
 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secţiunea 1. Titlul proiectului de act normativ 

 

HOTĂRÂRE 

privind organizarea și  desfășurarea referendumului național din data de 26 mai 2019, 

precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2019 pentru aprobarea 

bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 

Secţiunea a 2-a. Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei 

actuale 

În data de 4 aprilie 2019, Preşedintele României a declanșat 

procedura de organizare a unui referendum naţional în data de 26 

mai 2019, simultan cu data alegerilor pentru membrii din România 

în Parlamentul European, prin anunțarea publică a acestuia și 

transmiterea către Parlamentul României a unei scrisori cu privire la 

organizarea unui referendum naţional referitor la interzicerea 

amnistiei și grațierii pentru infracțiuni de corupție, precum și la 

interzicerea adoptării de către Guvern a ordonanțelor de urgență în 

domeniul infracțiunilor, pedepselor și al organizării judiciare 

corelată cu dreptul altor autorități constituționale de a sesiza direct 

Curtea Constituțională cu privire la ordonanțe. În data de 25 aprilie 

2019, Președintele României a emis Decretul nr. 420 pentru 

organizarea unui referendum naţional în data de 26 mai 2019. 

Potrivit Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 

referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, 

referendumul național din 26 mai 2019 va fi organizat conform 

prevederilor Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările 

ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2019 

privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a 

alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din 

anul 2019, și ale Ordonanței de urgență pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în materie electorală, precum şi 

pentru unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru membrii 

din România în Parlamentul European și a referendumului național 

din 26 mai 2019, precum și ale Legii nr. 3/2000 privind organizarea 

și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 15
1
 din Legea nr. 

3/2000, raportat la art. 66 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, Guvernul 

trebuie să stabilească, în mod distinct, următoarele: 

- calendarul operațiunilor referendare; 



 

 

- modelele buletinelor de vot; 

- modelele listelor electorale suplimentare și modelul 

extrasului de pe lista electorală suplimentară; 

- cheltuielile aferente operațiunilor referendare, care nu pot fi 

acoperite din bugetul aferent alegerilor pentru membrii din România 

în Parlamentul European; 

- măsurile pentru buna organizare și desfășurare a 

referendumului național. 

1
1 
Acte comunitare în 

cauză 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Schimbări 

preconizate 

      Prezentul proiect de act normativ propune următoarele: 

- acţiunile necesare pentru organizarea şi desfăşurarea 

referendumului naţional din data de 26 mai 2019 se vor realiza 

potrivit Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor 

necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul 

European în anul 2019, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

81/2019; 

- stabilirea modelelor buletinelor de vot; 

- stabilirea modelelor listelor electorale suplimentare folosite în 

țară, respectiv în străinătate și al extrasului de pe lista electorală 

suplimentară; 

- suplimentarea bugetelor Ministerului Afacerilor Interne, 

Serviciului de Telecomunicații Speciale şi al Secretariatului General 

al Guvernului pentru Institutul Naţional de Statistică pe anul 2019, 

din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 

2019; 

  - redistribuirea fondurilor alocate Autorității Electorale 

Permanente pentru cheltuielile de personal de la aparatul propriu la 

Biroul Electoral Central; 

- personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central, 

birourilor electorale judeţene, birourilor electorale ale sectoarelor 

municipiului Bucureşti şi biroului electoral pentru secţiile de votare 

din străinătate constituite pentru organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din 

anul 2019 va asigura şi efectuarea operaţiunilor tehnice necesare 

pentru buna organizare și desfășurare a referendumului naţional din 

data de 26 mai 2019; 

- prefecții pot desemna în aparatul tehnic auxiliar al birourilor 

electorale judeţene și birourilor electorale ale sectoarelor 

municipiului Bucureşti și persoane din cadrul altor autorități publice 

implicate în procedura referendumului; 

- tipărirea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor 

votării pentru referendumul naţional din data de 26 mai 2019 se vor 



 

 

asigura prin direcţiile teritoriale de statistică şi/sau prin Institutul 

Naţional de Statistică, conform modelelor aprobate prin Legea nr. 

