NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1. Titlul proiectului de act normativ
Hotărâre a Guvernului privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru
Conferința științifică cu tema „Egalitatea votului”, organizată de Autoritatea
Electorală Permanentă în parteneriat cu Comisia Europeană pentru Democrație prin
Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneția) și pentru Conferința
internațională a Autorității Electorale Permanente, desfășurate
în perioada 3-6 mai 2018
Secţiunea a 2-a. Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea
În conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. (5) din Ordonanţa
situaţiei actuale
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.
Prevederile pct. II din Anexa nr. 2 la actul normativ menţionat
stabilesc limitele maxime în cadrul cărora se pot aproba şi efectua
cheltuieli pentru acţiuni de protocol de către ministere, celelalte organe
de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi de
către instituţiile publice din subordinea acestora, la invitarea în ţară a
unor delegaţii pe cheltuiala părţii române.
Astfel, cheltuielile zilnice de masă pentru „delegaţiile conduse de
miniştri de stat, miniştri, miniştri delegaţi şi pentru invitaţii miniştrilor
de stat, miniştrilor, miniştrilor delegaţi şi ai persoanelor cu funcţii
asimilate acestora …..” pot fi în valoare de 90 de lei/persoană/zi.
De asemenea pot fi efectuate cheltuieli pentru „cafea, apă
minerală, sucuri sau alte trataţii oferite în timpul tratativelor sau al
şedinţelor”, în limita sumei de 6,5 lei/persoană/zi.
Totodată, delegaţiilor străine le pot fi oferite cadouri în valoare
maximă de 225 de lei.
Prevederile legale menționate trebuie corelate cu prevederile
capitolelor 1 şi 2 din Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 privind
normele de organizare în ţară a acţiunilor de protocol, cu modificările
și completările ulterioare, sintagma „acţiune de protocol cu caracter
deosebit” implicând şi alte tipuri de cheltuieli decât cele prevăzute de
pct. 2 din Anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările
ulterioare. Arătăm în acest sens, cu titlu exemplificativ, prevederile pct.
5 lit. C din capitolul 2 al Hotărârii Guvernului nr. 552/1991, care fac
referire la cheltuieli pentru transportul la şi de la mijlocul de transport

2. Schimbări
preconizate

internaţional la locul de cazare, la sosirea şi plecarea din ţară, fotografii
ce se execută cu ocazia vizitei oficiale sau semnării unor documente
oficiale, buchete de flori la sosire şi plecare, în cazul în care din
delegaţie sau din rândul invitaţilor fac parte şi femei, oferirea unei cupe
de şampanie cu ocazia semnării unor acorduri şi convenţii, vizionarea
unor spectacole, vizitarea oraşului sau a unor muzee etc.
Potrivit art. 103 alin. (1) lit. y) 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, Autoritatea Electorală
Permanentă organizează conferinţe, seminare şi congrese naţionale şi
internaţionale în domeniul său de activitate.
Prin proiectul de act normativ se propune organizarea de către
Autoritatea Electorală Permanentă în parteneriat cu Comisia Europeană
pentru Democrație prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la
Veneția) a Conferinței științifice cu tema „Egalitatea votului”,
respectiv a Conferinței internaționale a Autorității Electorale
Permanente, evenimente care se vor desfășura în perioada 3-6 mai
2018.
În continuarea evenimentelor organizate de Autoritatea
Electorală Permanentă în parteneriat cu Comisia de la Veneţia în anii
2015 şi 2016, cele două conferinţe vor reuni la Sinaia, judeţul Prahova,
lideri ai organismelor electorale de pe toate continentele, specialiști de
marcă ai domeniului electoral și reprezentanți ai unor prestigioase
organizații de profil, pentru a formula noi perspective teoretice asupra
egalităţii votului, dar şi pentru a schimba experienţe şi bune practici în
materie electorală.
Autoritatea Electorală Permanentă va trebui să asigure,
următoarele:
- mesele, cazarea pentru 5 nopți și transportul intern al
participanţilor internaţionali;
- o recepţie de bun venit cu un nivel de protocol înalt, corespunzător
funcţiilor şi demnităţilor ocupate de participanţi;
- materialele promoționale și informative;
- serviciile de interpretariat în limbile de lucru ale evenimentelor
(engleză și franceză);
- trataţiile şi pauzele de cafea pentru toţi participanţii;
- serviciile foto.
De asemenea, având în vedere gradul de expunere mediatică şi
vizibilitatea internaţională a evenimentului, Autoritatea Electorală
Permanentă intenţionează să organizeze manifestări cultural-artistice şi
vizite la obiective turistice pentru participanţi.
Evenimentele vor fi organizate în Orașul Sinaia, județul Prahova și
se estimează prezența unui număr de 120 de participanți dintre care 70

