
  

 

 

 

 

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

  

SECŢIUNEA 1 

Titlul proiectului 

de act normativ 

Hotărâre a Guvernului privind trecerea unui imobil din domeniul 

privat în domeniul public al statului și transmiterea acestuia și a altui 

imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Regiei 

Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ în 

administrarea Autorității Electorale Permanente   

SECŢIUNEA A 2-A 

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea 

situaţiei 

actuale 

 

            Potrivit art. 286 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, domeniul public al statului este alcătuit din bunurile prevăzute 

la art. 136 alin. (3) din Constituţie, din cele prevăzute în anexa nr. 2, 

precum şi din alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz 

sau de interes public naţional. 

             Potrivit art. 554 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul 

civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, (1) Bunurile 

statului şi ale unităţilor administrativ-teritoriale care, prin natura lor sau 

prin declaraţia legii, sunt de uz sau de interes public formează obiectul 

proprietăţii publice, însă numai dacă au fost legal dobândite de către 

acestea. 

             Conform art. 354 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019, cu modificările și completările ulterioare, domeniul privat al 

statului este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea sa și care nu fac parte 

din domeniul public. Asupra acestor bunuri statul are drept de proprietate 

privată. 

             Totodată, potrivit art. 553 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt obiect al 

proprietăţii private toate bunurile de uz sau de interes privat aparţinând 

persoanelor fizice, persoanelor juridice de drept privat sau de drept public, 

inclusiv bunurile care alcătuiesc domeniul privat al statului şi al unităţilor 

administrativ-teritoriale. 

            Potrivit art. 296 alin. (1) și (7) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, 

trecerea unui bun din domeniul privat al statului în domeniul public al 

acestuia se face prin hotărâre a Guvernului, iar declararea bunurilor care 

fac obiectul trecerilor ca fiind de uz sau de interes public naţional se face 

prin aceeași hotărâre. 

          Conform art. 288 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, inventarul 



  

bunurilor din domeniul public al statului se întocmeşte şi se modifică, 

după caz, potrivit prevederilor în vigoare, de ministere sau de celelalte 

organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, atât pentru 

bunurile aflate în administrarea acestora, cât şi pentru bunurile aflate în 

administrarea unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea 

acestora, precum şi de autorităţile publice autonome, şi se aprobă prin 

hotărâre a Guvernului. 

             În conformitate cu prevederile art. 795 din Legea nr. 287/2009, 

republicată, cu modificările ulterioare, persona împuternicită cu 

administrarea simplă este ținută să efectueze toate actele necesare pentru 

conservarea bunurilor, precum și acte utile, pentru ca acestea să poată fi 

folosite conform destinației lor obișnuite. 

               Imobilul din str. Eugen Carada nr. 1, Sector 3, București are o 

suprafață utilă de 1983,08 mp, cu teren aferent în suprafață de 489,35 mp 

și face parte din domeniul privat al statului, aflat în administrarea Regiei 

Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat". Este 

identificat la poziția 76S din Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 

60/2005, cu modificările și completările ulterioare. 

               Imobilul din str. Eugen Carada nr. 3, Sector 3, București este 

monument istoric cu o suprafață utilă de 841,3 mp, cu teren aferent în 

suprafață de 270,29 mp și face parte din domeniul public al statului, aflat 

în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului 

Protocolului de Stat". Este identificat la poziția 41 din Anexa nr. 3 la 

Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea 

Regiei Autonome „.Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", cu 

modificările și completările ulterioare. 

 Imobilele menționate au intrat în proprietatea statului potrivit 

prevederilor art. 1 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr.136/2002 

privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea sediilor instituției 

Avocatul Poporului și instanțelor judecătorești care își desfășoară 

activitatea în Palatul de Justiție din municipiul București, aprobată prin 

Legea nr. 130/2003, cu modificările și completările ulterioare, prin plata 

de la bugetului statului a sumei de 33,0 miliarde lei la care s-a adăugat 

contravaloarea taxei pe valoarea adăugată. 

             În conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 

422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu 

modificările ulterioare, monumentele istorice proprietate publică a 

statului sau a unităților administrativ-teritoriale sunt inalienabile, 

imprescriptibile si insesizabile. Aceste monumente istorice pot fi date în 

administrare instituțiilor publice, pot fi concesionate, date în folosință 

gratuită instituțiilor de utilitate publică sau închiriate, în condițiile legii, 

cu avizul Ministerului Culturii sau, după caz, al serviciilor publice 

deconcentrate ale Ministerului Culturii. 

              De asemenea, potrivit art. 6 alin. (1) din Legea nr. 422/2001, 

republicată, cu modificările ulterioare, „paza, întreținerea, conservarea, 

consolidarea, restaurarea și punerea în valoare prin mijloace adecvate a 

monumentelor istorice revin, după caz, proprietarilor sau titularilor altor 



  

drepturi reale asupra acestora, în conformitate cu prevederile prezentei 

legi."  

