
  

 

 

 

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

  

SECŢIUNEA 1 

Titlul proiectului 

de act normativ 

Hotărâre a Guvernului privind suplimentarea bugetului Autorității 

Electorale Permanente din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022 

SECŢIUNEA A 2-A 

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea 

situaţiei 

actuale 

 

           În conformitate cu prevederile art. 100 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 

privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările 

și completările ulterioare, Autoritatea Electorală Permanentă este o instituţie 

administrativă autonomă cu personalitate juridică şi cu competenţă generală 

în materie electorală, care are misiunea de a asigura organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor şi a referendumurilor, precum şi finanţarea partidelor 

politice şi a campaniilor electorale, cu respectarea Constituţiei, a legii şi a 

standardelor internaţionale şi europene în materie. 

             Potrivit prevederilor art. 101 alin. (8) din Legea nr. 208/2015, cu 

modificările și completările ulterioare, Autoritatea Electorală Permanentă, cu 

avizul Ministerului Finanțelor, își aprobă proiectul de buget propriu, înaintea 

dezbaterii bugetului de stat, și îl înaintează Guvernului în vederea includerii 

lui în bugetul de stat. Includerea cheltuielilor de capital în bugetul propriu se 

face cu consultarea Guvernului. 

            Prin adresa nr. 22.576 din 14.12.2021, înregistrată la Ministerul 

Finanțelor sub nr. M_REG-1035626-2021, Autoritatea Electorală Permanentă 

a înaintat proiectul de buget cu încadrarea în limitele de cheltuieli, astfel cum 

au fost transmise prin adresa nr. 467556 din 10.12.2021, înregistrată la 

Autoritatea Electorală Permanentă sub nr. 22.436 din 13.12.2021, incluzând 

la capitolul 51.01 Autorități publice și acțiuni externe, la titlul 71 Active 

nefinanciare, printre alte cheltuieli necesare autorității și credite de 

angajament și credite bugetare în valoare de 19.900 mii lei, necesare pentru 

proiectul de modernizare și actualizare a Sistemului Informatic Registrul 

Electoral (SIRE), suma fiind estimată de Departamentul informatizarea 

proceselor electorale, compartimentul de specialitate din cadrul Autorității 

Electorale Permanente care gestionează acest sistem informatic. 

            Între momentul înaintării către Ministerul Finanțelor a proiectului de 

buget al Autorității Electorale Permanente pentru anul 2022 și  momentul 

aprobării acestuia de către Guvern nu a existat din partea Ministerului 

Finanțelor niciun fel de comunicare cu instituția noastră privind intenția de a 

nu fi cuprinse în bugetul Autorității sumele propuse la titlul 71 Active 

nefinanciare, instituția noastră fiind nevoită să caute sprijin parlamentar 



  

pentru introducerea unui amendament asupra proiectului Legii bugetului de 

stat pe anul 2022. 

            Astfel, Grupul Parlamentar al Partidului Social Democrat din Camera 

Deputaților a introdus un amendament privind suplimentarea titlului 71 Active 

nefinanciare cu creditele de angajament și creditele bugetare necesare 

modernizării și actualizării Sistemul Informatic Registrul Electoral (SIRE), 

însă acesta a fost respins. 

             În consecință, deși Autoritatea Electorală Permanentă a întreprins 

toate diligențele pentru a avea cuprinsă în buget suma mai sus amintită pentru 

proiectul de modernizare și actualizare a Sistemului Informatic Registrul 

Electoral (SIRE), se află în situația de a nu putea moderniza acest sistem 

informatic, punându-se astfel în pericol organizarea alegerilor 

europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale din anul 2024. 

