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 NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ  

 

HOTĂRÂRE 

privind organizarea şi funcţionarea Rețelei electorale naționale 

 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

2.1. Sursa proiectului de 

act normativ 

Inițiativa Autorității Electorale Permanente. 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021 a fost aprobată 

Strategia națională anticorupție 2021-2025 și documentele 

aferente acesteia, prin care s-a stabilit, la măsura 4.6.8., adoptarea 

măsurilor necesare pentru operaţionalizarea Reţelei electorale 

naţionale reglementate de Legea nr. 208/2015, respectiv 

reglementarea prin hotărâre a Guvernului, la propunerea 

Autorităţii Electorale Permanente, a atribuţiilor, structurii, 

organizării şi funcţionării Reţelei electorale naţionale, precum şi a 

indemnizaţiilor ce revin membrilor acesteia. 

2.2. Descrierea situaţiei 

actuale 

Prevederile art. 1021 din Legea nr. 208/2015 privind 

alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru 

organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu 

modificările și completările ulterioare, stabilesc următoarele: 

„(1) Pe lângă Autoritatea Electorală Permanentă se 

înființează Rețeaua electorală națională, organism fără 

personalitate juridică care funcționează sub coordonarea 

președintelui Autorității Electorale Permanente, ce are 

următoarele obiective: 

a) asistarea Autorității Electorale Permanente la elaborarea, 

integrarea, corelarea și monitorizarea politicilor privind 

securitatea și reziliența sistemului electoral românesc; 

b) asistarea Autorității Electorale Permanente la efectuarea 

activităților de implementare și operaționalizare a Sistemului 

informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a 

votului ilegal; 

c) asistarea Autorității Electorale Permanente la elaborarea, 

implementarea și operaționalizarea sistemelor și aplicațiilor 

informatice utilizate în procesele electorale. 

(2) În exercitarea atribuțiilor sale, Rețeaua electorală 

națională emite recomandări. 

(3) Atribuțiile, structura, organizarea și funcționarea Rețelei 

electorale naționale, precum și indemnizațiile ce revin membrilor 
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acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea 

Autorității Electorale Permanente”. 

2.3. Schimbări 

preconizate 

Prin proiectul de act normativ se propune reglementarea 

atribuțiilor, structurii, organizării și funcționării Rețelei electorale 

naționale, precum și stabilirea indemnizațiilor ce revin membrilor 

acesteia. 

Reţeaua electorală naţională va funcționa sub coordonarea 

președintelui Autorității Electorale Permanente și va fi alcătuită 

din următoarele structuri de lucru:  

         a) Consiliul electoral naţional, forul decizional al Rețelei 

electorale naționale, coordonat din preşedintele Autorităţii 

Electorale Permanente și alcătuit din câte un reprezentant, având 

funcție de conducere, al Serviciului de Telecomunicații Speciale, 

al Directoratului Național de Securitate Cibernetică, al Institutului 

Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, al Ministerului 

Afacerilor Interne, al Ministerului Afacerilor Externe, al 

Ministerului Educației, al Ministerului Cercetării, Inovării și 

Digitalizării, al Institutului Naţional de Statistică, al Autorității 

Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal, al Consiliului Național al Audiovizualului, al Autorităţii 

Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, 

precum și din câte un reprezentant al fiecărui partid politic 

parlamentar și al Grupului parlamentar al minorităților naționale 

din Camera Deputaților; 

b) Grupul de lucru pentru informatizarea proceselor 

electorale, coordonat de către directorul general al 

Departamentului informatizarea proceselor electorale al 

Autorității Electorale Permanente și alcătuit din specialişti în 

tehnologia informației din cadrul Directoratului Național de 

Securitate Cibernetică, Institutului Naţional de Cercetare - 

Dezvoltare în Informatică, Serviciului de Telecomunicații 

Speciale, Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 

Reglementare în Comunicaţii, Ministerului Afacerilor Interne şi 

Ministerului Afacerilor Externe, desemnați de către conducătorii 

respectivelor entități; 

c) Grupul de lucru pentru alegeri şi referendumuri, 

coordonat de către șeful Departamentului coordonarea 

organismelor electorale al Autorității Electorale Permanente, 

alcătuit din reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne, 

Ministerului Afacerilor Externe, Institutului Naţional de Statistică, 

Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal, Consilului Național al Audiovizualului, ai 

Ministerului Educației, precum și ai departamentelor de 

specialitate ale Autorității Electorale Permanente; 

         d) Secretariatul tehnic, alcătuit din 5 angajați ai Autorității 

Electorale Permanente, desemnați prin ordin al președintelui 

Autorității Electorale Permanente. 
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➢ Consiliul electoral naţional va îndeplini următoarele 

atribuţii: 

