
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1. Titlul proiectului de act normativ 

Hotărâre a Guvernului privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări 

și desfășurări a alegerilor locale parțiale din perioada 2021 - 2023 

Secţiunea a 2-a. Motivul emiterii actului normativ 

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, cu modificările și completările ulterioare. 

Potrivit art. 10 alin. (2) din aceeaşi lege, în cazul unor alegeri 

parțiale, organizate în situațiile prevăzute de Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de 

Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și 

completările ulterioare, data desfășurării acestora se stabilește cu cel puțin 

35 de zile înaintea votării. În acest caz, termenele prevăzute de prezenta 

lege, cu excepția celor 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. 

Prevederile Legii nr. 215/2001 și ale Legii nr. 393/2004 au fost 

abrogate de Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ce reglementează 

la art. 120, 140, 149 alin. (8), art. 160 alin. (11), art. 185, 187 alin. (1) și 

art. 193 alin. (2) cazurile de organizare a alegerilor locale parţiale. 

Dispozițiile art. 32-36 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, reglementează modalitatea de constituire a 

birourilor electorale ce asigură organizarea și desfăşurarea alegerilor 

locale parţiale, precum și atribuţiile acestora. 

Totodată, prevederile art. 132 din Legea nr. 115/2015, cu 

modificările și completările ulterioare, stabilesc că prevederile legii se 

aplică în mod corespunzător alegerilor organizate pe durata unui 

mandat, ca urmare a dizolvării unor consilii locale ori județene sau a 

consiliilor unor sectoare ale municipiului București ori a Consiliului 

General al Municipiului București, precum și ca urmare a invalidării sau 
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declarării vacante a funcției de primar ori a funcției de președinte al 

consiliului județean. Cu un an înainte de expirarea duratei normale a 

mandatului nu se mai organizează alegeri pentru consiliile locale, 

Consiliul General al Municipiului București, consiliile județene, primari, 

primarul general al municipiului București și pentru președinți ai 

consiliilor județene. 

În conformitate cu dispozițiile art. 126 alin. (1) din legea menționată 

odată cu data alegerilor, Guvernul stabileşte, printre altele, măsurile 

tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale, la 

propunerea Ministerului Afacerilor Interne şi a Autorităţii Electorale 

Permanente. 

Pe de altă parte, aplicarea prevederilor art. 126 alin. (1) din Legea 

nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să țină 

cont de caracterul specific și intempestiv al alegerilor locale parțiale, 

precum și de necesitatea asigurării predictibilității măsurilor 

organizatorice și instituționale  stabilite în vederea stabilirii cadrului 

necesar pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor legii. 

2. Schimbări 

preconizate 

Prezentul proiect vizează stabilirea unor măsuri de ordin 

organizatoric și instituțional în vederea stabilirii cadrului necesar pentru 

îndeplinirea dispoziţiilor legale privind pregătirea, organizarea și 

desfășurarea alegerilor locale parțiale din perioada 2021 - 2023. 

Sunt detaliate atribuțiile și sarcinile care revin Autorității Electorale 

Permanente, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății, 

Institutului Național de Statistică, Serviciului de Telecomunicații 

Speciale,  instituțiilor prefectului, primarilor, președinților consiliilor 

județene și Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme 

Speciale.   

 Astfel, Autoritatea Electorală Permanentă aduce la îndeplinire 

următoarele măsuri tehnice principale: 

a) coordonează, sprijină, îndrumă și monitorizează îndeplinirea 

sarcinilor care revin autorităților publice și altor organisme în pregătirea și 

organizarea alegerilor locale parțiale;  

b) asigură aplicarea unitară a dispozițiilor legale referitoare la 

organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale; 

c) coordonează activitățile privind funcționarea Sistemului 

informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului 

ilegal; 



d) pune la dispoziția președinților tribunalelor lista experților 

electorali juriști care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 26 alin. (51) 

din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare; 

e) desemnează președinții și locțiitorii birourilor electorale ale 

secțiilor de votare; 

f) instruiește președinții și locțiitorii birourilor electorale;  

g) întocmește lista cu personalul de specialitate atestat de 

Institutul Național de Statistică, care participă la centralizarea, prelucrarea 

datelor și constatarea rezultatelor alegerilor locale parțiale; 

h) îndrumă și coordonează activitățile de centralizare a datelor 

consemnate în procesele-verbale privind rezultatele votării; 