           Arătăm că, în conformitate cu prevederile art. 103 alin. (1) lit. g) din 

Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea 

Electorală Permanentă administrează Registrul electoral și Registrul secțiilor 

de votare. Baza sistemului informatic actual este Registrul Electoral, definit, 

conform art. 24 din același act normativ, drept un sistem informatic național 

de înregistrare și actualizare a datelor de identificare a cetățenilor români cu 

drept de vot și a informațiilor privind arondarea acestora la secțiile de votare, 

acesta având la nivel național aproximativ 16.000 de utilizatori interni 

instituționali. Registrul Electoral funcționează în vederea asigurării 

următoarelor obiective: a) înregistrarea și actualizarea datelor de identificare 

a cetățenilor români cu drept de vot; b) realizarea comunicărilor prevăzute de 

lege privind datele de identificare a alegătorilor și arondarea acestora la 

secțiile de votare; c) arondarea cetățenilor români cu drept de vot la secțiile de 

votare; d) realizarea listelor electorale permanente; e) realizarea comunicărilor 

prevăzute de lege privind actualizarea listelor electorale permanente.  

        Registrul electoral este structurat pe județe, municipii, orașe, comune și 

este actualizat permanent prin adăugarea alegătorilor care au împlinit 18 ani, 

au dobândit cetățenia română, cărora le-a încetat suspendarea exercitării 

drepturilor electorale și prin radierea alegătorilor care au decedat, și-au pierdut 

cetățenia română, cărora le-au fost interzise drepturile electorale sau au fost 

puși sub interdicție de către o instanță judecătorească. 

         Registrul Electoral este un sistem informatic integrat dezvoltat în 

arhitectură centralizată cu acces web based, cu o bază de date unică care 

conține toate persoanele cu vârsta peste 18 ani din România și un registru unic 

al secțiilor de votare din România, fiind folosit de utilizatori din cadrul 

unităților administrativ teritoriale la nivelul întregii țări, precum și persoanele 

împuternicite din cadrul Autorităţii Electorale Permanente. Sistemul asigură 

accesul simultan, permițând utilizarea concurentă a acestuia de către toate 

unitățile administrativ-teritoriale din țară. Registrul Electoral facilitează 

Autorității Electorale Permanente îndeplinirea rolului de organizator al 

procesului electoral, facilitează obținerea în timp real a informațiilor 

referitoare la secțiile de votare și eficientizează procesul de raportare. 

          Având în vedere evenimentele electorale ce vor avea loc în cursul anului 

2024, ce impun funcționarea optimă și sigură a unui sistem informatic pentru 

desfășurarea în cele mai bune condiții a proceselor electorale, este necesară 



  

actualizarea și modernizarea facilităților operaționale ale Sistemului 

Informatic Registrul Electoral actual astfel ca activitățile aferente acestor 

procese să fie sprijinite de un sistem informatic care să răspundă eficient 

necesităților prezente în domeniul electoral și să asigure o funcționalitate 

optimă și securizată. 

           În scopul modernizării acestui sistem informatic se dorește 

achiziționarea produselor informatice hardware, software la nivel de sistem de 

operare și bază de date și de securitate informatică în vederea înlocuirii 

produselor informatice similare existente în SIRE precum și achiziționarea 

serviciilor specializate asociate, necesare asigurării continuității în funcționare 

a Registrului Electoral în conformitate cu legislația, reglementările, activitățile 

specifice, tendințele și bunele practici în materie la nivel european. 

           Datorită caracteristicilor funcționale, SIRE este un nod central al 

sistemului informațional electoral național, necesar atât în perioadele pre/post 

electorale, dar mai ales în perioadele electorale, estimându-se, datorită 

reglementărilor şi necesităţilor de aliniere la conformităţi suplimentare 

derivate din modificări legislative, o creştere a activităţii viitoare, atât de 

prelucrare cât şi de stocare, ceea ce poate duce la premisa multiplicării 

volumului fizic prezent, cu toate implicațiile în infrastructura acestuia. 

           SIRE necesită permanent actualizări pe măsura utilizării sale în 

producție, în funcție de necesități date de condiții ce nu pot fi prevăzute la un 

anumit moment (ex. modificări legislative) și au impact asupra desfășurării 

proceselor electorale și fluxurilor funcționale ale Registrului Electoral. 

Acestea au condus la creșterea numărului de componente software existente 

în infrastructura Registrului Electoral şi la creșterea numărului de utilizatori 

ai sistemului. 

