
 

 

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1. Titlul proiectului de act normativ 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea listei cuprinzând categoriile de informaţii 

clasificate secrete de stat, nivel secret, elaborate sau deținute de Autoritatea Electorală 

Permanentă, precum şi termenele de clasificare aferente 

 

Secţiunea a 2-a. Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei 

actuale 

Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, 

cu modificările și completările ulterioare, a instituit un sistem 

național de protecție a acestor informații, raportat la importanța 

acestora și la consecințele care s-ar produce ca urmare dezvăluirii 

sau diseminării lor neautorizate. În consecință, protecția 

informațiilor secrete de stat constituie o obligație ce revine tuturor 

persoanelor autorizate care le elaborează, le dețin, le gestionează 

sau care intră în posesia acestora. 

Reglementarea este detaliată prin Standardele naționale de 

protecție a informațiilor clasificate din România, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, elaborate în concordanță cu 

interesul național, cu criteriile și recomandările NATO și obligatorii 

pentru persoanele fizice sau juridice care le gestionează. 

Potrivit art. 22 din Legea nr. 182/2002 și art. 6, 9 și art. 86 lit. 

e) din Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, autoritățile și instituțiile 

publice sunt obligate să întocmească liste proprii cuprinzând 

categoriile de documente clasificate secrete de stat în domeniile lor 

de activitate, precum și propuneri de actualizare și completare a 

acestora care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 

11. În cazul 

proiectelor de acte 

normative care 

transpun legislație 

comunitară sau 

creează cadrul pentru 

Nu este cazul. 

  

 



aplicarea directă a 

acesteia, se vor 

specifica doar actele 

comunitare în cauză, 

însoțite de elementele 

de identificare ale 

acestora 

2. Schimbări 

preconizate 

         În baza și executarea Legii nr. 182/2002 a fost întocmit 

prezentul proiect de hotărâre a Guvernului privind aprobarea listei 

cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat, nivel 

secret, elaborate sau deținute de Autoritatea Electorală Permanentă, 

precum şi termenele de clasificare aferente. 

          Lista menționată a fost stabilită în baza propunerilor Biroului 

protecția informațiilor clasificate din cadrul Autorității Electorale 

Permanente, cu consultarea Departamentului informatizarea 

proceselor electorale. 

          Termenele de clasificare a informaţiilor secrete de stat au fost 

determinate potrivit art. 12 din Standardele naţionale de protecţie a 

informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

           Precizăm că documentele clasificate secrete de stat 

preconizate a fi  deținute sau elaborate de Autoritatea Electorală 

Permanentă sunt de nivel maxim secret. 

           Atribuirea nivelurilor de secretizare a informațiilor clasificate 

secret de stat se va efectua conform prevederilor Ghidului de 

clasificare a informațiilor secrete de stat și secrete de serviciu din 

cadrul Autorității Electorale Permanente nr. 49/BPIC/28.08.2019, 

aprobat de prin ordin al președintelui Autorității Electorale 

Permanente. 

          Prin acest proiect se realizează și conformarea cu dispozițiile 

art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informațiile de interes public, referitoare la comunicarea din oficiu a 

listei cuprinzând categoriile de documente produse și/sau 

gestionate, potrivit legii, de Autoritatea Electorală Permanentă. 

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

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 

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 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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 



noilor dispoziţii. 

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 

normative 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 



locale la elaborarea proiectelor de acte 

normative 

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 normative 

1. Informarea societăţii civile cu privire 

la necesitatea elaborării proiectului de 

act normativ 

Proiectul va fi postat pe site-ul Autorității 

Electorale Permanente. 

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 

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 prezentul proiect de hotărâre a 

Guvernului privind aprobarea listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate 

secrete de stat, nivel secret, elaborate sau deținute de Autoritatea Electorală 

Permanentă, precum şi termenele de clasificare aferente, pe care vă rugăm să îl adoptați. 
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