REFERAT DE APROBARE
1. Titlul proiectului de act normativ:
Hotărâre pentru aprobarea modelului declaraţiei de acceptare a candidaturii, a modelului
listei de candidaţi, a modelului cererii de admitere a candidaturii independente, a modelului
cererii de renunţare la candidatură şi a modelului certificatului doveditor al alegerii care vor fi
folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
2. Motivul emiterii actului normativ
2.1. Descrierea situaţiei actuale
Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul
European, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte cadrul juridic general
pentru organizarea şi desfăşurarea alegerii membrilor din România în Parlamentul European.
Astfel, potrivit dispozițiilor art. 16 alin. (2), alin. (5) lit. c), art. 17 alin. (2), art. 19
alin. (4) și art. 52 alin. (3) din legea menționată, se stabilesc elementele pe care trebuie să le
cuprindă declaraţia de acceptare a candidaturii, lista de candidaţi, cererea de admitere a
candidaturii independente, cererea de renunţare la candidatură, precum şi certificatul doveditor al
alegerii care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din
anul 2019.
Totodată în conformitate cu prevederile art. 66 alin. (2) din Legea nr. 33/2007,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, modelul declaraţiei de acceptare a
candidaturii, modelul listei de candidaţi, modelul cererii de admitere a candidaturii independente,
modelul cererii de renunţare la candidatură şi modelul certificatului doveditor al alegerii, se
stabilesc prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente, care se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, în cel mult 15 zile de la data aducerii la cunoștință publică a datei de
referință.
2.2. Schimbări preconizate
Prezentul proiect de hotărâre urmărește stabilirea modelelor de declarații, cereri, liste care
vor fi folosite la alegerile pentru Parlamentul European din anul 2019, respectiv:
- modelul declaraţiei de acceptare a candidaturii;
- modelul listei de candidaţi;
- modelul cererii de admitere a candidaturii independente;
- modelul cererii de renunţare la candidatură;
- modelul certificatului doveditor al alegerii.
3. Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt,
pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
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5. Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
6. Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
Se va solicita avizul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal.
7. Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului
de act normativ
Proiectul de act normativ a fost făcut public pe site-ul Autorității Electorale Permanente,
potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.
8. Măsuri de implementare
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
Față de cele mai sus arătate, am elaborat proiectul de hotărâre a Autorității Electorale
Permanente pentru aprobarea modelului declaraţiei de acceptare a candidaturii, a modelului
listei de candidaţi, a modelului cererii de admitere a candidaturii independente, a modelului
cererii de renunţare la candidatură şi a modelului certificatului doveditor al alegerii care vor fi
folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, pe
care îl propunem spre aprobare.
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