NOTĂ DE FUNDAMENTARE
SECŢIUNEA 1
Titlul proiectului
de act normativ

Hotărâre a Guvernului privind stabilirea măsurilor pentru
buna organizare şi desfăşurare a alegerilor 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 desfăşurarea
actuale
alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu
modificările ulterioare.
Prevederile legii menționate stabilesc atribuțiile
autorităților administrației publice centrale și locale în materia
pregătirii, organizării și desfășurării alegerilor pentru
Parlamentul European. Aceste dispoziții legale sunt
complementate de prevederile art. 120 din Legea nr. 208/2015
privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi
pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale
Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, şi de
dispozițiile art. 63 alin. (2) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Principalele autorități publice implicate în organizarea și
desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, conform
legii, sunt Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul
Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Institutul
Național de Statistică, Serviciul de Telecomunicații Speciale,
prefecții și primarii.
În conformitate cu prevederile art. 66 alin. (1) din Legea nr.
33/2007, republicată, în termen de cel mult 5 zile de la aducerea
la cunoştinţă publică a zilei de referinţă, Guvernul stabileşte prin
hotărâre, la propunerea Autorităţii Electorale Permanente şi a
Ministerului Afacerilor Interne, măsurile care trebuie luate de
autorităţile publice centrale şi locale pentru buna organizare şi
desfăşurare a alegerilor.
1
1.
Acte comunitare Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
în cauză
Prezentul proiect vizează adoptarea unor măsuri de ordin
2.
Schimbări
organizatoric și instituțional în vederea stabilirii cadrului necesar
preconizate
pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor legii privind
pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru

Parlamentul European.
În acest sens, sunt detaliate atribuțiile și sarcinile care revin
Autorității Electorale Permanente, Ministerului Afacerilor
Interne, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Sănătăţii,
Institutului Național de Statistică, Serviciului de Telecomunicații
Speciale, prefecților și primarilor în pregătirea, organizarea și
desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European din anul
2019.
De asemenea se preconizează înființarea, pe durata
alegerilor, a unor comisii tehnice, la nivel central şi judeţean, de
coordonare a activităților care trebuie îndeplinite de autoritățile
publice.
Ministerul Afacerilor Interne va dispune măsuri pentru
menținerea și asigurarea ordinii şi liniştii publice în localităţile
ţării, pe întreaga perioadă electorală şi, în mod deosebit, în ziua
votării, precum şi în zilele care premerg şi succedă acestei zile.
Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile sale, va menţine şi
asigura ordinea publică în zona secţiilor de votare şi securitatea
dosarelor întocmite de birourile electorale din ţară, pe timpul
transportului acestora la birourile electorale, respectiv la Biroul
Electoral Central, precum şi securitatea pe timpul tipăririi,
transportului şi depozitării buletinelor de vot şi a celorlalte
materiale necesare votării.
Personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne va
asigura paza sediilor Biroului Electoral Central, birourilor
electorale judeţene, biroului electoral pentru secţiile de votare din
străinătate, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului
Bucureşti şi ale birourilor electorale ale secţiilor de votare din
ţară.
Întrucât, asigurarea pazei secțiilor de votare din străinătate
nu poate fi reglementată în mod limitativ, dată fiind diversitatea
locațiilor în care acestea vor fi organizate, paza secțiilor de
votare din străinătate se va asigura cu luarea în considerare a
condițiilor specifice de organizare a procesului de votare din
străinătate.
Pentru sprijinirea activităţii centrelor de intervenţie
operativă prevăzute la art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare
și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul
European din anul 2019, precum şi pentru remedierea
deranjamentelor sistemelor informatice şi de comunicaţii utilizate
în procesul electoral, prefecţii vor desemna la propunerea
autorităţilor locale şi pe baza evaluării efectuate de către
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale:
a) cel puţin un informatician pentru fiecare comună;

b) cel puţin doi informaticieni pentru fiecare oraş;
c) cel puţin trei informaticieni pentru fiecare municipiu şi
sector al municipiului Bucureşti.
Informaticienii vor primi pe bază de proces-verbal, de la
reprezentanţii Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,
echipamentele informatice necesare îndeplinirii atribuţiilor care
le revin.
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale va duce la
îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale:
a) va asigura
funcţionarea şi asistenţa tehnică a
Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de
prevenire a votului ilegal;
b) va asigura serviciile de telefonie specială şi de
comunicaţii de voce şi date, necesare birourilor electorale din
ţară;
c) va asigura terminalele informatice necesare înregistrării
video-audio a operaţiunilor efectuate de către membrii birourilor
electorale ale secţiilor de votare pentru numărarea voturilor;
Totodată, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale va
asigura funcționarea Centrului de suport tehnic prin care
furnizează asistenţă tehnică pentru operatorii de calculator din
secţiile de votare, precum şi constituirea, la nivelul fiecărui judeţ,
a centrelor de intervenţie operativă pentru remedierea
eventualelor disfuncţionalităţi ale Sistemului informatic de
monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal,
precum și dotarea și funcționarea acestora.
Institutul Naţional de Statistică şi direcţiile teritoriale de
statistică vor asigura statisticienii necesari pentru operaţiunile
tehnice de consemnare şi centralizare a rezultatelor alegerilor,
dotarea necesară cu echipamente, tehnică de calcul, consumabile
şi servicii, în limita fondurilor alocate, precum și instruirea
personalului implicat în efectuarea operaţiunilor tehnice pentru
stabilirea rezultatelor alegerilor.
Tipărirea proceselor-verbale privind consemnarea
rezultatelor votării se va asigura prin direcţiile teritoriale de
statistică şi/sau prin Institutul Naţional de Statistică.
Autoritățile administrației publice centrale şi locale vor
lua măsurile necesare pentru a pune la dispoziţia primarilor spaţii
în vederea organizării de secţii de votare, precum şi pentru
sprijinirea cu personal a operaţiunilor tehnice la secţiile de
votare.
Spaţiile puse la dispoziţia primarilor pentru secțiile de
votare nu vor face parte din unităţile de asistenţă medicală cu
paturi sau de asistenţă medicală primară şi ambulatorie de
specialitate.

