
 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

1. Titlul proiectului de act normativ:  

Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Autorității Electorale 

Permanente nr. 1/2016 pentru aprobarea modelului listei susținătorilor care va fi 

folosit la alegerile locale 

 

2. Motivul emiterii actului normativ 

2.1. Descrierea situaţiei actuale 

Alegerile pentru autoritățile administrației publice locale se organizează în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 

locali. 

Potrivit prevederilor art. 47 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, propunerile de 

candidaţi se fac în scris, (....) de către partidele politice, alianţele politice, alianţele 

electorale sau organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la 

alegeri, sub semnătura conducerii organizaţiilor judeţene ale acestora şi pe baza listei 

susţinătorilor, iar în cazul candidaţilor independenţi, pe baza listei susţinătorilor. 

Elementele constitutive ale listei susținătorilor sunt prevăzute la art. 51 alin. (1) 

din Legea nr. 115/2015, aceasta cuprinzând: data alegerilor, numele şi prenumele 

candidatului, funcţia pentru care candidează, numele şi prenumele susţinătorului, 

cetăţenia, data naşterii, adresa, denumirea, seria şi numărul actului de identitate, 

semnătura acestuia, precum şi numele şi prenumele persoanei care a întocmit-o. În cazul 

cetăţenilor Uniunii Europene, la rubrica „Denumirea, seria şi numărul actului de 

identitate” se înscriu denumirea, seria şi numărul documentului eliberat de Inspectoratul 

General pentru Imigrări. Persoana care a întocmit lista este obligată ca, împreună cu 

aceasta, să depună o declaraţie pe propria răspundere prin care să ateste veridicitatea 

semnăturii susţinătorilor. 

Mai arătăm că dispozițiile art. 126 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 prevăd că 

Autoritatea Electorală Permanentă stabilește, prin hotărâre care se publică în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, modelul listei susținătorilor. 



 

 

În aplicarea dispozițiilor legale menționate, Autoritatea Electorală Permanentă a 

adoptat Hotărârea nr. 1/2016 pentru aprobarea modelului listei susținătorilor care va fi 

folosit la alegerile locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 

26 ianuarie 2016. 

Ulterior, prin Ordonanța de urgență nr. 40/2019, Guvernul a instituit procedura 

alegerii directe a președinților consiliilor județene, prevăzând în mod corelativ faptul că 

pentru fiecare candidat la funcția de președinte al consiliului județean, partidele politice, 

alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților 

naționale trebuie să prezinte o listă de susținători. 

Întrucât Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 1/2016 nu conține 

mențiuni exprese referitoare la aplicabilitatea acesteia în situația candidaturilor pentru 

funcția de președinte al consiliului județean, este necesară corelarea acesteia cu evoluția 

cadrului legal primar. 

2.2. Schimbări preconizate 

Prezentul proiect de hotărâre urmărește menţionarea expresă a preşedintelui 

consiliului judeţean în cadrul a două note de subsol din anexa la Hotărârea Autorității 

Electorale Permanente nr. 1/2016 pentru aprobarea modelului listei susținătorilor care va 

fi folosit la alegerile locale, fără a modifica modelul propriu-zis al listei susţinătorilor. 

 

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 

Va fi consultată Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal. 

 

7. Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 

proiectului de act normativ 



 

 

Proiectul de act normativ a fost făcut public pe site-ul Autorității Electorale 

Permanente, potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată, în data de 12 februarie 2020. 

 

8. Măsuri de implementare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

Față de cele mai sus arătate, am elaborat proiectul de hotărâre privind 

modificarea anexei la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 1/2016 pentru 

aprobarea modelului listei susținătorilor care va fi folosit la alegerile locale, pe care dacă 

sunteţi de acord vă rugăm să îl aprobaţi. 

 

 

Şef departament, 

Cristian-Alexandru Leahu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


