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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Secţiunea 1. Titlul proiectului de act normativ 

 

Proiect de lege  

privind aprobarea plății cotizațiilor anuale de participare a Autorității Electorale 

Permanente ca membru cu drepturi depline la  Asociaţia Mondială a Organismelor 

Electorale (A-WEB) și la Rețeaua de Competențe Electorale Francofone  (RECEF), 

precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 

privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 

interguvernamentale la care România este parte 

Secţiunea a 2-a. Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea 

situaţiei actuale 

        A.  Asociaţia Mondială a Organismelor Electorale (A-WEB) este 

o asociație internaţională apolitică și autonomă, înființată în anul 2013, 

formată din peste 100 de organisme de management electoral și 

asociații regionale cu responsabilități electorale. 

        Din luna octombrie 2013, Autoritatea Electorală Permanentă este 

membru al Asociaţiei Mondiale a Organismelor Electorale, organizaţie 

internaţională al cărei Secretariat îşi are sediul la Incheon, Republica 

Coreea. Cu obiectivul principal de a consolida democrația la nivel 

mondial, A-WEB îşi propune să identifice cele mai recente tendințe, 

provocări și evoluții în domeniul gestionării alegerilor și să promoveze 

schimbul de experiență și cunoștințe între organismele de management 

electoral din întreaga lume. 

         În anul 2015 Autoritatea Electorală Permanentă a obținut 

vicepreședinția Asociației Mondiale a Organismelor Electorale (A-

WEB), iar în anul 2017 va prelua preşedinţia organizației. 

         În calitate de membru cu drepturi depline al A-WEB, Autoritatea 

Electorală Permanentă are obligația de a plăti o cotizație anuală în 

cuantum de 10.000 dolari. 

 

       B. În prezent, România este membru temporar al Rețelei de 

competențe electorale francofone (RECEF).  

       RECEF este o asociație ce cuprinde comisii și organisme de 

management electoral din spațiul francofon și funcționează în 

colaborare cu Organizația Internațională a Francofoniei (OIF), 

organizație din care România face parte din 1993. 
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       RECEF promovează organizarea periodică a unor alegeri libere, 

corecte și transparente. În acest scop, principalele direcții de acțiune ale 

asociației sunt următoarele: 

- contribuie la organizarea și desfășurarea alegerilor pe teritoriul 

stat sau a unui stat membru al Francofoniei; 

-  susţine membrii RECEF și contribuie la evoluţia lor 

profesională, acordând sprijin în alcătuirea comisiilor și a 

administraţiilor electorale temporare, neutre, autonome şi 

independente;  

- promovează profesionalismul prin schimbul de experienţe şi de 

bune practici în materie electorală între membrii RECEF; 

- promovează participarea, într-o proporţie cât mai mare, a 

cetăţenilor la scrutin, precum şi tratarea echitabilă a candidaţilor de-a 

lungul operaţiunilor electorale;  

- stabilește şi consolidează parteneriate cu orice instituţie sau 

persoană, care desfăşoară activităţi compatibile cu cele ale RECEF.  

          Pentru a dobândi calitatea de membru cu drepturi depline al 

RECEF, Autoritatea Electorală Permanentă trebuie să plătească o 

cotizație anuală în cuantum de 1.500 euro. 

2. Schimbări 

preconizate 

        Prezentul proiect de lege urmăreşte reglementarea plăţii 

cotizațiilor anuale ce revin Autorității Electorale Permanente în calitate 

de membru al Asociaţiei Mondiale a Organismelor Electorale (A-

WEB), respectiv al Rețelei de competențe electorale francofone 

(RECEF), prin bugetul propriu, din sumele asigurate de la bugetul de 

stat. 

         Astfel, se propune aprobarea plății cotizaţiei ce revine Autorităţii 

Electorale Permanente, în calitate de membru cu drepturi depline al 

Asociaţiei Mondiale a Organismelor Electorale (A-WEB), în limita 

echivalentului în lei al sumei de 10.000 de dolari/an, precum și a 

cotizaţiei anuale ce revine acestei instituții, în calitate de membru cu 

drepturi depline al Rețelei de competențe electorale francofone 

(RECEF), în limita echivalentului în lei al sumei de 1.500 euro/an. 

         Echivalentul în lei al sumelor mai sus menționate se va calcula pe 

baza cursului de schimb leu/dolar, respectiv leu/euro, în vigoare la data 

efectuării plăţii. 

        De asemenea se prevede completarea corespunzătoare a anexei nr. 

1 punctul II din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea 
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plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la 

care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

         Printre  beneficiile care rezultă din participarea Autorităţii 

Electorale Permanente la cele două organizaţii internaţionale se numără 

promovarea Autorităţii Electorale Permanente la nivel internaţional, 

facilitarea schimburilor de experienţă cu experţi internaţionali, precum 

şi accesul constant la cele mai noi bune practici în materie electorală. 