Ministerul Sănătăţii va lua măsurile necesare pentru
asigurarea asistenţei medicale la secţiile de votare.
Primarii vor duce la îndeplinire următoarele măsuri
tehnice principale:
a) vor întocmi și tipări listele electorale permanente,
listele electorale speciale şi copiile de pe listele electorale
speciale;
b) vor asigura urnele de vot, urnele speciale şi cabinele de
vot;
c) vor informa alegătorii privind delimitarea secţiilor de
votare şi sediile acestora;
d) vor asigura locurile speciale de afişaj electoral şi
amplasarea de panouri electorale;
e) vor acorda sprijin reprezentanţilor Serviciului de
Telecomunicaţii Speciale pentru instalarea echipamentelor şi
furnizarea serviciilor de comunicații;
f) vor asigura, prin personalul desemnat, primirea pe bază
de proces-verbal a echipamentelor instalate pentru asigurarea
serviciilor de comunicații, precum şi protecţia fizică a acestora;
g) vor acorda sprijin prefectului pentru exercitarea
atribuţiilor cu caracter electoral ce îi revin, potrivit actelor
normative în vigoare.
Ministerul Afacerilor Interne, cu sprijinul Autorității
Electorale Permanente va organiza, în termen de cel mult 5 zile
de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, instruirea
prefecţilor şi a subprefecţilor cu privire la organizarea şi
desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în
Parlamentul European.
Prefecţii, cu sprijinul filialelor şi birourilor judeţene ale
Autorităţii Electorale Permanente, vor organiza în cel mai scurt
timp instruirea primarilor şi a secretarilor comunelor, oraşelor şi
municipiilor cu privire la sarcinile ce le revin în vederea
organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru
membrii din România în Parlamentul European.
Prefecţii împreună cu birourile electorale județene și
birourile electorale ale sectoarelor municipiului București vor
stabili graficul de distribuire a buletinelor de vot, precum şi a
celorlalte materiale necesare desfăşurării procesului electoral.
Ministerul Afacerilor Interne şi Autoritatea Electorală
Permanentă vor acorda sprijin de specialitate prefecţilor şi
primarilor, în vederea realizării la termen şi în condiţii
corespunzătoare a sarcinilor ce le revin în organizarea şi
desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în
Parlamentul European.
Autoritatea Electorală Permanentă va asigura sediul și

dotarea tehnică şi materială a Biroului Electoral Central.
Ministerul Afacerilor Interne împreună cu Autoritatea
Electorală Permanentă va asigura mijloacele de transport
necesare bunei desfăşurări a activităţii Biroului Electoral Central.
Prefecţii, împreună cu preşedinţii consiliilor judeţene, vor
asigura sediile şi dotarea tehnico-materială ale birourilor
electorale judeţene.
Primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, împreună cu
prefectul municipiului Bucureşti, vor asigura sediile şi dotarea
tehnico-materială ale birourilor electorale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti.
Ministerul Afacerilor Externe va asigura sediul şi dotarea
tehnico-materială ale biroului electoral pentru secţiile de votare
din afara ţării.
Sediile şi dotarea tehnico-materială ale birourilor
electorale ale secţiilor de votare se vor asigura de către primari
împreună cu prefecţii.
Pentru dotarea tehnico-materială a birourilor electorale
judeţene, a birourilor electorale ale sectoarelor municipiului
Bucureşti şi a birourilor electorale ale secţiilor de votare vor fi
utilizate bunurile aparţinând autorităților centrale și locale
menționate mai sus.
Pentru dotarea tehnico-materială a birourilor electorale ale
secţiilor de votare, primarii vor utiliza bunurile recuperate de la
scrutinele anterioare şi aflate în stare de funcţionare.
În cazurile în care bunurile necesare amenajării şi dotării
tehnico-materiale corespunzătoare a secţiilor de votare nu se pot
recupera, se vor achiziţiona unele noi de către instituţiile
prefectului, în limita fondurilor alocate, conform standardelor
stabilite de Autoritatea Electorală Permanentă, în condiţiile legii.
Ministerul Afacerilor Externe va asigura sprijinul logistic
necesar pentru pregătirea şi organizarea alegerilor pentru
membrii din România în Parlamentul European.
Ministerul Afacerilor Externe va lua măsuri pentru
identificarea de spaţii pentru sediile secţiilor de votare din
străinătate, precum şi pentru obţinerea acordului autorităţilor din
statele străine pentru organizarea acestora pe teritoriul lor.
Ministerul Afacerilor Externe va asigura serviciile de
comunicaţii de voce şi date, necesare birourilor electorale ale
secţiilor de votare din străinătate.
Ministerul Afacerilor Externe şi Autoritatea Electorală
Permanentă vor lua măsuri pentru informarea cetăţenilor români
cu drept de vot cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate privind
modalitatea de exercitare a dreptului de vot.
Ministerul Afacerilor Externe va comunica Autorității