             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. 

             Totodată, potrivit art. 122 prima teză din același act normativ, 

Guvernul asigură Autorităţii Electorale Permanente sediul şi mijloacele 

materiale şi financiare necesare bunei funcţionări. 

              În prezent, aparatul central al Autorității Electorale Permanente 

îşi desfăşoară activitatea în două sedii, după cum urmează: 

- la etajele 2, 3 și 4 ale imobilului situat în str. Stavropoleos nr. 6, 

Sector 3, București; la parterul și etajul 1 ale aceluiași imobil își are sediul 

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC); 

- la parterul și etajele 1 și 2 ale imobilului situat în str. Eugeniu 

Carada nr. 1, Sector 3, București; la etajul 3 își are sediul Fondul Român 

de Dezvoltare Socială (FRDS). 

            Autoritatea Electorală Permanentă are încheiate contracte de 

locațiune și prestări servicii pentru spațiile menționate, nivelul 

cheltuielilor anuale cu aceste contracte fiind de aproximativ 1.740 mii lei, 

din care aproximativ 600 mii lei pentru spațiile din imobilul situat în str. 

Eugeniu Carada nr. 1. 

            Spațiul deținut în locațiune de către Autoritatea Electorală 

Permanentă localizat în str. Eugeniu Carada nr. 1 a fost amenajat și este 

întreținut continu astfel încât, în perioadele electorale, să asigure cadrul 

de funcționare a Biroului Electoral Central, servind și drept sediu al 

acestuia. 

             Precizăm că, din punct de vedere al infrastructurii IT&C, au fost 

realizate o serie de acțiuni prin care s-au amenajat spațiile aferente acestei 

locații astfel încât să răspundă cerințelor legale, operaționale și de 

securitate precum și fluxurilor specifice desfășurării democratice a 

alegerilor și referendumurilor. În acest sens, au fost construite și 

întreținute:  

- Sisteme  IT/echipamente STS și proprii,  localizate permanent în 

centrul de date din subsolul imobilului, necesare procesului electoral -  

SIMPV, SICPV; 

- Nod de comunicație STS  - echipamente de telecomunicații (active 

și pasive) localizate permanent, necesare procesului electoral; 

- Infrastructură de telecomunicații STS (wired - fibră optică și cablu 

multifilar de tip SF/UTP) securizată, localizată permanent -  rețele de date 

independente și securizate pentru sistemele INS și BEC, bucle închise, 

comunicații de voce securizate;  



  

- Echipamente STS auxiliare, localizate permanent, necesare 

asigurării rezilienței serviciilor energetice în procesul electoral; 

- Rețea de telecomunicații proprie AEP (wired - fibră optică și cablu 

multifilar), localizată permanent; 

- Infrastructură punct-la-punct, securizată, realizată cu SIRE; 

- Sisteme IT/echipamente AEP localizate permanent în centrul de 

date din subsolul imobilului; 

- Infrastructură de supraveghere, control acces și climatizare 

necesare funcționării echipamentelor și sistemelor IT&C în regim de 

centru de date. 

Din punct de vedere al procesului operativ de desfășurare a proceselor 

electorale, locația asigură: 

- Servicii de cea mai bună calitate demonstrate pe parcursul a 8 

evenimente electorale (6 rânduri de alegeri generale și două 

referendumuri naționale) - asigurarea spațiului necesar desfășurării 

acțiunilor specifice proceselor electorale (personal BEC + personal 

auxiliar: AEP, STS, INS, MAI); 

- Siguranța asigurată structurilor de coordonare a evenimentelor 

electorale datorate unor căi de acces bine determinate și controlate; 

- Siguranța asigurată infrastructurii, sistemelor și aplicațiilor IT 

necesare bunei desfășurări a evenimentelor electorale, datorată căilor de 

acces bine determinate, securizate și controlate; 

- Acces controlat și supravegheat la spațiile și sistemele IT necesare 

evenimentelor electorale 

- Infrastructura tehnică necesară desfășurării proceselor electorale – 

săli de ședință, spații necesare personalului tehnic din aparatul partidelor 

care verifica aplicațiile utilizate în procesul de repartizare a mandatelor, 

spatii necesare presei, infrastructura audio-video, etc. 

            Având în vedere ca în imobilul din str. Eugeniu Carada nr. 1 își 

desfășoară activitatea și FRDS, organism care desfășoară activitate cu 

publicul, arătăm faptul că, în perioadele electorale, respectiv în perioada 

primirii candidaturilor, a desfășurării ședințelor BEC și a primirii listelor 

de semnături, accesul în clădire a reprezentat în permanență o 

vulnerabilitate, accesul făcându-se prin intrarea care duce atât spre centrul 

de date cât și spre sălile în care își desfășura activitatea conducerea BEC, 

context în care asigurarea securității operațiunilor antemenționate, a 

infrastructurii și a personalului BEC a reprezentat o provocare permanentă 

pentru efectivele de jandarmi. 