3. Alte informaţii În conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. (3) din Regulamentul 

de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente şi a 

Centrului „Expert electoral”, aprobat prin Hotărârea Birourilor 

permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 4/2016, 

Autoritatea Electorală Permanentă este autoritate centrală în domeniul 

cooperării internaţionale în materie electorală, potrivit tratatelor la care 

România este parte. 

Totodată, prevederile art. 5 alin. (1) din regulamentul menționat, 

stabilesc că preşedintele conduce activitatea Autorităţii, o reprezintă şi 

o angajează în raporturile cu alte ministere şi organe de specialitate 

ale administraţiei publice centrale, cu alte autorităţi, instituţii publice 

şi organizaţii centrale şi locale, cu instituţiile Uniunii Europene şi cu 

alte organizaţii internaţionale, precum şi cu alte persoane juridice şi 

persoane fizice din ţară şi din străinătate. 

        Prin urmare, Autoritatea Electorală Permanentă, ca autoritate 

centrală în materie electorală are posibilitatea de a se afilia la 

organisme internaționale cu profil electoral, și implicit de a dobândi 

calitatea  de membru cu drepturi depline al acestora. 

Secţiunea a 3-a Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

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

11. 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. 

21. Impactul asupra sarcinilor 

administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

22.  Impactul asupra Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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întreprinderilor mici şi 

mijlocii 

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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 An 

curent 

Următorii 4 ani  

Media pe 5 ani 

 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Modificări ale 

veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) bugetul 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 

- - - - - - 

2. Modificări ale 

cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) bugetul de stat, din 

acesta: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

b)bugete locale: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

c)bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 

 

 

 

47 

 

 

 

47 

 

 

 

47 

 

 

 

47 

 

 

 

47 

- 
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(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

3. Impact financiar, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

- - - - - - 

4. Propuneri pentru 

acoperirea creşterii  

cheltuielilor bugetare 

- - - - - - 

5. Propuneri pentru 

pentru a compensa  

reducerea veniturilor 

bugetare 

- - - - - - 

6. Calcule detaliate 

privind fundamentarea 

modificărilor  veniturilor 

şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

- - - - - - 

7. Alte informaţii Impactul bugetar estimat pentru anul 2017 va fi de aproximativ 

47.000 de lei (10.000 Dolari SUA x 4 lei la care se adaugă 

1.500 Euro x 4,6 lei), acesta urmând să evolueze în funcție de 

rata de schimb Leu - Dolar SUA și Leu – Euro. 

Fondurile necesare se suportă din bugetul aprobat anual cu 

această destinație Autorității Electorale Permanente. 

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 vederea implementării 

noilor dispoziţii. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

1¹. Compatibilitatea proiectului de act 

normativ cu legislația în domeniul 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 
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achizițiilor publice.  

2. Conformitatea  proiectului de act 

normativ cu legislaţia comunitară în 

cazul proiectelor ce transpun prevederi 

comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

3. Măsuri normative necesare aplicării 

directe a actelor normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg 

angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

6.Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

Secţiunea a 6-a. 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 

Proiectul de act normativ 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 de act normativ nu se referă la acest 

subiect 

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 act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
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consiliilor interministeriale, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale 

permanente 

subiect. 

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 

Proiectul urmează a fi avizat de Consiliul 

Legislativ. 

6.Alte informaţii Proiectul de lege a fost elaborat de Autoritatea 

Electorală Permanentă.  

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 

Proiectul de lege a fost publicat pe site-ul 

Autorităţii Electorale Permanente, conform 

Legii nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația 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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

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 

autorităţile administrației publice 

centrale şi/sau locale-înfiinţarea unor 

noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

2. Alte informaţii Nu este cazul.  
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Faţă de cele sus menţionate, a fost promovat proiectul de lege privind aprobarea 

plății cotizațiilor anuale de participare a Autorității Electorale Permanente ca membru 

cu drepturi depline la  Asociaţia Mondială a Organismelor Electorale (A-WEB) și la 

Rețeaua de Competențe Electorale Francofone  (RECEF), precum şi pentru completarea 

anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor 

la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, pe care 

dacă sunteţi de acord vă rugăm să îl aprobaţi. 

 

PREȘEDINTELE 

AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE, 

 

DANIEL-CONSTANTIN BARBU 

    

   

 

 

AVIZĂM FAVORABIL 

 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, 

 

TEODOR-VIOREL MELEŞCANU 

 

 

 

 

 

MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE, 

 

IONUȚ MIȘA 

 

 

 

 

MINISTRUL JUSTIȚIEI, 

 

TUDOREL TOADER 

 


