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REFERAT DE APROBARE 

 

1. Titlul proiectului de act normativ:  

Hotărâre privind aprobarea modelului cererii de înregistrare a candidaturi, 

a modelului declarației de acceptare a candidaturii și a modelului declarației de 

renunțare la candidatură care vor fi folosite la alegerile pentru Președintele 

României din anul 2019  

 

2. Motivul emiterii actului normativ  

2.1. Descrierea situaţiei actuale   

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

modificările şi completările ulterioare, stabilește cadrul juridic general pentru 

organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României. 

Art. 27 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, prevede că propunerile de candidaţi pentru alegerea 

Preşedintelui României se depun la Biroul Electoral Central, cel mai târziu cu 50 de 

zile înainte de data alegerilor.          

De asemenea, modelul propunerii de candidatură și modelul cererii de 

renunțare la candidatură se stabilesc, în cel mult 5 de zile de la data intrării în 

vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, de către Autoritatea 

Electorală Permanentă, prin hotărâre, care se publică în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, potrivit art. 65 alin. (2) lit. a.) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

În vederea stabilirii modelului cererii şi declaraţiilor menţionate, Autoritatea 

Electorală Permanentă a adoptat Hotărârea nr. 15/2014 pentru aprobarea modelului 

cererii de înregistrare a candidaturii, a modelului declaraţiei de acceptare a 

candidaturii şi a modelului declaraţiei de renunţare la candidatură care vor fi folosite 

la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014, publicată în Monitorul Oficial 

nr. 651/09.08.2014. 

Cu toate acestea, învederăm faptul că titlul Hotărârii nr. 15/2014 face 

referire la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014, iar nu pentru cele din 

anul 2019. 

Mai mult decât atât, Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și 

a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea 

autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 

215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali a fost abrogată și 

înlocuită prin Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, 

precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, art. 65 alin. (4) din 
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Legea nr. 35/2008, prevăzut în conţinutul Hotărârii Autorității Electorale Permanente 

nr.15/2014, a fost abrogat și înlocuit cu art. 104 alin. (1). 

Faţă de cele mai sus menţionate, se impune adoptarea unei noi Hotărâri a 

Autorităţii Electorale Permanente care să reglementeze modelului cererii de 

înregistrare a candidaturii, a modelului declaraţiei de acceptare a candidaturii şi a 

modelului declaraţiei de renunţare la candidatură care vor fi folosite la alegerile 

pentru  Preşedintele României din anul 2019.  

  

2.2. Schimbări preconizate    

Având în vedere că la data de 10 noiembrie 2019 se va desfăşura alegerea 

Preşedintelui României, luând în considerare argumentele prezentate anterior, prin 

prezentul act normativ se urmăreşte stabilirea:  

- modelului cererii de înregistrare a candidaturii;   

- modelului declaraţiei de acceptare a candidaturii;  

- modelului declaraţiei de renunţare la candidatură.   

 

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.  

 

5. Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  

 

6. Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ  

A fost consultată Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal. 

 

7. Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea  

proiectului de act   

Proiectul de act normativ a fost adus la cunoştinţă publică pe site-ul Autorităţii 

Electorale Permanente şi prin intermediul mass-mediei, conform 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. 
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Faţă de cele prezentate mai sus, a fost elaborat proiectul de hotărâre a 

Autorităţii Electorale Permanente privind aprobarea modelului cererii de înregistrare 

a candidaturii, a modelului declaraţiei de acceptare a candidaturii şi a modelului 

declaraţiei de renunţare la candidatură care vor fi folosite la alegerile pentru 

Preşedintele României, pe care vi-l supunem, spre aprobare. 

 

Iniţiator, 

Departamentul legislativ 

 

 