participanți internaționali și 50 participanți din România.
Având în vedere necesitatea organizării în condiţii optime a celor
două evenimente, prin prezentul proiect de hotărâre a Guvernului se
propune spre aprobare stabilirea unor normative specifice de cheltuieli
privind:
- cazarea participanţilor internaționali – 480 lei/persoană/zi, cheltuiala
totală fiind estimată la 168.000 lei cu TVA;
- organizarea dejunurilor și a cinelor – 200 lei/persoană/zi, cheltuiala
totală fiind estimată la 96.000 lei cu TVA;
- transportul intern al participanților internaționali – 180 lei/persoană,
cheltuiala totală fiind estimată la 12.600 lei cu TVA;
- organizarea unei recepții de bun venit – 150 lei/persoană, cheltuiala
totală fiind estimată la 18.000 lei cu TVA;
- închirierea sălilor de desfășurare a evenimentelor și servicii tehnicoadministrative – 33.300 lei cu TVA;
- materialele informative și de lucru ale evenimentului – 200
lei/persoană, cheltuiala totală fiind estimată la 24.000 lei cu TVA;
- materialele promoționale care trebuie distribuite participanților – 300
lei/persoană, cheltuiala totală fiind estimată la 36.000 lei cu TVA;
- fotografii şi manifestări cultural-artistice – 210 lei/persoană,
cheltuiala totală fiind estimată la 25.200 lei cu TVA;
- serviciile de interpretariat în limbile de lucru ale evenimentului –
750 lei/intepret/zi, cheltuiala totală fiind estimată la 12.000 lei cu TVA;
- vizitele la obiective turistice – 70 lei/persoană, cheltuiala totală fiind
estimată la 8.400 de lei cu TVA;
- tratațiile și pauzele de cafea oferite participanților – 30
lei/persoană/zi, cheltuiala totală fiind estimată la 14.400 lei cu TVA.
Cheltuielile privind cazarea și transportul intern al participanților
internaționali, organizarea unei recepții de bun venit, materialele
informative și de lucru ale evenimentului, fotografiile şi manifestările
cultural-artistice, serviciile de interpretariat în limbile de lucru ale
evenimentului, materialele promoționale care trebuie distribuite
participanților, precum şi vizitele la obiective turistice sunt distincte
faţă de tipurile de cheltuieli prevăzute de pct. 2 din Anexa nr. 2 la
Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste tipuri
de cheltuieli se încadrează în categoria „cheltuielilor pentru acţiuni de
protocol cu caracter deosebit”, fiind necesară, prin urmare, stabilirea
limitelor maximale ale acestora.
În ceea ce priveşte tratațiile și pauzele de cafea oferite
participanților arătăm că limitele maxime de cheltuieli prevăzute de
pct. 2 din Anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, au fost majorate cu 13,5 lei/persoană/zi (20 lei/persoană/zi