             La momentul actual, infrastructura IT pentru procesarea, stocarea, 

protecția și securizarea datelor prezente în SIRE este învechită și uzată moral, 

multe dintre componente urmând să fie declarate End of Support de către 

producători până la următorul ciclu electoral, respectiv anul 2024. În plus, 

întrucât majoritatea echipamentelor ar avea o vechime în funcțiune de 

aproximativ 10 ani la momentul următorului ciclu electoral, frecvența apariției 

unor defecte și gravitatea acestor defecte, ar putea crește foarte mult, 

reprezentând riscuri majore pentru apariția de întreruperi și/sau întârzieri în 

procesarea datelor și vehicularea informațiilor. Menționăm că, în acest 

moment, Autoritatea Electorală Permanentă derulează procedura de achiziție 

a serviciilor de asistență tehnică și suport pentru infrastructura actualului 

SIRE, iar prin clarificările transmise de către posibilii ofertanți suntem 

informați că anumite componente ale sistemului nu mai beneficiază în acest 

moment de suport din partea producătorilor. 

             De asemenea, infrastructura IT actuală a fost dimensionată/planificată 

pentru nevoile Autorității Electorale Permanente existente la momentul 

definirii sistemului, din punct de vedere al performanței, disponibilității și 

securității. O dată cu îmbunătățirea continuă a procesului electoral, prin 

actualizarea și extinderea aplicațiilor folosite conform necesităților și 

modificărilor legislației în domeniu, introducerea de noi statistici, rapoarte și 

analize asupra procesului, cât și datorită necesității de a păstra (arhiva) pe 

termen lung datele generate pe durata unei perioade electorale, se întrevede ca 



  

infrastructura IT actuală să nu mai ofere resurse suficiente pentru a putea 

găzdui următorul ciclu electoral, având nevoie de îmbunătățiri atât din punct 

de vedere performanță, capacitate și disponibilitate cât și securitate, având în 

vedere atacurile cibernetice din ce în ce mai complexe, mult mai frecvente și 

mai sofisticate pe măsura trecerii timpului. 

           Pe de altă parte, ținându-se cont de importanța sistemului și a datelor 

stocate în acesta, SIRE constituie un sistem critic, proiectat și dezvoltat cu 

accent major pe funcționalități, conform reglementărilor proceselor electorale 

existente în momentul punerii în funcțiune și mai puțin pe siguranța lui și 

securitatea datelor și informațiilor vehiculate.  

Centrele de date mobile care conțin echipamentele auxiliare care susțin 

funcționarea infrastructurilor informatice, echipamentele de prelucrare și 

stocare a datelor (servere, storage) cât și echipamentele de comunicații și-au 

depășit nivelul normat de funcționare sau îl vor depăși cel mai târziu până în 

anul 2024, majoritatea echipamentelor IT&C nemaibeneficiind de suportul 

producătorului în procesul de mentenanță.  

11. Acte 

comunitare 

în cauză 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Schimbări 

preconizate 

          Prin prezentul proiect se propune suplimentarea bugetului Autorității 

Electorale Permanente din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, cu suma de 19.900 mii 

lei credite de angajament și bugetare la capitolul 51.01 „Autorități publice și 

acțiuni externe“, titlul 71 „Active nefinanciare“, din care cu suma de 13.688 

mii lei credite de angajament și bugetare la articolul 71.01.03 „Mobilier, 

aparatura birotica si alte active corporale“ și cu suma de 6.212 mii lei credite 

de angajament și bugetare la articolul 71.01.30 „Alte active fixe“, în vederea 

achiziționării de echipamente hardware, licențe și servicii pentru actualizarea 

și modernizarea Sistemului Informatic Registrul Electoral. 

          În vederea îndeplinirii misiunii Autorității Electorale Permanente 

trasate de Parlamentul României prin Legea nr. 208/2015, instituția noastră  

intenționează să obțină, prin adoptarea acestui proiect, următoarele beneficii: 

• Modernizarea facilităților operaționale ale Sistemului Informatic 

Registru Electoral din punct de vedere al performanțelor tehnologice și 

funcționale. 

