
  

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

  

SECŢIUNEA 1 

Titlul proiectului 

de act normativ 

Hotărâre a Guvernului  

privind organizarea şi funcţionarea Rețelei electorale 

naționale 

SECŢIUNEA A 2-A 

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea 

situaţiei 

actuale 

 

     Prevederile art. 102
1
 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea 

Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea 

și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările 

și completările ulterioare, introduse prin Legea nr. 148/2019 

pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie 

electorală, stabilesc următoarele: 

    „(1) Pe lângă Autoritatea Electorală Permanentă se înființează 

Rețeaua electorală națională, organism fără personalitate juridică 

care funcționează sub coordonarea președintelui Autorității 

Electorale Permanente, ce are următoarele obiective: 

      a) asistarea Autorității Electorale Permanente la elaborarea, 

integrarea, corelarea și monitorizarea politicilor privind 

securitatea și reziliența sistemului electoral românesc; 

      b) asistarea Autorității Electorale Permanente la efectuarea 

activităților de implementare și operaționalizare a Sistemului 

informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a 

votului ilegal; 

      c) asistarea Autorității Electorale Permanente la elaborarea, 

implementarea și operaționalizarea sistemelor și aplicațiilor 

informatice utilizate în procesele electorale. 

     (2) În exercitarea atribuțiilor sale, Rețeaua electorală națională 

emite recomandări și rapoarte. 

     (3) Atribuțiile, structura, organizarea și funcționarea Rețelei 

electorale naționale, precum și indemnizațiile ce revin membrilor 

acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea 

Autorității Electorale Permanente. 

      (4) Din Rețeaua electorală națională fac parte înalți 

funcționari publici din cadrul Autorității Electorale Permanente, 

respectiv șefi de departamente și funcționarii asimilați acestora, 



  

precum și reprezentanți ai Ministerului Comunicațiilor și 

Societății Informaționale și ai unităților care funcționează în 

subordinea sau în coordonarea acestuia, ai Serviciului de 

Telecomunicații Speciale, ai Institutului Național de Statistică, ai 

Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în 

Comunicații, ai Ministerului Afacerilor Interne, ai Ministerului 

Afacerilor Externe, ai Ministerului Educației Naționale, experți 

din societatea civilă, reprezentanți ai partidelor politice 

parlamentare, precum și ai altor instituții cu atribuții în domeniul 

electoral. 

1
1
. Acte 

comunitare în 

cauză 

      Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Schimbări 

preconizate 

       Prin proiectul de act normativ se propune reglementarea 

atribuțiilor, structurii, organizării și funcționării Rețelei electorale 

naționale, precum și stabilirea indemnizațiilor ce revin membrilor 

acesteia. 

       Reţeaua electorală naţională îşi va desfăşura activitatea în 

sediul Autorităţii Electorale Permanente în trei formaţiuni de 

lucru distincte, ce vor coopera între ele atunci când situaţia o 

impune, după cum urmează:  

       a) Consiliul electoral naţional, forul decizional al Rețelei 

electorale naționale, alcătuit din reprezentanţi la nivel înalt ai 

autorităţilor şi instituţiilor prevăzute de lege, precum şi din 

reprezentanţi ai partidelor politice parlamentare şi experţi ai 

societăţii civile; 

       b) Grupul de lucru pentru informatizarea proceselor 

electorale, compus din specialişti în tehnologia informației din 

cadrul autorităţilor şi instituţiilor prevăzute de lege; 

      c) Grupul de lucru pentru alegeri şi referendumuri compus din 

reprezentanţi ai autorităţilor şi instituţiilor cu atribuţii în materie 

electorală, precum şi din experţi ai societăţii civile. 

        Structurile menţionate vor fi asistate de un secretariat 

asigurat de Autoritatea Electorală Permanentă cu sprijinul 

celorlalte autorităţi şi instituţii reprezentate în Reţeaua electorală 

naţională. 

       Consiliul electoral naţional va îndeplini următoarele atribuţii 



  

principale: 

         a) va asista Autoritatea Electorală Permanentă în relaţia cu 

autorităţile şi instituţiile reprezentate în Rețeaua electorală 

națională, în vederea realizării coerenţei politicilor şi 

implementării strategiilor privind securitatea şi rezilienţa 

sistemului electoral românesc; 

b) va urmări îmbunătăţirea comunicării dintre Autoritatea 

Electorală Permanentă  şi celelalte structuri ale administraţiei 

publice  şi societatea civilă, pentru a da consistenţă politicilor şi 

strategiilor privind informatizarea proceselor electorale; 

c) va facilita cooperarea dintre autoritățile și instituțiile 

reprezentate în Rețeaua electorală națională în vederea punerii în 

comun a resurselor deținute și a  implementării și 

operaționalizării sistemelor şi aplicaţiilor informatice utilizate în 

organizarea alegerilor și a referendumurilor; 

d) va stabili sarcini pentru grupurile de lucru și va 

monitoriza îndeplinirea acestora; 

e) va analiza aplicațiile informatice, documentațiile tehnice 

aferente, proiectele tehnice, studiile de fezabilitate, caietele de 

sarcini, studiile de impact,  analizele de securitate și testele de 

funcționalitate elaborate de Grupul de lucru pentru informatizarea 

proceselor electorale și emite rapoarte prin care propune utilizarea 

sau nu a acestora; 

f) va analiza proiectele și documentele elaborate de Grupul 

de lucru pentru elaborarea strategiilor şi a planurilor de acţiune 

privind organizarea eficientă şi democratică a alegerilor şi a 

referendumurilor și emite recomandări privind preluarea acestora 

de către entitățile competente. 

