sau documente
internaţionale din care
decurg angajamente
Proiectul nu se referă la acest subiect
6.
Alte informaţii
SECŢIUNEA A 6-A
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul Proiectul nu se referă la acest subiect
de consultare cu organizaţii
neguvernamentale, institute
de cercetare şi alte
organisme implicate
Proiectul nu se referă la acest subiect
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
Proiectul nu se referă la acest subiect
3. Consultările organizate cu
autorităţile administraţiei
publice locale, în situaţia în
care proiectul 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
4. Consultările desfăşurate în Proiectul nu se referă la acest subiect
cadrul consiliilor
interministeriale, în
conformitate cu prevederile
2.

5.

6.

Hotărârii Guvernului nr.
750/2005 privind
constituirea consiliilor
interministeriale
permanente
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
Alte informaţii

Proiectul urmează a fi avizat de Consiliul Legislativ.

Proiectul de hotărâre a Guvernului a fost elaborat de
Autoritatea Electorală Permanentă.

SECŢIUNEA A 7-A
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act
normativ
Proiectul de hotărâre a Guvernului a fost publicat pe site-ul
1. Informarea societăţii civile
Autorităţii Electorale Permanente.
cu privire la necesitatea
elaborării proiectului de act
normativ
Proiectul nu se referă la acest subiect
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
Proiectul nu se referă la acest subiect
3. Alte informaţii
SECŢIUNEA A 8-A
Măsuri de implementare
Proiectul nu se referă la acest subiect.
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
Proiectul nu se referă la acest subiect.
2. Alte informaţii

Faţă de cele sus menţionate, a fost promovat proiectul de hotărâre a Guvernului pentru
aprobarea unor normative de cheltuieli pentru Seminarul cu tema „Codificarea Dreptului
Electoral”, organizat de Autoritatea Electorală Permanentă în perioada 19-20 octombrie 2015, pe
care dacă sunteţi de acord vă rugăm să îl aprobaţi.
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