• Asigurarea siguranței în funcționare și a unui nivel superior de 

securitate cibernetică a sistemului informatic, care să răspundă eficient 

amenințărilor actuale din spațiul cibernetic. 

• Reducerea dependenței funcționale a SIRE față de software-ul 

proprietar, în special prin folosirea tehnologiilor open-source; 

• Asigurarea unei integrități și disponibilități ridicate a aplicațiilor, 

informațiilor și datelor în caz de dezastru sau atac cibernetic; 

• Obținerea unui sistem informatic actualizat care să răspundă eficient 

necesităților prezente în domeniul electoral și îndeplinirii atribuțiilor 

Autorității de informatizare a alegerilor și a  referendumurilor; 

• Un cost total al proprietății (TCO – Total Cost of Ownership) mai mic 

decât în cazul asigurării mentenanței și prelungirii suportului echipamentelor 

foarte vechi, existente în acest moment, și asumării riscurilor pe care un sistem 



  

IT învechit le induce asupra performanței, disponibilității și securității 

proceselor electorale. 

 

3.  Alte 

informaţii 

           Estimarea costurilor pentru realizarea obiectivului de investiții a fost 

realizată cu luarea în considerare atât a costurilor unor investiții similare ori a 

unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile 

tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții: 

Nr. 

crt. 
Denumire produse si servicii Cant. 

Valoare 

estimată 

(mii lei 

cu TVA) 

Echipamente hardware - servere și storage cu garanție și suport producător 3 ani  

1 Platformă de arhivare de date 2  

2 Server aplicații și baze de date pentru mediul de productie 6  

3 Server backup + portal + testare & dezvoltare 7  

4 Switch de rețea SAN 4  

5 Platformă de stocare date online  2  

6 Platformă de backup pe disc cu deduplicare 2  

7 Platforma securitate 1  

Echipamente hardware - networking cu garanție și suport producător 3 ani  

8 Switch rețea 24 porturi 2  

9 Switch rețea 48 porturi 2  

10 Module conectică networking - pachet 1  

11 Echipament securizare WEB 2  

Total echipamente hardware 13.687 

Licențe software - suport producător 3 ani  

12 Software de backup 1  

13 Software sistem de operare/DB 1  

14 Software de virtualizare 1  

15 Software management 1  

16 Software antivirus/securitate 1  

Total licențe software 3.367 

Servicii instalare, asistență tehnică și suport, instruire, migrare 

17 
Servicii instalare, testare, punere în funcțiune echipamente 

hardware și de rețea 
1  

18 Instalare, punere în funcțiune, testare soluție de securitate 1  

19 Servicii de migrare a infrastructurii software 1  

Total servicii instalare, asistență tehnică și suport, instruire, migrare 2.000 

Servicii suport tehnic post instalare – 3 luni 

20 
Serviciul de suport tehnic (mentenanța corectivă si 

preventivă) pentru sistemul informatic  
1  

21 
Evaluarea lunara a vulnerabilităților infrastructurii din 

perspectiva externa 
3  

22 
Evaluarea trimestriala a vulnerabilităților infrastructurii din 

perspectiva interna 
1  

Total servicii suport tehnic post instalare 845 

TOTAL   19.900 



  

 

           Realizarea obiectivului de investiții propus presupune cunoștințe 

tehnice avansate atât în domeniul IT și comunicații, cât și privind legislația și 

standardele la zi în domeniu, fiind esențială pentru asigurarea capacității de 

funcționare și stocare date, a continuității serviciilor și a securității datelor.  