            Pentru buna funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente, dar 

mai ales pentru protejarea integrității și asigurarea rezilienței proceselor 

electorale din anul 2024, sunt necesare atât spaţii suplimentare destinate 

aparatului central, distincte de cele utilizate prezent, trecerea din domeniul 

privat în domeniul public al statului a imobilului din str. Eugeniu 

Caradacât și declararea acestuia bun de interes public național, precum și 

schimbarea titularului dreptului de administrare a imobilelor situate în str. 

Eugeniu Carada nr. 1 și 3, astfel încât să fie realizate următoarele: 

• organizarea unui spaţiu de securitate pentru sistemele informatice 

utilizate în procesele electorale, în conformitate cu standardele şi 



  

recomandările europene; în contextul dezvoltării continue a acestui 

segment de activitate este necesar un etaj separat de restul birourilor unde 

personalul instituţiei îşi desfăşoară activitatea, care să beneficieze de 

intrări securizate; 

• organizarea activităţii de cercetare-dezvoltare în materie 

electorală şi stocarea logisticii aferente: cabine de vot, urne de vot, maşini 

electronice de vot etc., spaţiile actuale fiind insuficiente; 

• sediul Centrului expert electoral şi birourile necesare pentru 

personalul acestuia, ţinând cont de faptul că lipsa spaţiului aferent este 

unul din factorii care împiedică constituirea acestei instituţii a cărei 

înfiinţare a fost stabilită încă din anul 2015; 

• organizarea activităţii de relaţii cu publicul, incluzând un call-

center pentru alegători, pe durata proceselor electorale, fiind necesară în 

acest sens cel puţin o încăpere aflată la parterul uneia dintre clădiri; 

• organizarea unui centru de documentare şi informare pentru 

cercetătorii din instituţiile partenere, precum şi pentru orice alte persoane 

interesate, fiind necesar în acest sens cel puţin o încăpere aflată la parterul 

uneia dintre clădiri; 

• organizarea activităţii de internship, o serie de atribuţii ale 

Autorităţii Electorale Permanente putând fi realizate cu sprijinul 

studenţilor selectaţi pentru programul de internship; 

• organizarea birourilor pentru angajaţi, astfel încât să fie respectate 

normele de distanţare fizică;  

• păstrarea documentaţiei aferente controalelor privind finanţarea 

partidelor politice şi a campaniilor electorale. 

          Precizăm că la cerinţele menţionate mai sus se adaugă şi condiţia 

respectării normelor de protecţie sanitară instituite de autorităţile 

competente. 

           Menționăm că mijloacele fixe utilizate pentru furnizarea unor 

utilități (apă și căldură) pentru imobilul din str. Eugeniu Carada nr. 1 se 

află în imobilul din str. Eugeniu Carada nr. 3. 

11. Acte 

comunitare în 

cauză 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  

2. Schimbări 

preconizate 

          Prin proiectul de act normativ se propune trecerea imobilului, 

compus din construcție și teren, situat în municipiul București, str. 

Eugeniu Carada nr. 1, Sector 3, înscris în CF nr. 205822 din domeniul 

privat în domeniul public al statului și transmiterea acestuia din 

administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului 

Protocolului de Stat“ în administrarea Autorității Electorale Permanente. 

           De asemenea, se propune ca imobilul de mai sus să fie declarat bun 

de interes public național, să fie înscris în inventarul centralizat al 

bunurilor din domeniul public ca fiind în administrarea Autorității 

Electorale Permanente și să fie utilizat de Autoritatea Electorală 

Permanentă pentru desfășurarea activităților specifice domeniului 

electoral. 

           Totodată, se propune transmiterea imobilului situat în municipiul 

București, str. Eugeniu Carada nr. 3, Sector 3, înscris în CF nr. 205821,  



  

aflat în domeniul public al statului, din administrarea Regiei Autonome 

„Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ în administrarea 

Autorității Electorale Permanente, cu destinația de sediu al acesteia. 

           Totodată, se propune ca mijloacele fixe, obiectele de inventar și 

investițiile în curs de execuție, proprietate privată a statului, aferente 

imobilelor menționate să se transmită din administrarea Regiei Autonome 

„Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ în administrarea 

Autorității Electorale Permanente, urmând ca predarea-preluarea 

imobilelor respective, precum și a mijloacelor fixe, a obiectelor de 

inventar și a investițiilor în curs de execuție aferente acestora să se facă 

prin protocol de predare-preluare încheiat între Regia Autonomă 

„Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ şi Autoritatea 

Electorală Permanentă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare 

a hotărârii Guvernului a cărei aprobare se supune prin prezenta, protocol 

care va cuprinde și stadiile fizice la data încheierii acestuia. 

