NOTĂ DE FUNDAMENTARE
SECŢIUNEA 1
Titlul proiectului
de act normativ

Hotărâre a Guvernului
privind aprobarea modelului listei de susţinători care va fi
folosit la alegerile pentru membrii din România în
Parlamentul European din anul 2019

SECŢIUNEA A 2-A
Motivul emiterii actului normativ
Alegerile pentru membrii din România în Parlamentul
1.
Descrierea
European din anul 2019 se organizează în conformitate cu
situaţiei
prevederile Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi
actuale
desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European,
republicată, cu modificările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 16 alin. (4) și (5) lit. a) și art. 17
alin. (1) și (3) din aceeași lege, pentru a fi înregistrate la
Biroul Electoral Central, listele de candidaţi propuse de
partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale, alianţele politice sau alianţele
electorale trebuie însoţite de o listă cuprinzând cel puţin
200.000 de susţinători, în timp ce candidaturile independente
trebuie însoțite de o listă cuprinzând cel puțin 100.000 de
susținători.
Totodată, conform prevederilor art. 18 alin. (2) din legea
menționată, lista susţinătorilor constituie un act public, sub
sancţiunea prevăzută de art. 326 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.
În finalul listei, persoana care a întocmit-o este obligată să facă
o declaraţie pe propria răspundere, prin care să ateste
veridicitatea semnăturilor susţinătorilor. Modelul listei
susţinătorilor şi cel al declaraţiei pe propria răspundere sunt
stabilite prin hotărâre a Guvernului.
Nu în ultimul rând, dispozițiile art. 66 alin. (1) din același
act normativ stabilesc că modelul listei susținătorilor este
stabilit de Guvern, prin hotărâre, în cel mult 5 zile de la
publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a
hotărârii pentru stabilirea zilei de referinţă.
Având în vedere faptul că Hotărârea Guvernului nr.

11.
2.

105/2014 privind aprobarea modelului listei de susţinători care
va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în
Parlamentul European din anul 2014 a fost aplicabilă numai la
alegerile din 2014, se impune adoptarea unui nou act normativ
cu același obiect.
Acte comunitare Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
în cauză
Prezentul proiect de act normativ vizează stabilirea
Schimbări
modelului listei susținătorilor candidaturilor propuse de
preconizate
formațiunile politice și a candidaturilor independente, precum
și a modelului declarației pe propria răspundere pe care trebuie
să o dea persoana care întocmește lista susținătorilor,
reproducând modelul valabil la alegerile pentru Parlamentul
European din anul 2014, din care a fost eliminată adresa
susținătorului, deoarece legea în vigoare nu prevede
condiționări referitoare la o legătură între susținător și unitatea
administrativ-teritorială sau statul unde locuiește.
La stabilirea modelului listei susținătorilor a fost avut în
vedere faptul că pentru o corectă identificare și individualizare
a susținătorilor, respectiv pentru verificarea îndeplinirii
condițiilor prevăzute de lege de către Biroul Electoral Central
sunt suficiente următoarele date cu caracter personal:
a) numele și prenumele;
b) data nașterii;
c) denumirea, seria și numărul actului de identitate.
La datele cu caracter personal menționate se adaugă și
elementele prevăzute de lege, precum semnătura și denumirea
formațiunii politice sau numele și prenumele candidatului
independent.
Arătăm că, în contextul depunerii candidaturilor, semnătura
nu este suficientă pentru a identifica susținătorul, însă, pe de o
parte, este prevăzută expres de lege, iar pe de altă parte,
concretizează voința susținătorului de a susține formațiunea
politică sau candidatul independent în alegeri.
În ceea ce privește declarația pe propria răspundere pe care
trebuie să o dea persoana care întocmește lista susținătorilor a
fost luat în considerare faptul că aceasta se află sub incidența
articolului 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu
modificările și completările ulterioare. Prin urmare, la datele

3.

