
 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

1. Titlul proiectului de act normativ: 

              Ordin al Preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente privind stabilirea diplomelor, 

premiilor şi distincţiilor acordate de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente 

2. Motivul emiterii actului normativ 

2.1. Descrierea situaţiei actuale 

În conformitate cu dispoziţiile art. 10 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente aprobat prin Hotărârea Birourilor permanente 

ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 2/2019,  preşedintele Autorităţii Electorale Permanente 

poate acorda diplome, premii şi distincţii stabilite prin ordin, pentru merite în activitatea în 

domeniile de competenţă ale Autorităţii sau pentru performanţe profesionale deosebite în 

cadrul Autorităţii. 

Acordarea de premii în bani personalului Autorităţii Electorale Permanente se supune 

prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

cu modificările şi completările ulterioare, atât sub aspectul criteriilor de performanţă generală  

ce trebuie avute în vedere la acordarea acestora, cât şi sub aspectul limitelor  acestora, fie că 

este vorba despre premii simple sau premii de excelenţă. 

Potrivit art. 36 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind 

instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 

modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, în perioada 2019 - 

2021, instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din 

Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din 

Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de 

finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate 

pe lângă instituţiile publice, nu acordă personalului din cadrul acestora premii. 

În acest context, este necesară emiterea unui ordin al preşedintelui Autorităţii Electorale 

Permanente prin care să fie stabilite diplomele, premiile şi distincţiile ce pot fi acordate potrivit 

prevederilor mai sus menţionate. 

 

2.2. Schimbări preconizate 

           Prin prezentul proiect de act normativ se stabilesc diplomele, premiile şi distincţiile 

acordate de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente. 

În ceea ce priveşte acordarea de diplome, se propune ca personalului care a participat 

direct la obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea Autorităţii să i se acorde diploma de 

merit, iar persoanelor fizice şi juridice, române sau străine, care desfăşoară activităţi în 

domeniile de competenţă ale Autorităţii să li se acorde o diplomă de onoare.  



Având în vedere prevederile legislaţiei în vigoare privind acordarea de premii 

personalului instituţiilor publice, precum şi definiţia dată de DEX 2009 cuvântului PRÉMIU, se 

propune ca persoanelor fizice şi juridice, române sau străine, cu realizări de excepţie în 

domeniul electoral, să li se acorde premiul de excelenţă, urmând ca Premiul anual al Autorităţii 

Electorale Permanente să fie acordat unei singure persoane, fizice sau juridice, dintre cele care 

au obţinut premiul de excelenţă. 

Referitor la distincţii, prin prezentul proiect se propun două feluri, medalii tip plachetă şi 

insigne tip pin, ambele urmând să se acorde persoanelor fizice şi juridice, române sau străine, 

pentru activitatea desfăşurată în domeniile de competenţă ale Autorităţii Electorale 

Permanente. 

Totodată, se propune ca acordarea diplomelor, premiilor şi distincţiilor să se facă prin 

ordin al preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, potrivit Metodologiei de întocmire, 

avizare, emitere şi asigurare a publicității ordinelor președintelui Autorităţii Electorale 

Permanente, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente nr. 

124/2019, acestea putând fi acordate inclusiv cu ocazia aniversării unor evenimente cu 

însemnătate pentru Autoritatea Electorală Permanentă, diplomele, premiile şi distincţiile având 

un caracter onorific. 

 

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 legislaţiei în vigoare 

             Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

             6. Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

             Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

7. Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de 

act normativ 

             Proiectul de act normativ  va fi adus la cunoştinţă publică pe site-ul Autorităţii Electorale 

Permanente, în conformitate cu prevederile 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 Ordin al Preşedintelui Autorităţii 

Electorale Permanente stabilirea diplomelor, premiilor şi distincţiilor acordate de preşedintele 

Autorităţii Electorale Permanente. 

 