- va asista Autoritatea Electorală Permanentă în relaţia cu 

autorităţile şi instituţiile reprezentate în Rețeaua electorală 

națională, în vederea realizării coerenţei politicilor şi 

implementării strategiilor privind securitatea şi rezilienţa 

sistemului electoral românesc; 

- va urmări îmbunătăţirea comunicării dintre Autoritatea 

Electorală Permanentă  şi celelalte structuri ale administraţiei 

publice  şi societatea civilă, pentru a da consistenţă politicilor şi 

strategiilor privind informatizarea proceselor electorale; 

- va facilita cooperarea dintre autoritățile și instituțiile 

reprezentate în Rețeaua electorală națională în vederea punerii în 

comun a resurselor deținute și a implementării și operaționalizării 

sistemelor şi aplicaţiilor informatice utilizate în organizarea 

alegerilor și a referendumurilor; 

- va stabili sarcini pentru Grupul de lucru pentru 

informatizarea proceselor electorale și pentru Grupul de lucru 

pentru alegeri şi referendumuri și va monitoriza activitatea 

acestora; 

- va aproba, prin decizie, documentele avizate de Grupul de 

lucru pentru informatizarea proceselor electorale și de Grupul de 

lucru pentru alegeri şi referendumuri. 

 

➢ Grupul de lucru pentru informatizarea proceselor electorale 

va avea următoarele atribuții: 

- va dezvolta aplicații informatice și va testa funcționalitatea 

acestora; 

-  va aviza documentațiile tehnice, proiectele tehnice, 

studiile de fezabilitate, caietele de sarcini, studiile de impact și 

analizele de securitate specifice, întocmite cu sprijinul 

personalului Departamentului informatizarea proceselor electorale 

al Autorității Electorale Permanente. 

 

➢ Grupul de lucru pentru alegeri şi referendumuri  va aviza 

note, memorandumuri, puncte de vedere, strategii și planuri de 

acțiune privind organizarea eficientă și democratică a alegerilor și 

a referendumurilor, întocmite cu sprijinul personalului 

departamentelor de specialitate ale Autorității Electorale 

Permanente.  

➢ Secretariatul tehnic va avea următoarele atribuții: 

- va asigura gestionarea documentelor rezultate din 

activitatea Consiliului electoral național, a Grupului de lucru 

pentru informatizarea proceselor electorale și a Grupului de lucru 

pentru alegeri şi referendumuri; 

- va întocmi proiectele ordinii de zi ale ședințelor, 

convocatoarele de ședință și minutele ședințelor Consiliului 

electoral național, a Grupului de lucru pentru informatizarea 
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proceselor electorale și a Grupului de lucru pentru alegeri şi 

referendumuri; 

- va întocmi proiectele deciziilor și recomandărilor adoptate 

de Consiliul electoral naţional, precum și corespondența Consiliul 

electoral naţional cu alte structuri de lucru sau entități publice;  

- va constitui câte un dosar pentru fiecare şedinţă a 

Consiliului electoral național, a Grupului de lucru pentru 

informatizarea proceselor electorale și a Grupului de lucru pentru 

alegeri şi referendumuri. 

Ședințele Consiliului electoral național, ale Grupului de 

lucru pentru informatizarea proceselor electorale și ale Grupului 

de lucru pentru alegeri şi referendumuri vor avea loc lunar, sau ori 

de câte ori este necesar, din dispoziția coordonatorilor acestora, în 

prezența majorității membrilor acestora și vor lua decizii cu votul 

majorității membrilor prezenți. 

Ședințele Consiliului electoral național, ale Grupului de 

lucru pentru informatizarea proceselor electorale și ale Grupului 

de lucru pentru alegeri şi referendumuri vor fi prezidate de către 

coordonatorii acestora, sau, în absența coordonatorilor, de către un 

membru desemnat de către aceștia. 

Se propune ca ședinţele Consiliului electoral național să se 

desfăşoare la sediul Autorităţii Electorale Permanente sau prin 

sisteme de videoconferință.  

Grupul de lucru pentru informatizarea proceselor electorale 

și Grupul de lucru pentru alegeri şi referendumuri se pot întruni în 

ședințe comune, la propunerea a cel puțin unuia dintre 

coordonatorii acestora, cu aprobarea coordonatorului Consiliului 

electoral național. 

Ordinea de zi a ședințelor Consiliului electoral național și 

ale grupurilor de lucru va fi stabilită de către coordonator, la 

propunerea departamentelor de specialitate din cadrul Autorităţii 

Electorale Permanente și a membrilor. 

Recomandările adoptate de Consiliul electoral național se 

vor publica pe site-ul Autorității Electorale Permanente și se vor 

comunica, prin grija secretariatului, autorităţilor administraţiei 

publice centrale și locale interesate.  

