
 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

Secţiunea 1. Titlul proiectului de act normativ 

Hotărâre a Guvernului pentru completarea alin. (1) al art. 12  

din Hotărârea Guvernului nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare 

pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020   

Secţiunea a 2-a. Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei 

actuale 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 578/2020 au fost stabilite 

cheltuielile necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții 

a alegerilor locale din anul 2020, la art. 12 alin. (1) fiind 

prevăzute categoriile de cheltuieli care se suportă din bugetul 

propriu al municipiilor, orașelor, comunelor și sectoarelor 

municipiului București. 

Printre categoriile de cheltuieli menţionate la art. 12 alin. 

(1) din hotărârea amintită nu se regăseşte decontarea 

cheltuielilor de transport al președinților birourilor electorale 

de circumscripţie şi a locțiitorilor acestora din localitatea de 

domiciliu sau reședință, după caz, precum și în exercitarea 

atribuțiilor ce le revin. 

Arătăm că, în aplicarea dispoziţiilor art. 25 alin. (5) şi 

(5
1
) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților 

administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările 

ulterioare, la data de 7 august 2020, preşedinţii tribunalelor 

au desemnat, prin tragere la sorţi, preşedinţii birourilor 

electorale de circumscripţie constituite la alegerile locale din 

data de 27 septembrie 2020. 

Potrivit prevederilor legale amintite, tragerea la sorți se 

face cu prioritate din lista magistraților, întocmită de către 

preşedintele tribunalului, întâi pentru președinți și apoi pentru 

locțiitori, iar abia după aceea din lista juriştilor înscrişi în 

Corpul experţilor electorali care îndeplinesc condiţiile 

prevăzute de lege pentru ocuparea acestor funcţii, listă 



 

întocmită şi transmisă preşedinţilor tribunalelor de către 

Autoritatea Electorală Permanentă în conformitate cu 

prevederile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 135/2020 privind 

stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației 

publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru 

buna organizare și desfășurare a acestora. 

Ca urmare a tragerilor la sorţi desfăşurate potrivit celor 

de mai sus, s-a constatat că numărul preşedinţilor birourilor 

electorale de circumscripţie şi a locţiitorilor acestora care 

provin din rândul juriştilor înscrişi în Corpul experţilor 

electorali este semnificativ mai mare decât numărul celor ce 

provin din rândul magistraţilor, marea majoritate a acestora 

fiind desemnaţi în altă localitate decât cea de domiciliu sau 

reşedinţă. 

Arătăm că, potrivit art. 121 alin. (2
3)

 din Legea nr. 

115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pe 

perioada cât funcționează birourile și oficiile electorale, 

membrii acestora, statisticienii, personalul tehnic auxiliar și 

operatorii de calculator desemnați de Autoritatea Electorală 

Permanentă se consideră detașați. 

Subliniem faptul că, în conformitate cu prevederile art. 

25 alin. (3) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, în realizarea atribuțiilor ce revin 

birourilor electorale, membrii acestora exercită o funcție ce 

implică autoritatea de stat. 

Prin urmare, persoanelor care îndeplinesc funcţia de 

preşedinte al biroului electoral de circumscripţie sau de 

locţiitor al acestuia la alegerile locale şi care îşi desfăşoară 

activitatea în cadrul birourilor electorale de circumscripţie în 

altă localitate decât cea de domiciliu  sau reşedinţă, le sunt 

aplicabile prevederile Hotărârii Guvernului nr. 714/2018 

privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și 

instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă 

localitate, precum și în cazul deplasării în interesul 

serviciului. 

2. Schimbări preconizate        Prin prezentul proiect de act normativ se propune ca 

decontarea cheltuielilor de transport al președinților birourilor 

electorale de circumscripţie şi al locțiitorilor acestora din 

localitatea de domiciliu sau reședință, după caz, precum și în 

exercitarea atribuțiilor ce le revin, să fie suportată din bugetul 

propriu al municipiilor, orașelor, comunelor și sectoarelor 

municipiului București. 

3. Alte informaţii Nu este cazul. 



 

Secţiunea a 3-a Impactul socio-economic 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 An curent Următorii 4 ani  

Media pe 5 ani  2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Modificări ale 

veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) bugetul 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) bugetul de stat, din 

acesta: 

(i) cheltuieli de 

personal 

(ii) bunuri şi servicii 

(iii) active 

nefinanciare 

- 

 

 

- - - - - 



 

 

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: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

 

 

- 

- - - - - 

4. Propuneri pentru 

acoperirea creşterii  

cheltuielilor bugetare 

- - - - - - 

5. Propuneri pentru 

pentru a compensa  

reducerea veniturilor 

bugetare 

- - - - - - 

6. Calcule detaliate 

privind 

fundamentarea 

modificărilor  

veniturilor şi/sau 

cheltuielilor bugetare 

- - - - - - 

7. Alte informaţii Cheltuielile pentru organizarea alegerilor locale ce vor fi suportate 

din bugetele locale rezultă din Legea nr. 208/2015, Legea 

nr.115/2020, Legea nr. 135/2020 și Legea nr. 55/2020. 

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) Hotărârea Guvernului nr. 578/2020 privind 

stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și 

desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din 

anul 2020 



 

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 legislaţia comunitară în 

cazul proiectelor ce transpun 

prevederi comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

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 

Structurile asociative ale autorităților administrației 

publice locale au fost consultate de Autoritatea Electorală 

Permanentă la data de 14 august 2020. 



 

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 

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

Proiectul urmează a fi avizat de Consiliul Legislativ. 

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 făcut public pe 

site-ul Autorității Electorale Permanente, potrivit Legii nr. 

52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată, la data de 14 august 2020. 

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 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

Secţiunea a 8- a. Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în 

aplicare a proiectului de act 

normativ de către autorităţile 

administrației publice centrale 

şi/sau locale-înfiinţarea unor 

noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor 

existente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



 

 

 

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

pentru completarea alin. (1) al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 578/2020 privind 

stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor 

locale din anul 2020, pe care dacă sunteţi de acord vă rugăm să îl aprobaţi. 

 

 

 

Președintele Autorității Electorale Permanente, 

 

Constantin-Florin Mituleţu-Buică 

 

 

 

 

Avizăm favorabil: 
 

 

Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi 

administraţiei, 

 

Ion Ștefan 

 

 

 

 

 

Ministrul finanţelor publice, 

 

Vasile-Florin Cîțu 

 

 

 

 

 

Ministrul justiţiei, 

 

Marian Cătălin Predoiu 

 


