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REFERAT DE APROBARE 

 

 

 1. Titlul proiectului de act normativ:  

Hotărâre pentru aprobarea modelului listei susținătorilor care va fi folosit la alegerea 

autorităților administrației publice locale 

 

2. Motivul emiterii actului normativ 

2.1. Descrierea situaţiei actuale 

Alegerile pentru autoritățile administrației publice locale se organizează în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 

pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. 

 Astfel, în conformitare cu prevederile art. 47 alin.  (1) din Legea nr. 115/2015, 

propunerile de candidaţi se fac în scris, (....) de către partidele politice, alianţele politice, alianţele 

electorale sau organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, 

sub semnătura conducerii organizaţiilor judeţene ale acestora şi pe baza listei susţinătorilor, iar în 

cazul candidaţilor independenţi, pe baza listei susţinătorilor. 

 Elementele constitutive ale listei susținătorilor sunt prevăzute la art. 51 alin. (1) din Legea 

nr. 115/2015, aceasta cuprinzând: data alegerilor, numele şi prenumele candidatului, funcţia 

pentru care candidează, numele şi prenumele susţinătorului, cetăţenia, data naşterii, adresa, 

denumirea, seria şi numărul actului de identitate, semnătura acestuia, precum şi numele şi 

prenumele persoanei care a întocmit-o. În cazul cetăţenilor Uniunii Europene, la rubrica 

„Denumirea, seria şi numărul actului de identitate” se înscriu denumirea, seria şi numărul 

documentului eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări. Persoana care a întocmit lista este 

obligată ca, împreună cu aceasta, să depună o declaraţie pe propria răspundere prin care să ateste 

veridicitatea semnăturii susţinătorilor. 

 Totodată, din interpretarea sistematică a dispoziţiilor art. 47 alin. (1), art. 49 alin. (2) şi 

art. 50 din Legea nr. 115/2015 rezultă că, în cazul listelor de candidaţi, dar şi al candidaţilor 

individuali, prevederile art. 51 alin. (1) din aceeaşi lege trebuie circumstanţiate în sensul indicării 

denumirii formaţiunii politice care a propus candidatul sau lista de candidaţi, respectiv a calităţii 

de candidat independent, unde este cazul. În plus, elementele privind numele şi prenumele 

candidatului prevăzute de art. 51 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 trebuie interpretate ca fiind 

aplicabile numai în cazul candidaturilor individuale, în cazul listei de candidaţi, indicarea 

formaţiunii politice care a propus-o fiind mai mult decât suficientă pentru îndeplinirea finalităţii 

urmărite de către legiuitor. 

           Lista de susţinători se depune într-un exemplar original şi o copie, la biroul electoral al 

circumscripţiei electorale unde se depun propunerile de candidaţi. 

 Mai arătăm că dispozițiile art. 126 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 prevăd că Autoritatea 

Electorală Permanentă stabilește, prin hotărâre care se publică în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, modelul listei susținătorilor. 

2.2. Schimbări preconizate 

Prezentul proiect de hotărâre urmărește stabilirea, în baza elementelor prevăzute de lege, a 

modelului listei susținătorilor care va fi folosit la alegerea autorităților administrației publice 

locale. 
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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. 

  

6. Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

7. Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului 

de act normativ 

Proiectul de act normativ a fost făcut public pe site-ul Autorității Electorale Permanente, 

potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. 

 

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 

modelului listei susținătorilor care va fi folosit la alegerea autorităților administrației publice 

locale, pe care îl propunem spre aprobare. 

 

 