i) asigură resursele necesare pentru configurarea adreselor de 

poștă electronică ale birourilor electorale județene și ale birourilor 

electorale de circumscripție și pune la dispoziția acestora paginile de 

internet necesare asigurării publicității actelor adoptate; 

j) realizează, distribuie și/sau difuzează publicaţii, ghiduri, 

broşuri, pliante și producţii audiovideo pentru instruirea și/sau informarea 

membrilor birourilor electorale, alegătorilor și candidaților; 

k) aduce la cunoștință publică, pe site-ul propriu, datele și 

informațiile de interes public rezultate din activitățile prevăzute la lit. c) și 

h); 

l) înregistrează și instruiește mandatarii financiari; 

m) monitorizează și controlează finanțarea campaniei electorale, 

conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor 

politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Ministerul Afacerilor Interne duce la îndeplinire următoarele 

măsuri: 

a) asigură, prin structurile sale, menţinerea şi asigurarea ordinii şi 

liniştii publice în localităţile în care se desfășoară alegeri locale parțiale, 

pe întreaga perioadă electorală şi, în mod deosebit, în ziua votării, precum 

şi în zilele care premerg şi succedă acestei zile; 

b) menține și asigură, prin structurile sale, ordinea publică în zona 

secţiilor de votare şi securitatea dosarelor întocmite de birourile electorale, 

pe timpul transportului acestora, precum şi securitatea pe timpul tipăririi, 

transportului şi depozitării buletinelor de vot şi a celorlalte materiale 

necesare votării; 



c) asigură, prin personalul structurilor sale, paza sediilor birourilor 

electorale județene, ale birourilor electorale de circumscripţie şi ale 

birourilor electorale ale secţiilor de votare. 

Instituţiile prefectului duc la îndeplinire următoarele măsuri: 

a) asigură transportul, ambalarea şi distribuirea materialelor, 

documentelor şi a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea 

alegerilor locale parțiale; 

b) asigură imprimarea buletinelor de vot și confecţionarea 

ştampilelor electorale; 

c) asigură condițiile logistice necesare pentru organizarea 

sesiunilor de instruire a președinților birourilor electorale de 

circumscripție comunală și orășenească, precum și a președinților 

birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora. 

Institutul Naţional de Statistică atestă și transmite Autorității 

Electorale Permanente lista cu personalul de specialitate care va participa 

la centralizarea, prelucrarea datelor și constatarea rezultatelor alegerilor 

locale parțiale. De asemenea, Institutul Naţional de Statistică asigură 

instruirea personalului care va participa la centralizarea, prelucrarea 

datelor și constatarea rezultatelor alegerilor locale parțiale. 

Serviciul de Telecomunicații Speciale duce la îndeplinire 

următoarele măsuri: 

a) asigură echipamente informatice și de comunicații pentru 

implementarea și funcționarea sistemelor informatice utilizate în alegerile 

locale parțiale, precum și pentru asistența tehnică necesară acestora; 

b) asigură serviciile de telefonie specială și de comunicații de voce 

și date, necesare birourilor electorale; 

c) asigură terminalele informatice necesare Sistemului informatic de 

monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, înregistrării 

audiovideo a operațiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale 

ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor, precum și fotografierii 

proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării; 

d) asigură terminalele informatice necesare fotografierii proceselor-

verbale și centralizării rezultatelor votării la nivelul birourilor electorale 

de circumscripție comunală, orășenească, municipală și de sector al 

municipiului București; 

e) asigură, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, 

instruirea operatorilor de calculator. 



Preşedinţii consiliilor judeţene, asigură, sub îndrumarea Autorității 

Electorale Permanente, sediile şi dotarea tehnico-materială ale birourilor 

electorale județene sau ale birourilor electorale de circumscripţie 

judeţeană, după caz.. 

Primarii asigură, sub îndrumarea Autorității Electorale Permanente, 

sediile şi dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale de 

circumscripție comunală, orăşenească şi municipală, precum şi ale 

birourilor electorale ale secţiilor de votare. De asemenea, primarii duc la 

îndeplinire următoarele măsuri: 

a) întocmesc şi tipăresc listele electorale permanente; 

b) întocmesc şi tipăresc listele electorale complementare şi 

copiile de pe listele electorale complementare; 

c) tipăresc tipizatele listelor electorale suplimentare şi ale 

extrasului de pe lista electorală permanentă, copia de pe lista electorală 

complementară şi lista suplimentară; 

d) asigură urnele de vot, urnele speciale şi cabinele de vot; 

e) asigură dotarea tehnico-materială a birourilor electorale de 

circumscripţie şi a birourilor electorale ale secţiilor de votare; 

f) informează alegătorii privind delimitarea secţiilor de votare şi 

sediile acestora; 

g) stabilesc locurile speciale de afişaj electoral şi asigură 

amplasarea de panouri electorale; 

h) eliberează extrase din Registrul electoral, conform art. 17 alin. 