în loc de 6,5 lei/persoană/zi)
3. Alte informaţii
Stabilirea tipurilor de cheltuieli şi estimarea normativelor
prevăzute de prezentul proiect a fost realizată pe baza costurilor
evenimentelor anterioare organizate de Autoritatea Electorală
Permanentă.
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
1
1 . Impactul asupra mediului
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
concurenţial şi domeniului
ajutoarelor de stat
2. Impactul asupra mediului
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
de afaceri
21. Impactul asupra sarcinilor Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
administrative
22. Impactul asupra
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
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
Următorii 4 ani
curent
Media pe 5 ani
2018 2019 2020 2021 2022
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:
(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
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Finanţarea cheltuielilor pentru organizarea de Autoritatea
Electorală Permanentă în parteneriat cu Comisia Europeană
pentru Democrație prin Drept a Consiliului Europei (Comisia
de la Veneția), a Conferinței științifice cu tema „Egalitatea
votului”, și a Conferinței internaționale a Autorității Electorale
Permanente, care se vor desfășura în perioada 3-6 mai 2018, în
cuantum total de 447.900 lei cu TVA se suportă din bugetul pe
anul 2018 al Autorităţii Electorale Permanente, aprobat potrivit
legii.
Secţiunea a 5-a. Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru Proiectul de act normativ nu se referă la acest
aplicarea prevederilor proiectului de act subiect.
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.
1¹. Compatibilitatea proiectului de act Proiectul de act normativ nu se referă la acest
normativ cu legislația în domeniul subiect.
achizițiilor publice.
2. Conformitatea proiectului de act Proiectul de act normativ nu se referă la acest
normativ cu legislaţia comunitară în subiect.
cazul proiectelor ce transpun prevederi
comunitare
3. Măsuri normative necesare aplicării
Proiectul de act normativ nu se referă la acest
directe a actelor normative comunitare
subiect.
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Proiectul de act normativ nu se referă la acest
Europene
subiect.
5. Alte acte normative şi/sau documente Proiectul de act normativ nu se referă la acest
internaţionale
din
care
decurg subiect.
angajamente
6.Alte informaţii
Nu este cazul.
Secţiunea a 6-a. Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act
normativ
1. Informaţii privind procesul de Proiectul de act normativ nu se referă la acest
consultare
cu
organizaţii subiect.
neguvernamentale, institute de cercetare
şi alte organisme implicate
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor Proiectul de act normativ nu se referă la acest
cu care a avut loc consultarea, precum şi subiect
a modului în care activitatea acestor
organizaţii este legată de obiectul
proiectului de act normativ
3. Consultările organizate cu autorităţile Proiectul de act normativ nu se referă la acest
administraţiei publice locale, în situaţia subiect.
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
4. Consultările desfăşurate în cadrul Proiectul de act normativ nu se referă la acest

consiliilor
interministeriale,
în
conformitate cu prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 750/2005 privind
constituirea consiliilor interministeriale
permanente
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
6.Alte informaţii

subiect.

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
1. Informarea societăţii civile cu privire Proiectul de hotărâre a Guvernului a fost
la necesitatea elaborării proiectului de act publicat pe site-ul Autorităţii Electorale
normativ
Permanente, conform Legii nr. 52/2003 privind
transparența decizională în administrația
publică.
2. Informarea societăţii civile cu privire Proiectul de act normativ nu se referă la acest
la eventualul impact asupra mediului în subiect.
urma implementării proiectului de act
normativ, precum şi efectele asupra
sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau
diversităţii biologice
3. Alte informaţii
Nu este cazul.
Secţiunea a 8- a. Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a Proiectul de act normativ nu se referă la acest
proiectului de act normativ de către subiect.
autorităţile administrației publice centrale
şi/sau locale-înfiinţarea unor noi
organisme sau extinderea competenţelor
instituţiilor existente
2. Alte informaţii
Nu este cazul.

Faţă de cele sus menţionate, a fost promovat proiectul de hotărâre a Guvernului
privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Conferința științifică cu tema
„Egalitatea votului”, organizată de Autoritatea Electorală Permanentă în parteneriat cu
Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la
Veneția) și pentru Conferința internațională a Autorității Electorale Permanente,
desfășurate în perioada 3-6 mai 2018, pe care dacă sunteţi de acord vă rugăm să îl
aprobaţi.
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