           Mai arătăm că utilizarea în continuare a sistemului informatic existent 

determină o creștere a riscurilor legate de exploatarea acestuia din punct de 

vedere al: 

• capacității de stocare a datelor, atât în proces real-time în timpul 

perioadelor electorale cât și istoric; 

• funcționării produselor IT&C (hardware, software, produse de 

comunicații și securitate) din punct de vedere al capacității de 

procesare/cybersecurity/vehiculare date datorită ieșirii din suportul tehnic 

acordat de producători - suport tehnic de produs, care include asistenţă tehnică 

profesională legată de instalarea şi operarea produselor hardware şi software; 

• riscurilor de securitate asociate imposibilității realizării upgrade-

urilor/update-urilor produselor IT&C deoarece acestea nu se mai fabrică fiind 

înlocuite de către producători cu produse tehnologice superioare - actualizări 

software, dreptul la upgrade de produs, versiuni de întreţinere, patch-uri; 

• securității cibernetice, având în vedere atacurile cibernetice din ce în 

ce mai complexe, mult mai frecvente și mai sofisticate, pentru care soluțiile 

de securitate existente încep să fie depășite și nu mai sunt eficiente iar 

îmbunătățirea acestora este necesară; 

• riscurilor datorate în special interconectivității din ce în ce mai 

necesare, expuse la o gamă largă de vulnerabilități de securitate, inclusiv cele 

legate de hardware, software, rețeaua de comunicații; 

• riscurilor fizice asociate mediului în care sunt amplasate componentele 

IT&C ale sistemului și reamplasarea acestuia într-un loc special amenajat, cu 

facilități specifice centrelor de date (care să includă în mod necesar 

componente redundante sau de rezervă pentru infrastructura de alimentarea cu 

energie electrică și conexiunile de comunicații de date; controale de mediu - 

aer condiționat, stingerea incendiilor; diverse dispozitive de securitate 

fizică/perimetrală și acces) și supraveghere continuă (Data Center minim class 

3/tier II), care să asigure condițiile de mediu și securitate optime pentru 

funcționarea în siguranță a unui sistem informatic de asemenea importanță. 

              Datorită complexității obiectivului propus precum și a importanței 

electorale a anului 2024, când SIRE modernizat și actualizat va trebui să fie 

un sistem matur, sigur, optimizat care să asigure desfășurarea tuturor tipurilor 

de procese electorale, conform legislației și reglementărilor în domeniu, este 

necesară demararea cât mai rapidă a unei proceduri de achiziție. Demararea 

procedurii de achiziție cât mai rapid este determinată de necesitatea finalizării 

procesului de modernizare SIRE până cel târziu la data de 01.04.2023, având 

astfel o perioadă de aproximativ jumătate de an până la începerea ciclului 

electoral, pentru rezolvarea eventualelor probleme apărute la un sistem 

informatic de o asemenea complexitate, precum și posibilitatea economisirii 

contravalorii serviciilor de licențiere și suport producător pentru produsele 

informatice folosite în actualul SIRE. 



  

              Perioada previzionată pentru livrarea produselor IT&C, pentru 

realizarea serviciilor de punere în funcțiune, actualizare, testare și de trecere 

în producție este de aproximativ 9 luni de zile, la care se adaugă perioada 

necesară derulării procedurii de achiziție. 

SECŢIUNEA A 3-A 

Impactul socioeconomic 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 Anul 

curent 

Următorii 4 ani Media 

pe 5 

ani 2022 2023 2024 2025 2026 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus din 

care: 

a) buget 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) buget de stat, din acesta: a) 

buget 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: 

- - - - - - 

buget de stat 

 

      

bugete locale - - - - - - 

4. Propuneri pentru acoperirea 

creşterii cheltuielilor  

bugetare  

- - - - - - 

5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare  

- - - - - - 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

- - - - - - 

7. Alte informaţii Adoptarea prezentului proiect de act normativ presupune 

modificări în structura cheltuielilor bugetului de stat şi în 

volumul şi structura bugetului Autorității Electorale 

Permanente pe anul 2022. 

Măsurile propuse nu presupun modificări ale veniturilor 

bugetare. 

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) Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

 

 

 

b) 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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Consultările desfăşurate în 

cadrul consiliilor 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



  

interministeriale, în 

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 de act normativ 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 publicat pe site-

ul Autorităţii Electorale Permanente la data de 28.02.2022. 

. 

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 

autorităţilor administraţiei 

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 Nu este cazul. 

 

 



  

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

suplimentarea bugetului Autorității Electorale Permanente din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pe care îl supunem spre adoptare 

Guvernului. 
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