3/2000; 

-  prefecţii vor stabili graficul de distribuire a buletinelor de vot 

necesare desfăşurării referendumului naţional din data de 26 mai 

2019; 

- 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 referendumului naţional din data de 26 mai 2019; 

- primarii vor întocmi şi tipări listele electorale permanente şi 

vor asigura urnele de vot pentru referendumul naţional din data de 

26 mai 2019; pentru dotarea birourilor electorale ale secţiilor de 

votare cu urne de vot pentru referendumul naţional din data de 26 

mai 2019, primarii vor utiliza urne de vot de la scrutinele anterioare 

şi aflate în stare de funcţionare; în cazurile în care urnele de vot 

recuperate de la scrutinele anterioare nu sunt suficiente, 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 comunica Autorităţii 

Electorale Permanente, în timp util, necesarul de buletine de vot 

pentru secţiile de votare din străinătate. 

-  coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor prevăzute de 

lege pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din 

data de 26 mai 2019 se vor realiza de către comisiile tehnice 

prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 101/2019 privind stabilirea 

măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru 

membrii din România în Parlamentul European din anul 2019; 

Totodată, prin prezentul proiect se modifică Hotărârea 

Guvernului nr. 100/2019, astfel încât din bugetul de stat, prin 

bugetul Ministerului Afacerilor Interne pentru instituţiile prefectului 

să se suporte cheltuielile pentru amenajarea localurilor de vot, iar 

bugetul afectat cheltuielilor de personal ale aparatului propriu al 

Autorității Electorale Permanente să fie realocat pentru acoperirea 

cheltuielilor de personal ale Biroului Electoral Central. 

3. Alte informaţii         Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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 

concurenţial şi domeniului 

ajutoarelor de stat  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 



 

 

2. Impactul asupra mediului 

de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2
1
. Impactul asupra sarcinilor 

administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2
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 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 

curent 

Următorii 4 ani  

Media pe 5 ani 

 2019 2020 2021 2022 2023 

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 a 

compensa  reducerea 

veniturilor bugetare 

- - - - - - 

6. Calcule detaliate 

privind fundamentarea 

modificărilor  veniturilor 

şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

- - - - - - 

7. Alte informaţii Fondurile necesare se asigură prin suplimentarea bugetelor 

Ministerului Afacerilor Interne și Secretariatului General al 

Guvernului pentru Institutul Național de Statistică din Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2019, precum 

și cu încadrarea în limitele bugetare alocate Autorității Electorale 

Permanente și Ministerului Afacerilor Externe pentru anul 2019. 

Secţiunea a 5-a. Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

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. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

1¹. Compatibilitatea 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 Proiectul de act normativ nu se referă la acest 



 

 

Uniunii Europene 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 Nu este cazul. 

Secţiunea a 6-a. Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act 

normative 

1. Informaţii privind 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 

Consultarea structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice locale nu este 

necesară, prevederile prezentului proiect care 

instituie atribuţii în sarcina acestora, încadrându-

se în atribuţia generală a acestora de a asigura 

buna organizare şi desfăşurare a alegerilor și a 

referendumului național, care rezultă din 

economia prevederilor Legii nr. 33/2007, 

republicată, cu modificările ulterioare, precum şi 

ale celorlalte legi în materie electorală și 

referendară. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale 

permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

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 

Proiectul urmează a fi avizat de Consiliul 

Legislativ. 

6.Alte informaţii Proiectul a fost elaborat de Autoritatea Electorală 

Permanentă și Ministerul Afacerilor Interne, cu 

consultarea Serviciului de Telecomunicații 

Speciale. 



 

 

Secţiunea a 7-a. Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 

proiectului de act normative 

1. Informarea societăţii civile cu privire 

la necesitatea elaborării proiectului de act 

normativ 

Proiectul de act normativ este subsecvent 

Decretului Președintelui României nr. 420/2019 

pentru organizarea unui referendum naţional în 

data de 26 mai 2019, precum și Ordonanței de 

urgență a Guvernului pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în materie 

electorală, precum şi pentru unele măsuri pentru 

organizarea alegerilor pentru membrii din 

România în Parlamentul European și a 

referendumului național din 26 mai 2019. 

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 Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

Secţiunea a 8- a. Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a 

proiectului de act normativ de către 

autorităţile administrației 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 Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 



 

 

Faţă de cele sus menţionate, a fost promovat  proiectul de  hotărâre a Guvernului 

privind organizarea și  desfășurarea referendumului național din data de 26 mai 2019, 

precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2019 pentru aprobarea 

bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019,  pe care 

dacă sunteţi de acord vă rugăm să îl aprobaţi. 
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