
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

a proiectului de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea calendarului acțiunilor 

din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale din anul 2020 

 

 

Alegerile locale sunt reglementate de Legea 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. 

Prin Legea nr. 84/2020, mandatele aflate în curs de exercitare ale primarilor, 

primarului general al municipiului București, președinților de consilii județene, 

consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului București și consiliilor județene 

au fost prelungite până la data de 1 noiembrie 2020. 

În conformitate cu art. 2 alin. (3) din aceeaşi lege, termenele prevăzute de Legea 

nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția duratei campaniei 

electorale, a termenului pentru depunerea candidaturilor și a termenului de 24 de ore, se 

reduc la jumătate. Dacă din operațiunea de reducere la jumătate a termenelor rezultă 

fracțiuni de zile egale sau mai mari de 12 ore, rotunjirile se fac în plus; fracțiunile mai 

mici de 12 ore nu se iau în calcul. 

Prin Legea nr. 135/2020 a fost stabilită ca dată a alegerilor locale din anul 2020, 

data de 27 septembrie. 

Totodată, legea menţionată a stabilit că termenele pentru numerotarea 

circumscripțiilor electorale, desemnarea președinților birourilor electorale de 

circumscripţie şi a locţiitorilor acestora, precum şi pentru desemnarea judecătorilor 

Biroului Electoral Central încep să curgă de la data de 29 iulie 2020. În plus, conform 

art. 2 alin. (2) din acelaşi act normativ, termenul pentru formularea solicitărilor pentru 

timpii de antenă, se consideră împlinit la data de 24 august 2020. 

Potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 84/2020, prin derogare de la prevederile art. 

126 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, în cel 

mult 5 zile de la intrarea în vigoare a legii, Guvernul stabilește, prin hotărâre, la 

propunerea Autorității Electorale Permanente, calendarul acțiunilor din cuprinsul 

perioadei electorale. Hotărârea pentru aprobarea programului calendaristic pentru 

realizarea acțiunilor necesare organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor 

pentru autoritățile administrației publice locale se publică în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, împreună cu hotărârea privind cheltuielile necesare pregătirii și 

desfășurării în bune condiții a alegerilor locale, hotărârea privind măsurile tehnice 

necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale. 

Prezentul proiect urmăreşte stabilirea, pe baza calculului aritmetic, a datelor la 

care trebuie realizate acţiunile prevăzute de legislația aplicabilă, venind, pe de o parte, 

în sprijinul alegătorilor, candidaților și formațiunilor politice iar, pe de altă parte, în 



sprijinul autorităților publice și al organismelor electorale care vor dispune de un 

calendar precis al datelor până la care trebuie să-și îndeplinească atribuțiile ce le revin. 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) și ale art. 20 alin. (8) din Hotărârea 

Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la 

nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente 

de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în 

vederea adoptării/aprobării, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul 

prezentului proiect nu sunt necesare întocmirea unui document de politici publice și 

avizul Ministerului Justiției. 

Prezentul proiect de hotărâre a Guvernului este un act administrativ individual, 

astfel încât nu sunt incidente prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1361/2006 privind 

conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative 

supuse aprobării Guvernului.  

În acest sens, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre a Guvernului pentru 

aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale 

din anul 2020, pe care îl supunem spre adoptare. 
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