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 NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Conferinţa internațională cu tema 

„Viitorul cooperării europene în domeniul electoral”, organizată de Autoritatea 

Electorală Permanentă în perioada 10 – 14 octombrie 2022 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

2.1. Sursa proiectului de 

act normativ 

Inițiativa Autorității Electorale Permanente. 

 

2.2. Descrierea situaţiei 

actuale 

          În conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. (4) din 

Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor 

normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice 

şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prin 

hotărâre a Guvernului, la propunerea instituţiilor interesate, se 

pot aproba şi alte normative de cheltuieli şi/sau limite maxime 

de cheltuieli pentru acţiuni de protocol cu caracter deosebit, 

precum şi alte măsuri necesare în vederea desfăşurării normale 

şi eficiente a acţiunilor de protocol în ţară şi în străinătate, pe 

bază de justificări fundamentate. 

           Prevederile pct. II din Anexa nr. 2 la actul normativ 

menţionat stabilesc limitele maxime în cadrul cărora se pot 

aproba şi efectua cheltuieli pentru acţiuni de protocol de către 

ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei 

publice centrale şi locale, precum şi de către instituţiile publice 

din subordinea acestora, la invitarea în ţară a unor delegaţii pe 

cheltuiala părţii române. 

           Astfel, cheltuielile zilnice de masă pentru „delegaţiile 

conduse de viceprim-miniştri, miniştri, miniştri delegaţi şi 

pentru invitaţii miniştrilor de stat, miniştrilor, miniştrilor 

delegaţi şi ai persoanelor cu funcţii asimilate acestora ...” pot fi 

în valoare de 160 de lei/persoană/zi. 

          De asemenea, pot fi efectuate cheltuieli pentru „cafea, 

apă, sucuri sau alte trataţii oferite în timpul tratativelor sau al 
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şedinţelor”, în limita sumei de 20 lei/persoană/zi, pentru 

„materiale informative şi de lucru” în limita sumei de 50 

lei/persoană, pentru „materiale promoţionale” în limita sumei 

de 50 lei/persoană, pentru „servicii de interpretariat” în limita 

sumei de 30 lei/interpret/oră şi pentru „organizare vizite 

obiective turistice” în limita sumei de 50 lei/persoană.  

          Totodată, delegaţiilor străine le pot fi oferite cadouri în 

limita sumei de 400 lei/delegaţie. 

          Prevederile legale menționate trebuie corelate cu 

prevederile capitolelor 1 şi 2 din Hotărârea Guvernului nr. 

552/1991 privind normele de organizare în ţară a acţiunilor de 

protocol, cu modificările și completările ulterioare, sintagma 

„acţiune de protocol cu caracter deosebit” implicând şi alte 

tipuri de cheltuieli decât cele prevăzute de pct. 2 din Anexa nr. 

2 la Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare. Arătăm în acest sens, cu titlu 

exemplificativ, prevederile pct. 5 lit. C din capitolul 2 al 

Hotărârii Guvernului nr. 552/1991, care fac referire la cheltuieli 

pentru transportul la şi de la mijlocul de transport internaţional 

la locul de cazare, la sosirea şi plecarea din ţară, fotografii ce se 

execută cu ocazia vizitei oficiale sau semnării unor documente 

oficiale, buchete de flori la sosire şi plecare, în cazul în care din 

delegaţie sau din rândul invitaţilor fac parte şi femei, oferirea 

unei cupe de şampanie cu ocazia semnării unor acorduri şi 

convenţii, vizionarea unor spectacole, vizitarea oraşului sau a 

unor muzee etc. 

          Potrivit dispoziţiilor art. 103 alin. (1) lit. y) 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 organizează 

conferinţe, seminare şi congrese naţionale şi internaţionale în 

domeniul său de activitate. 

          Autoritatea Electorală Permanentă s-a remarcat activ pe 

plan extern printr-o serie de demersuri internaţionale, ce au 

sporit vizibilitatea instituţiei, beneficiind, astfel, de 

recunoaştere în rândul celor mai prestigioase organizaţii 

internaţionale şi regionale de profil. 

Totodată, având în vedere propunerea Comisiei 

Europene cu privire la pachetul legislativ privind transparența 

și democrația europeană, prin care sunt supuse dezbaterii 

aspecte privind publicitatea politică, drepturile electorale și 

finanțarea partidelor politice, se impune un schimb de expertiză 

cu autoritățile omoloage  din statele membre ale Uniunii 

Europene cu privire la aspecte esențiale pentru organizarea și 
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desfășurarea alegerilor, care să contribuie la promovarea 

valorilor europene esențiale pentru procesele democratice.  

