
 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

1. Titlul proiectului de act normativ: 

              Ordin al Preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente privind instituirea zilei de 29 

octombrie ca Ziua Autorităţii Electorale Permanente   

2. Motivul emiterii actului normativ 

2.1. Descrierea situaţiei actuale 

Autoritatea Electorală Permanentă îşi desfăşoară activitatea de aproape 15 ani, având, 

în prezent, misiunea de a asigura organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a referendumurilor, 

precum şi finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale. 

Legea nr. 429/2003 de revizuire a Constituţiei României, publicată în Monitorul Oficial al 

României Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003, reprezintă piatra de temelie a Autorităţii 

Electorale Permanente, printre modificările aduse alineatului (3) al articolului 72 din Constituţie 

numărându-se şi menţionarea, în mod expres, a Autorităţii Electorale Permanente ca instituţie 

a cărei organizare şi funcţionare este reglementată prin lege organică. 

Legea nr. 429/2003 a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţele din 

18 septembrie 2003 şi aprobată prin referendumul naţional din 18 - 19 octombrie 2003, ale 

cărui rezultate au fost confirmate prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 3 din 22 octombrie 

2003, prezentată în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului din 23 octombrie 2003. 

 

2.2. Schimbări preconizate 

           Având în vedere însemnătatea datei de 29 octombrie 2003 pentru istoria Autorităţii 

Electorale Permanente, prin prezentul proiect de act normativ se propune instituirea zilei de 29 

octombrie ca Ziua Autorităţii Electorale Permanente. 

 Totodată, se propune ca marcarea Zilei Autorităţii Electorale Permanente să poată fi 

realizată de către structurile de specialitate ale Autorităţii Electorale Permanente prin 

organizarea de activități festive, sesiuni de comunicări științifice, conferinţe, seminare, mese 

rotunde, lansări de carte, expoziții şi alte asemenea acțiuni de promovare a rolului și imaginii 

instituției pe plan național și internațional. 

În acelaşi timp, se propune ca Ziua Autorităţii Electorale Permanente să poată fi marcată 

şi prin acordarea de diplome, premii şi distincţii, în condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (2) din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente aprobat 

Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 2/2019. 



 

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 privind instituirea zilei de 29 octombrie ca Ziua Autorităţii Electorale 

Permanente.   

 