(2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare; 

i) asigură tuşul, tuşierele şi celelalte materiale necesare votării; 

j) acordă sprijin reprezentanţilor Serviciului de Telecomunicaţii 

Speciale pentru instalarea echipamentelor şi furnizarea serviciilor 

prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) și b); 

k) asigură, prin personalul desemnat, primirea pe bază de 

proces-verbal încheiat cu persoanele prevăzute la lit. j) a echipamentelor 

instalate pentru asigurarea serviciilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) și 

b) precum şi protecţia fizică a acestora; 

l) acordă sprijin Autorității Electorale Permanente pentru 

ducerea la îndeplinire a măsurilor prevăzute la art. 1 lit. f), j) și m). 

Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale iau măsurile 

necesare pentru a pune la dispoziţia primarilor spaţii în vederea 

organizării de secţii de votare, precum şi pentru sprijinirea cu personal a 



operaţiunilor tehnice la secţiile de votare.  

Ministerul Sănătăţii ia măsurile necesare pentru asigurarea 

asistenţei medicale la secţiile de votare.  

Personalul tehnic auxiliar necesar pentru sprijinirea activității 

birourilor electorale județene se asigură de Autoritatea Electorală 

Permanentă, prefect, președintele consiliului județean și Institutul 

Național de Statistică. 

Personalul tehnic auxiliar necesar pentru sprijinirea activității 

birourilor electorale de circumscripție se asigură de Autoritatea Electorală 

Permanentă, primar, prefect și Institutul Național de Statistică. 

Desemnarea personalului tehnic auxiliar al birourilor electorale 

județene și al birourilor electorale de circumscripție se realizează prin act 

administrativ al conducătorului entității la care acesta este angajat, în 

limita bugetului alocat. 

Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale 

asigură transportul hârtiei necesare tipăririi buletinelor de vot de la sediile 

unităților teritoriale subordonate până la punctele în care se realizează 

tipărirea. 

Măsurile tehnice a căror adoptare este propusă prin prezentul 

proiect de hotărâre decurg din atribuțiile în materia organizării și 

desfășurării alegerilor locale ale instituțiilor enumerate, acestea reluând, în 

mod corespunzător, măsurile adoptate prin Hotărârea Guvernului nr. 

privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și 

desfășurări a alegerilor locale din anul 2020. 

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 

11. 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 

21. Impactul asupra sarcinilor 

administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

22.  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  2021 2022 2023 2024 2025 

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 Nu este cazul. 

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. 

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 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. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 



conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale 

permanente 

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.  

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 

Prefecții vor stabili prin ordin, la propunerea 

președinților consiliilor județene, respectiv a 

primarilor, sediile birourilor electorale județene și 

ale birourilor electorale de circumscripție. 

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 

privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor 

locale parțiale din perioada 2021 - 2023, pe care dacă sunteţi de acord vă rugăm să îl 

aprobaţi. 

 

Avizăm favorabil: 

 

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și 

administrației, 

 

Cseke Attila  

 

 

Secretarul general al Guvernului, 

 

 

 Tiberiu Horațiu Gorun 

 

 

 

 

Directorul Serviciului de Telecomunicații 

Speciale, 

 

Ionel-Sorin Bălan 

 

 

Președintele Institutului Național de 

Statistică, 

 

Tudorel Andrei 

 

 

 

Președintele Administraţiei Naţionale a 

Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale,  

 

Gheorghe Alecsei 

 

 

 

Ministrul sănătății, 

 
Vlad Vasile Voiculescu 

 

 

 

Ministrul finanţelor, 

 

Alexandru Nazare 
 

 

 

Ministrul justiţiei, 

 

Stelian-Cristian Ion 

 

Ministrul afacerilor interne, 

 

  

Lucian Nicolae Bode  

 

 

Președintele 

Autorității Electorale Permanente, 

 

Constantin-Florin Mituleţu-Buică 

 

 