Coordonatorii și membrii structurilor de lucru ale Reţelei 

electorale naţionale, precum și persoanele care intră în 

componența Secretariatului tehnic al Reţelei electorale naţionale, 

vor primi pentru fiecare ședință la care participă câte o 

indemnizație în valoare de 150 de lei care se suportă din bugetul 

Autorității Electorale Permanente. Plata indemnizațiilor se va face 

pe baza listelor de prezență întocmite de Secretariatul tehnic al 

Reţelei electorale naţionale și avizate de către președintele 

Autorității Electorale Permanente.  

Autoritatea Electorală Permanentă va asigura spațiul și 

mijloacele tehnice necesare bunei funcționări a structurilor de 

lucru ale Rețelei electorale naționale. 



 5 

2.4. Alte informaţii            Potrivit Recomandării Comisiei Europene C (2018) 5.949 

din 12 septembrie 2018 privind reţelele de cooperare în materie 

electorală, transparenţa online, protecţia împotriva incidentelor de 

securitate cibernetică şi combaterea campaniilor de dezinformare 

în contextul alegerilor pentru Parlamentul European, statele 

membre sunt încurajate să aplice principiile acesteia și în cazul 

altor alegeri și referendumuri pe care le organizează la nivel 

național. 

           În Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor COM (2021) 730 final din 25 noiembrie 2021, se 

propune un Pachet legislativ privind transparența și democrația, 

unul dintre obiective fiind cooperarea dintre statele membre în 

vederea asigurării rezilienței proceselor electorale și sprijinul 

reciproc pentru combaterea amenințărilor, prin crearea unui 

mecanism comun de reziliență electorală începând din 2022. 

Acesta va fi organizat și coordonat prin intermediul Rețelei UE 

privind alegerile, în strânsă cooperare cu grupul de cooperare 

pentru rețelele și sisteme informatice și cu sistemul de alertă 

timpurie al UE.  

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic  

3.1. Descrierea generală 

a beneficiilor şi 

costurilor estimate ca 

urmare a intrării în 

vigoare a actului 

normativ 

Proiectul nu se referă la acest subiect. 

3.2. Impactul social Nu este cazul. 

3.3. Impactul asupra 

drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului 

Nu este cazul. 

3.4. Impactul 

macroeconomic 

Nu este cazul. 

3.4.1. Impactul asupra 

economiei și asupra 

principalilor indicatori 

macroeconomici 

Nu este cazul 

3.4.2. Impactul asupra 

mediului concurențial și 

domeniul ajutoarelor de 

stat 

Nu este cazul 

3.5. Impactul asupra 

mediului de afaceri 

Nu este cazul. 
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3.6. Impactul asupra 

mediului înconjurător 

 

Nu este cazul. 

3.7. Evaluarea costurilor 

şi beneficiilor din 

perspectiva inovării şi 

digitalizării 

Nu este cazul. 

3.8. Evaluarea costurilor 

şi beneficiilor din 

perspectiva dezvoltării 

durabile 

Nu este cazul. 

 

3.9. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

 

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), inclusiv informaţii cu privire la cheltuieli 

şi venituri 

- în mii lei (RON) -  

 

 

Indicatori 

Anul 

curent 

2022 

 

Următorii 4 ani 

Media 

pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

4.1. Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus, din care: 

- - - - - - 

a) buget de stat, din acestea: 

(i) impozit pe profit 

(ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: 

(i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

(i) contribuții de asigurări 

      

4.2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus, din care: 

a) Bugetul de stat, din acesta: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri și servicii 

      

b) bugete locale: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri și servicii 

      

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri și servicii 

      

d) alte tipuri de cheltuieli 

(Se va menționa natura acestora) 
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4.3. Impact financiar, plus/minus, din 

care:  

a) buget de stat 

b) bugete locale 

      

4.4. Propuneri pentru acoperirea 

creșterii cheltuielilor bugetare 

 

4.5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

      

4.6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare

  

      

4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de 

acte normative a căror adoptare atrage 

majorarea cheltuielilor bugetare, a 

următoarelor documente: 

 a) fișa financiară prevăzută la art. 15 

din Legea nr. 500/2002 privind 

finanțele publice, cu modificările și 

completările ulterioare, însoțită de 

ipotezele și metodologia de calcul 

utilizată;  

b) declarație conform căreia majorarea 

de cheltuială respectivă este 

compatibilă cu obiectivele și prioritățile 

strategice specificate în strategia fiscal-

bugetară, cu legea bugetară anuală și cu 

plafoanele de cheltuieli prezentate în 

strategia fiscal-bugetară. 