Electorale Permanente, în timp util, necesarul de buletine de vot,
ştampile cu menţiunea „VOTAT” şi timbre autocolante care sunt
folosite la secţiile de votare din străinătate.
Autoritatea Electorală Permanentă va lua măsuri pentru
informarea și/sau instruirea membrilor birourilor electorale şi a
celorlalţi participanţi la procesul electoral, prin realizarea,
distribuirea și/sau difuzarea de publicaţii, ghiduri, broşuri,
pliante, producții audio-video. Materialele de informare destinate
cetățenilor altor state membre ale Uniunii Europene și cetățenilor
români care aparțin minorităților naționale pot fi realizate în alte
limbi decât cea română.
În scopul asigurării instruirii şi îndrumării eficiente a
prefecților, primarilor, secretarilor unităților administrativteritoriale, a membrilor birourilor electorale şi a celorlalţi
participanţi la procesul electoral, publicaţiile vor cuprinde
variante actualizate ale reglementărilor legale privind alegerile
pentru membrii din România în Parlamentul European din anul
2019.
Prefecţii şi primarii vor sprijini Autoritatea Electorală
Permanentă în distribuirea și/sau difuzarea materialelor de
informare prevăzute la alin. (1) și (2).
Comisiile tehnice judeţene pentru coordonarea
activităţilor de organizare a alegerilor pentru membrii din
România în Parlamentul European şi Comisia tehnică a
municipiului Bucureşti pentru coordonarea activităţilor de
organizare a alegerilor pentru membrii din România în
Parlamentul European vor informa săptămânal Comisia tehnică
centrală pentru coordonarea activităţilor de organizare a
alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European
în legătură cu stadiul pregătirii şi organizării scrutinului.
Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităţilor
de organizare a alegerilor pentru membrii din România în
Parlamentul European va informa săptămânal Guvernul în
legătură cu stadiul îndeplinirii acţiunilor privind pregătirea şi
organizarea scrutinului.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3.
Alte informaţii
SECŢIUNEA A 3-A
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
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
Impactul asupra
mediului de afaceri
1
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2 . Impactul asupra
sarcinilor
administrative
2
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2 . Impactul asupra
întreprinderilor
mici şi mijlocii
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
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
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
2.

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
care:

2020
3.

2021
4.

2022
5.

ani

2023
6.

7.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

4.

5.

6.

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
Calcule detaliate
privind
fundamentarea
modificărilor
veniturilor şi/sau
cheltuielilor
bugetare

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
7.
Alte informaţii
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
Consultarea structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei
3. Consultările
publice locale nu este necesară, prevederile prezentului proiect ce
organizate cu
instituie atribuţii în sarcina primarilor, încadrându-se în atribuţia
autorităţile
generală a acestora de a asigura buna organizare şi desfăşurare a
administraţiei
alegerilor, ce rezultă din economia prevederilor Legii nr.
publice locale, în
33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale
situaţia în care
celorlalte legi în materie electorală.
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 este subsecvent Ordonanţei de
1. Informarea
urgenţă a Guvernului privind unele măsuri pentru buna
societăţii civile cu
organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din
privire la
România în Parlamentul European din anul 2019, procedura de
necesitatea
transparență decizională urmând a fi efectuată prin publicarea pe
elaborării
site a acestuia.
proiectului de act
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
1. Măsurile de punere Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităţilor de
organizare a alegerilor pentru membrii din România în
în aplicare a
Parlamentul European.
proiectului de act
Comisii tehnice judeţene pentru coordonarea activităţilor de
normativ de către
organizare a alegerilor pentru membrii din România în
autorităţilor
Parlamentul European.
administraţiei
Comisia tehnica a municipiului Bucureşti pentru coordonarea
publice centrale
activităţilor de organizare a alegerilor pentru membrii din
şi/sau locale –
înfiinţarea unor noi România în Parlamentul European.
organisme sau
extinderea
competenţelor
instituţiilor
existente
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Alte informaţii

Faţă de cele sus menţionate, a fost promovat proiectul de hotărâre a Guvernului
privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru
membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, pe care îl supunem spre
adoptare Guvernului.
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