            Subsecvent, se propune ca Regia Autonomă „Administrația 

Patrimoniului Protocolului de Stat“ să transfere Autorității Electorale 

Permanente utilitățile corespunzătoare funcționării imobilelor în cauză 

prin convenție încheiată între părți în termen de 15 zile de la data semnării 

protocolului  de predare-preluare. 

             Luarea în administrare de către Autoritatea Electorală 

Permanentă a imobilelor menționate este justificată de necesitatea 

suplimentării spațiilor cu destinația de sediu, pentru buna desfășurare a 

activităților specifice acesteia, cât și pentru o mai bună coordonare a 

activităților specifice anului electoral 2024, dar mai ales pentru asigurarea 

conservării și securității echipamentelor, rețelelor și sistemelor IT&C care 

fac parte din sistemul informațional electoral național. 

3.  Alte informaţii              Totodată, mai arătăm următoarele aspecte: 

             Potrivit comunicării R.A.-A.P.P.S. – SAIFI (adresa nr. 

938/10.02.2022) valoarea de inventar a imobilului situat în str. Eugeniu 

Carada nr. 1 este de 4.646.121,82 lei, iar cea a imobilului din str. Eugeniu 

Carada nr. 3 este de 1.992.022,27 lei, valoarea contabilă a imobilelor 

urmând să se modifice ca urmare a reevaluării contabile care este în 

desfășurare. 

            Potrivit comunicării R.A.-A.P.P.S. – SAIFI (adresa nr. 

976/11.02.2022), situația locativă a celor două imobile este următoarea: 

- pentru imobilul situat în str. Eugeniu Carada sunt încheiate două 

contracte de locațiune și prestări servicii, unul cu Autoritatea 

Electorală Permanentă (valabil până la data de 31.12.2022) și                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

cu Fondul Român de Dezvoltare Socială (valabil până la data de 

30.04.2022, prin Nota nr. 20/3033/M.N/03.02.2022 a 

Secretariatului General al Guvernului fiind aprobată prelungirea 

duratei contractului pe o perioadă de un an); 

- imobilul din str. Eugeniu Carada nr. 3 este liber. Potrivit aceleiași 

comunicări, la data de 11.02.2022 nu existau dosare pe rol sau 

notificări formulate în baza Legii nr. 10/2001 nesoluționate 

privind cele două imobile. 



  

            Cele două imobile, care fac obiectul transmiterii din administrarea 

Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în 

administrarea Autorității Electorale Permanente, sunt intabulate și nu sunt 

grevate de sarcini. 

            Autoritatea Electorală Permanentă va asigura Fondului Român de 

Dezvoltare Socială folosința spațiilor aferente etajului 3 al imobilului din 

str. Eugeniu Carada nr. 1, preluat în administrare, pentru o perioadă de 12 

luni de la data intrării în vigoare a hotărârii al cărei proiect este supus 

aprobării prin prezenta. 

             Autoritatea Electorală Permanentă va asigura paza, întreținerea, 

conservarea, consolidarea și restaurarea imobilelor preluate în 

administrare. 

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           Autoritatea Electorală Permanentă va asigura paza, 

întreținerea, conservarea, consolidarea și restaurarea 

imobilelor preluate în administrare. 



  

          Finanţarea cheltuielilor potrivit celor de mai sus se 

suportă din bugetul anual al Autorităţii Electorale Permanente, 

aprobat potrivit legii, și, după caz, din fonduri aferente unor 

programe de reabilitare/renovare/consolidare clădiri.  

          Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului 

Protocolului de Stat“, Autoritatea Electorală Permanentă și 

Ministerul Finanțelor își vor actualiza în mod corespunzător 

datele din evidența cantitativ-valorică, cu valoarea de inventar 

a imobilelor care fac obiectul prezentului proiect, precum și a 

mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și a investițiilor în curs 

de execuție prevăzute la art. 3 și vor opera modificările și 

completările corespunzătoare în anexele la Hotărârea 

Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului 

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu 

modificările și completările ulterioare. 

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. 60/2005 privind organizarea și 

funcționarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului 

Protocolului de Stat“, cu modificările și completările ulterioare. 

Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea 

inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al 

statului, cu modificările și completările ulterioare. 

 

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 

interministeriale, în 

conformitate cu 

prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 750/2005 

privind constituirea 

consiliilor 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



  

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 și Secretariatul General al 

Guvernului. 

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 18.02.2022. 

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 

trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al statului și transmiterea acestuia și a 

altui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Regiei Autonome „Administrația 

Patrimoniului Protocolului de Stat“ în administrarea Autorității Electorale Permanente, pe care îl 

supunem spre adoptare Guvernului. 
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