   Astfel, Autoritatea Electorală Permanentă își propune 

să organizeze în perioada 10-14 octombrie 2022, o Conferință 

internațională cu tema: Viitorul cooperării europene în 

domeniul electoral, evenimentul reprezentând o oportunitate 

pentru a dezvolta noi relații de colaborare și parteneriate 

strategice în domeniu. 

2.3. Schimbări preconizate           Prin proiectul de act normativ se propune aprobarea unor 

normative de cheltuieli pentru organizarea de către Autoritatea 

Electorală Permanentă a Conferinței internaționale cu tema 

„Viitorul cooperării europene în domeniul electoral”, 

eveniment care se va desfășura în perioada 10 – 14 octombrie 

2022. 

          Evenimentul va fi organizat în orașul Sinaia, județul 

Prahova și se estimează prezența unui număr de 105 de 

participanți, dintre care 70 de participanți internaționali și 35 de 

participanți din România. La conferință vor participa 

reprezentanți ai instituțiilor omoloage din statele membre ale 

Uniunii Europene, experți electorali de renume internațional, 

reprezentanți ai organizațiilor internaționale care desfășoară 

proiecte/programe în domeniul electoral în Europa, 

reprezentanți ai mediului academic, ai societății civile și ai 

mass-media.  

            Conferința este menită să ofere un cadru adecvat pentru 

explorarea unor domenii-cheie din domeniul electoral, precum: 

finanțarea politică, inovațiile IT&C și votul în străinătate. 

Lucrările conferinței vor pune accent pe elementele comune 

care caracterizează procesele electorale din statele membre UE, 

asupra proiectelor de succes desfășurate la nivel multilateral, 

precum și organizării viitoarelor alegeri europarlamentare. 

             În cadrul conferinței va fi semnată o Declarație prin 

care părțile se vor angaja să coopereze activ în vederea 

promovării schimbului de cunoștințe și experiență în domeniul 

dezvoltării organizaționale și tehnice a proceselor electorale, cu 

accent pe dezvoltarea practicilor utilizate în domeniul 

managementului electoral, realizării schimbului de experiență 

cu privire la noile metode și abordări utilizate în domeniile 

finanțării politice și monitorizării acesteia, IT&C, promovării și 

educației alegătorilor și asigurării proceselor electorale libere, 

corecte și transparente. 

          Importanța acestui eveniment internațional, precum şi 

necesitatea respectării standardelor specifice organizării 

acestora, impun stabilirea unor normative de cheltuieli 

derogatorii de la Ordonanța Guvernului nr. 80/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
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           Autoritatea Electorală Permanentă va trebui să asigure 

următoarele: 

            - transportul individual și de grup de la aeroport la 

locaţia evenimentelor şi retur, precum şi transportul local către 

diferite obiective culturale; 

            -  4 nopți de cazare, atât pentru participanții 

internaționali, cât şi pentru participanții din România; 

 - dejunurile, cinele şi pauzele de cafea pe durata şederii 

participanților; 

 - o recepție de bun-venit într-o locație istorică și de 

patrimoniu; 

 - închirierea sălilor de desfășurare a evenimentelor și 

servicii tehnico-administrative (sonorizare şi video-proiecţie); 

 - servicii de interpretariat în/din limbile română și 

engleză; 

 - materiale promoționale, informative şi de lucru; 

 - servicii foto profesioniste; 

- oferirea unui cupe de șampanie, cu ocazia semnării 

declarației; 

 - cadouri pentru delegaţiile participante. 

           De asemenea, având în vedere gradul de expunere 

mediatică şi vizibilitatea internaţională a evenimentului, 

Autoritatea Electorală Permanentă intenţionează să organizeze 

manifestări cultural-artistice şi vizite la obiective turistice 

pentru participanţi. 

          Cheltuielile privind transportul intern al participanților, 

cazarea participanților internaționali, închirierea sălilor de 

desfășurare a evenimentelor și servicii tehnico-administrative 

(sonorizare şi video-proiecţie), organizarea unei recepții de bun 

venit, fotografiile şi manifestările cultural-artistice, precum și 

pentru oferirea unei cupe de șampanie cu ocazia semnării 

declarației sunt distincte faţă de tipurile de cheltuieli prevăzute 

de pct. II din Anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001, 

cu modificările şi completările ulterioare. Aceste tipuri de 

cheltuieli se încadrează în categoria „cheltuielilor pentru acţiuni 

de protocol cu caracter deosebit”, fiind necesară, prin urmare, 

stabilirea limitelor maximale ale acestora. 