Alte informaţii

cu caracter personal menționate mai sus a fost adăugat codul
numeric personal al persoanei care dă declarația pe propria
răspundere.
În conformitate cu proiectul de ordonanță de urgență a
Guvernului privind unele măsuri pentru buna organizare și
desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în
Parlamentul European din anul 2019, la alegerile pentru
membrii din România în Parlamentul European din anul 2019,
formularul listei susţinătorilor trebuie să cuprindă ziua de
referință, denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei
electorale sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale ori numele şi prenumele candidatului independent,
după caz, numele şi prenumele susţinătorului, data naşterii
susţinătorului,
denumirea, seria şi numărul actului de
identitate al susţinătorului, precum şi semnătura acestuia.
De asemenea, potrivit aceluiași proiect, formularul listei
susţinătorilor utilizat la alegerile pentru membrii din România
în Parlamentul European din anul 2019 va conţine şi declaraţia
persoanei care a întocmit lista prin care se atestă veridicitatea
semnăturilor susţinătorilor. Declaraţia cuprinde numele,
prenumele, codul numeric personal, data naşterii, adresa,
denumirea, seria şi numărul actului de identitate ale persoanei
care a întocmit lista de susţinători.
Precizăm că prezentul proiect respectă toate elementele susmenționate.

SECŢIUNEA A 3-A
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
1.
Impactul
macroeconomic
1
1
Impactul asupra Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
mediului
concurenţial şi
domeniului
ajutoarelor de
stat
2.
Impactul asupra Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
mediului de
afaceri
1
2 . Impactul asupra Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

sarcinilor
administrative
2
2 . Impactul asupra Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
întreprinderilor
mici şi mijlocii
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3.
Impactul social
4.
Impactul asupra Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
mediului
Proiectul de act normativ 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 curent
Următorii 4 ani
Media pe 5
2019
1.
1.

2.

2.
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:
(i) contribuţii
de asigurări
Modificări ale
cheltuielilor
bugetare,
plus/minus din

2020
3.

2021
4.

2022
5.

ani

2023
6.

7.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

care:

3.

4.

5.

a) buget de stat,
din acesta: a)
buget 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
Impact
financiar,
plus/minus din
care:
buget de stat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bugete locale

-

-

-

-

-

-

Propuneri
pentru
acoperirea
creşterii
cheltuielilor
bugetare
Propuneri
pentru a
compensa
reducerea

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

veniturilor
bugetare
6.
Calcule detaliate
privind
fundamentarea
modificărilor
veniturilor
şi/sau
cheltuielilor
bugetare
7.
Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
SECŢIUNEA A 5-A
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
Proiectul de act normativ 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
1¹.
Compatibilitatea Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

-

proiectului de
act normativ cu
legislația în
domeniul
achizițiilor
publice.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
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
SECŢIUNEA A 6-A
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
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
4. Consultările
desfăşurate în
cadrul 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

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

Proiectul de act normativ urmează a fi avizat de Consiliul
Legislativ.

Prezentul proiect de hotărâre a Guvernului a fost elaborat de
Autoritatea Electorală Permanentă şi Ministerul Afacerilor
Interne.

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
Autorităţii Electorale Permanente în data de 18 ianuarie 2019,
societăţii civile cu
anunţul referitor la elaborarea acestuia fiind adus la cunoştinţa
privire la

publicului și transmis către mass-media, Autoritatea Electorală
necesitatea
Permanentă primind observații și propuneri în acest sens,
elaborării
conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în
proiectului de act
administrația publică, republicată.
normativ
Proiectul de act normativ 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 de act normativ nu se referă la acest subiect
3. Alte informaţii
SECŢIUNEA A 8-A
Măsuri de implementare
Proiectul de act normativ 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 de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Alte informaţii

Față de cele menționate mai sus, a fost promovat proiectul de hotărâre a
Guvernului privind aprobarea modelului listei de susţinători care va fi folosit la alegerile
pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, pe care îl supunem
spre adoptare Guvernului.

Carmen Daniela Dan

p. Daniel-Constantin Barbu

Ministrul
afacerilor interne

Preşedintele
Autorităţii Electorale Permanente

AVIZĂM FAVORABIL
Ancuța Gianina Opre
Preşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Tudorel Toader
Ministrul justiţiei