-  

4.8. Alte informații 

 

 

 

 

Finanțarea cheltuielilor pentru plata de către 

Autoritatea Electorală Permanentă a 

indemnizațiilor membrilor  Rețelei electorale 

naționale se asigură din bugetul anual al Autorităţii 

Electorale Permanente, aprobat potrivit legii. 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare 

 

5.1.  Măsuri normative 

necesare pentru aplicarea 

prevederilor proiectului 

de act normativ: 

a) acte normative ce vor 

fi modificate sau 

abrogate ca urmare a 

intrării în vigoare a 

Nu este cazul.   
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proiectului de act 

normativ. 

5.2. Impactul asupra 

legislației în domeniul 

achizițiilor publice 

Nu este cazul.  

 

5.3. Conformitatea 

proiectului de act 

normativ cu legislația 

UE (în cazul proiectelor 

ce transpun sau asigură 

aplicarea unor prevederi 

de drept UE) 

Nu este cazul. 

 

5.3.1. Măsuri normative 

necesare transpunerii 

directivelor UE 

Nu este cazul.  

5.3.2. Măsuri normative 

necesare aplicării actelor 

legislative UE 

Nu este cazul. 

5.4. Hotărâri ale Curții 

de Justiție a Uniunii 

Europene 

Nu este cazul. 

5.5. Alte acte normative 

și/sau documente 

internaționale din care 

decurg angajamente 

asumate 

Nu este cazul. 

5.6. Alte informații Nu  au fost identificate. 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

6.1. Informații privind 

neaplicarea procedurii de 

participare la elaborarea 

actelor normative 

Nu este cazul. 

6.2. Informații privind 

procesul de consultare cu 

organizații 

neguvernamentale, 

institute de cercetare și 

alte organisme implicate 

Nu este cazul. 

6.3. Informații despre 

consultările organizate 

cu autoritățile 

administrației publice 

locale 

Nu este cazul. 

6.4. Informații privind 

puncte de vedere/opinii 

Nu este cazul. 
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emise de organisme 

consultative constituite 

prin acte normative 

6.5. Informații privind 

avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de 

Apărare a Țării  

c) Consiliul Economic și 

Social 

d) Consiliul Concurenței 

e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ urmează a fi avizat de Consiliul 

Legislativ. 

 

6.6.  Alte informaţii Proiectul de hotărâre a Guvernului a fost elaborat de Autoritatea 

Electorală Permanentă. 

Secţiunea a 7-a 

Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act 

normativ 

7.1. Informarea societății 

civile cu privire la 

elaborarea proiectului de 

act normativ 

 

Proiectul de hotărâre a Guvernului a fost publicat pe site-ul 

Autorității Electorale Permanente la data 20.06.2022, concomitent 

cu emiterea unui comunicat de presă. 

7.2. Informarea societății 

civile cu privire la 

eventualul impact asupra 

mediului în urma 

implementării 

proiectului de act 

normativ, precum și 

efectele asupra sănătății 

și securității cetățenilor 

sau diversității biologice 

Nu este cazul.   

Secţiunea a 8-a 

Măsuri privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului de act normativ  

8.1. Măsurile de punere 

în aplicare a proiectului 

de act normativ 

Emiterea unui ordin al președintelui Autorității Electorale 

Permanente privind desemnarea membrilor Secretariatului tehnic. 

8.2. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

 

 

 

 

 



 10 

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

privind organizarea şi funcţionarea Rețelei electorale naționale, pe care îl supunem spre 

adoptare Guvernului. 

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, 

                                                 Constantin-Florin Mituleţu-Buică 

 
Avizăm favorabil 

 

Ministrul afacerilor interne,  

Lucian Nicolae Bode  

 

 

Secretarul General al Guvernului, 

Marian Neacșu 

Ministrul afacerilor externe, 

 Bogdan-Lucian Aurescu 

Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,  

Sebastian-Ioan Burduja  

 

 

Directorul Serviciului de Telecomunicaţii 

Speciale, 

General-locotenent ing. 

 Ionel-Sorin Bălan 

 

 

Preşedintele Autorității Naționale pentru 

Administrare și Reglementare în 

Comunicații, 

Vlad Stoica 

 

 

Președintele Autorității Naționale de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal 

                  Ancuța Gianina Opre  

 

 

Președintele Consiliului Național al 

Audiovizualului 
 

 

 

 

Ministrul Educaţiei, 

Sorin-Mihai Cîmpeanu 

 

 

Preşedintele Institutului Naţional de 

Statistică, 

Tudorel Andrei 

 

Ministrul finanţelor,  

Adrian Câciu  

 
Ministrul justiţiei,  

Marian-Cătălin Predoiu 

 


