NOTĂ DE FUNDAMENTARE
a proiectului de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea calendarului acțiunilor
din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parțiale
din data de 5 noiembrie 2017

Alegerile locale sunt reglementate de Legea 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.
În cazul unor alegeri parţiale, organizate în situaţiile prevăzute de Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi de Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu
modificările şi completările ulterioare, data desfăşurării acestora se stabileşte cu cel
puţin 35 de zile înaintea votării.
Conform art. 126 alin. (1) din aceeași lege, odată cu data alegerilor, Guvernul
stabileşte, prin hotărâre, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne şi a Autorităţii
Electorale Permanente, calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale,
cheltuielile necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale şi
măsurile tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale.
În conformitate cu prevederile art. 119 din 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, prin
perioadă electorală se înţelege intervalul de timp care începe la data intrării în vigoare
a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor şi se încheie odată cu
publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatului scrutinului. Astfel,
perioada electorală cuprinde intervalul de timp dintre data intrării în vigoare a hotărârii
Guvernului privind stabilirea datei alegerilor şi data începerii campaniei electorale,
campania electorală, desfăşurarea efectivă a votării, numărarea şi centralizarea
voturilor, stabilirea rezultatului votării, atribuirea mandatelor şi publicarea rezultatului
alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Având în vedere prevederile art. 37 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile art. 119 din Legea nr. 208/2015, cu
modificările și completările ulterioare, menţionăm că semnificaţia noţiunii „perioadă
electorală” este obligatorie pentru Legea nr. 115/2015.
Din analiza prevederilor legale invocate rezultă că programul calendaristic al
acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale depinde, în mod direct, de data la care vor
avea loc alegerile. Prin urmare, ţinând cont de faptul că, printr-un proiect separat de
hotărâre a Guvernului, a fost propusă data de 5 noiembrie 2017 ca dată a alegerilor
locale parțiale, termenele până la care pot/trebuie să fie exercitate drepturile
electorale, respectiv să fie efectuate operațiunile electorale, prevăzute de Legea nr.
115/2015 şi Legea nr. 208/2015, au fost calculate având ca punct de plecare data de 2
octombrie 2017, care reprezintă a 35-a zi de dinaintea datei alegerilor locale.
Mai arătăm că, la calcularea termenelor au fost avute în vedere prevederile art.
123 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 115/2015, potrivit cărora termenele pe zile se
calculează din ziua când încep să curgă până, inclusiv, în ziua în care se împlinesc,
chiar dacă acestea nu sunt zile lucrătoare, iar termenele pe ore încep să curgă de la ora
0,00 a zilei următoare.
Proiectul de hotărâre vine, pe de o parte, în sprijinul alegătorilor, candidaților și
formațiunilor politice iar, pe de altă parte, în sprijinul autorităților publice și al
organismelor electorale care vor dispune de un calendar precis al datelor până la care
trebuie să-și îndeplinească sarcinile prevăzute de lege.
Din considerente care țin de transparență și de securitatea juridică a alegătorilor
și a competitorilor electorali, adoptarea de către Guvern a prezentului proiect urmează
a fi făcută înaintea datei începerii perioadei electorale, odată cu stabilirea datei
alegerilor, a măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor
locale şi a cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor
locale. Data începerii perioadei electorale coincide cu momentul intrării în vigoare a
hotărârii, respectiv cu data de 2 octombrie 2017.

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) și ale art. 20 alin. (8) din Hotărârea
Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la
nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de
documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor
documente, în vederea adoptării/aprobării, cu modificările şi completările ulterioare, în
cazul prezentului proiect nu sunt necesare întocmirea unui document de politici
publice și avizul Ministerului Justiției.
Prezentul proiect de hotărâre a Guvernului este un act administrativ individual,
astfel încât nu sunt incidente prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1361/2006 privind
conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative
supuse aprobării Guvernului.
În acest sens, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre a a Guvernului pentru
aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale
parțiale din data de 5 noiembrie 2017, pe care îl supunem spre adoptare.
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