        Consiliul electoral național se va întruni în ședințe lunare și 

în ședințe extraordinare ori de câte ori este necesar. Ședințele 

Consiliului electoral național vor avea loc în prezența majorității 

membrilor acestora, acesta adoptând recomandări și rapoarte cu 

votul majorității membrilor prezenți. 

         Recomandările şi rapoartele adoptate de Consiliul electoral 

național se comunică, prin grija secretariatului, autorităţilor 

administraţiei publice centrale cu atribuţii privind organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor şi referendumurilor, precum și 

Parlamentului. 



  

       Grupul de lucru pentru informatizarea proceselor electorale 

va elabora aplicații informatice și documentațiile tehnice aferente, 

proiecte tehnice, studii de fezabilitate, caiete de sarcini, studii de 

impact, analize de securitate, teste de funcționalitate, proiecte de 

recomandări şi proiecte de rapoarte pe care le va supune analizei 

Reţelei electorale naţionale. 

       Grupul de lucru pentru alegeri şi referendumuri va elabora 

note, memorandumuri, puncte de vedere, strategii și planuri de 

acțiune privind organizarea eficientă și democratică a alegerilor și 

a referendumurilor pe care le va supune analizei Consiliului 

electoral național.  

        Membrii structurilor Reţelei electorale naţionale  vor fi 

numiți prin ordin al președintelui Autorităţii Electorale 

Permanente pe baza propunerilor formulate de entităţile 

reprezentate în Reţeaua electorală naţională și transmise 

Autorității Electorale Permanente în cel mult 15 zile de la data 

intrării în vigoare a prezentei hotărâri a Guvernului. 

        Membrii structurilor Reţelei electorale naţionale primesc 

pentru fiecare ședință la care participă câte o indemnizație în 

valoare de 150 de lei care se suportă din bugetul Autorității 

Electorale Permanente, aceasta fiind egală cu valoarea 

indemnizaţiei stabilite de Legea nr. 370/2004 pentru alegerea 

Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, pentru personalul tehnic auxiliar al 

Biroului Electoral Central. 

      Autoritatea Electorală Permanentă va asigura sediul și 

mijloacele tehnice necesare bunei funcționări a structurilor 

Rețelei electorale naționale. 

3.  Alte 

informaţii 

           Potrivit Recomandării Comisiei Europene C (2018) 5.949 

din 12 septembrie 2018 privind reţelele de cooperare în materie 

electorală, transparenţa online, protecţia împotriva incidentelor de 

securitate cibernetică şi combaterea campaniilor de dezinformare 

în contextul alegerilor pentru Parlamentul European, statele 

membre sunt încurajate să aplice principiile acesteia și în cazul 

altor alegeri și referendumuri pe care le organizează la nivel 

național. 

SECŢIUNEA A 3-A Impactul socioeconomic 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 Anul 

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) buget 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) buget de stat, din 

acesta: a) buget 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: 

- - - - - - 

buget de stat 

 

      

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 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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 

 

 

 

 

 

a) Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

 

 

 

 

b) 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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



  

legislaţia comunitară 

în cazul proiectelor 

ce transpun 

prevederi 

comunitare 

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 Uniunii 

Europene  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 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 

normativ 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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 

Proiectul de act normativ urmează a fi avizat de Consiliul 

Legislativ. 

 

 

 

 

 



  

d) Consiliul 

Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

 

6.  Alte informaţii Proiectul de hotărâre a Guvernului a fost elaborat de 

Autoritatea Electorală Permanentă. 

SECŢIUNEA A 7-A Activităţi de informare publică privind elaborarea şi 

implementarea proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii 

civile cu privire la 

necesitatea elaborării 

proiectului de act 

normativ  

Proiectul de hotărâre a Guvernului a fost publicat pe site-

ul Autorităţii Electorale Permanente la data de 2 august 

2019, procedura prevăzută la art. 7 din Legea nr. 52/2003 

privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată, urmând a fi îndeplinită. 

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 Nu este cazul. 

SECŢIUNEA A 8-A Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în 

aplicare a proiectului 

de act normativ de 

către autorităţilor 

administraţiei publice 

centrale şi/sau locale – 

înfiinţarea unor noi 

organisme sau 

extinderea 

competenţelor 

instituţiilor existente  

Ordin al Preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente 

pentru numirea membrilor structurilor Reţelei electorale 

naţionale. 

 

2.  Alte informaţii Nu este cazul. 



  

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

organizarea şi funcţionarea Rețelei electorale naționale, pe care îl supunem spre adoptare 

Guvernului. 

Preşedintele 

Autorităţii Electorale Permanente 

Constantin-Florin Mituleţu-Buică 

 

Avizăm favorabil 

Viceprim-ministru pentru 

implementarea parteneriatelor strategice 

ale României, ministru al afacerilor 

interne, interimar, 

Mihai-Viorel Fifor 

 

 

Secretarul General al Guvernului, 

Toni Greblă 

Ministrul afacerilor externe, 

 Ramona-Nicole Mănescu 

 

Ministrul comunicațiilor și societății 

informaționale, 

Alexandru Petrescu 

 

 

Directorul Serviciului de Telecomunicaţii 

Speciale 

 

 

 

Preşedintele Autorității Naționale pentru 

Administrare și Reglementare în 

Comunicații 

Sorin Grindeanu 

 

Ministrul Educaţiei Naţionale 

 

Preşedintele Institutului Naţional de 

Statistică 

Tudorel Andrei 

 

Ministrul finanţelor publice, viceprim-ministru interimar, 

Eugen Orlando Teodorovici 

 

Ministrul justiţiei,  

Ana Birchall 

 

http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/viceprim-ministru-pentru-implementarea-parteneriatelor-strategice-ale-romaniei-ministru-al-afacerilor-interne-interimar
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-comunicatiilor-si-societatii-informationale1562333540

