
  

NOTĂ DE FUNDAMENTARE  

a proiectului de hotărâre a Guvernului privind aprobarea Programului calendaristic 

pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României 

 în anul 2019 

 

Potrivit art. 65 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, cu modificările și completările 

ulterioare, programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea 

Preşedintelui României este stabilit prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorităţii 

Electorale Permanente şi a Ministerului Afacerilor Interne. 

Prezenta hotărâre stabilește, pe baza calculului aritmetic, datele la care trebuie 

realizate acţiunile prevăzute de legislația aplicabilă, venind, pe de o parte, în sprijinul 

alegătorilor, candidaților și formațiunilor politice iar, pe de altă parte, în sprijinul 

autorităților publice și al organismelor electorale care vor dispune de un calendar precis al 

datelor până la care trebuie să-și îndeplinească atribuțiile ce le revin. 

Arătăm că, în materia alegerilor pentru Președintele României sunt incidente 

următoarele acte normative primare: 

o Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

o Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea 

şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare; 

o 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. 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) lit. a) și ale art. 20 alin. (8) din 

Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi 

prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, 

precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 561/2009, în cazul proiectelor de hotărâri ale Guvernului care au ca obiect 

exclusiv stabilirea unor date nu sunt necesare întocmirea unui document de politici 

publice și avizul Ministerului Justiției. 

Prezenta hotărâre a Guvernului este un act administrativ individual, astfel încât nu 

sunt incidente prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1361/2006 privind conţinutul 

instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării 

Guvernului. 



  

În acest sens, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea 

Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea 

Preşedintelui României în anul 2019, pe care îl supunem spre adoptare Guvernului. 
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