           Având în vedere necesitatea organizării în condiţii 

optime a evenimentului, prin prezentul proiect de hotărâre a 

Guvernului se propune spre aprobare stabilirea unor normative 

specifice de cheltuieli privind: 

- transportul intern al participanţilor - 200 lei/persoană, 
cheltuiala totală fiind estimată la 21.000 lei cu TVA; 

- cazarea participanților internaționali pe întreaga durată a 

evenimentului în hotel de 4 stele – 500 lei/persoană/zi, 

cheltuiala totală fiind estimată la 140.000 lei cu TVA; 
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- organizarea dejunurilor și a cinelor pentru toți participanții - 

250 lei/persoană/zi, cheltuiala totală fiind estimată la 52.500 lei 

cu TVA; 

- oferirea unei recepții de bun-venit într-o locație istorică și de 

patrimoniu - 500 lei/persoană, cheltuiala totală fiind estimată la 

70.000 lei cu TVA; 

- închirierea sălilor de desfășurare a evenimentelor și servicii 

tehnico-administrative (sonorizare şi video-proiecţie) - 4.000 

lei/zi, cheltuiala totală fiind estimată la 12.000 lei cu TVA; 

- cadouri simbolice pentru delegațiile internaționale – 400 

lei/delegaţie, cheltuiala totală fiind estimată la 14.000 lei cu 

TVA; 

- materiale promoționale, informative şi de lucru - 300 

lei/persoană, cheltuiala totală fiind estimată la 31.500 lei cu 

TVA; 

- alte servicii (fotografii, manifestări cultural - artistice) – 210 

lei/persoană, cheltuiala totală fiind estimată la 22.050 lei cu 

TVA; 

- servicii de interpretariat în limbile de lucru ale evenimentului 

(română și engleză) - 1.000 lei/interpret/zi, cheltuiala totală 

fiind estimată la 6.000 lei cu TVA; 

- organizarea unor vizite la obiective turistice - 150 

lei/persoană, cheltuiala totală fiind estimată la 15.750 lei cu 

TVA; 

- tratații și pauze de cafea - 40 lei/persoană/zi, cheltuiala totală 

fiind estimată la 12.600 lei cu TVA; 

- oferirea unei cupe de șampanie cu ocazia semnării declarației 

– 10 lei/persoană, cheltuiala totală fiind estimată la 1.050 lei cu 

TVA. 

2.4. Alte informaţii            Totodată, mai arătăm următoarele aspecte: 

- se preconizează participarea unor lideri ai organismelor 

electorale omoloage, specialiști de marcă ai domeniului 

electoral și reprezentanți ai unor prestigioase organizații de 

profil, ceea ce implică itinerarii diferite de zbor; 

- reprezentanților entităților internaționale și ai celor 

naționale trebuie să li se asigure un tratament nediscriminatoriu 

și cel puțin egal cu cel de care a beneficiat partea română în 

cazul participării la evenimente similare organizate de acestea; 

- locul desfășurării evenimentului impune asigurarea 

transportului organizat de la aeroportul internațional Henri 

Coandă până la hotel, în orașul Sinaia, județul Prahova; 

- demnitarii și înalții oficiali trebuie să beneficieze de 

transport individual, în acord cu statutul lor și cu condițiile de 

siguranță care trebuie asigurate de partea română; 

- întrucât programul acoperă trei zile, se impune ca 

invitații să ajungă la locul desfășurării evenimentului cel mai 
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târziu în ziua anterioară primei zile a conferinței, respectiv să 

plece cel mai devreme în ziua imediat următoare celei în care 

se epuizează agenda evenimentului. 

În ceea ce privește cheltuielile privind transportul intern 

al participanților, se propune un normativ de 200 lei/persoană, 

având în vedere locul de desfășurare al evenimentului, respectiv 

orașul Sinaia, județul Prahova, precum și creșterea prețului 

carburanților. Precizăm că, în prezent, conform raportului Oil 

Bulletin din data de 11.07.2022, prețul mediu al benzinei 

Euro95 este de 8,51 lei/l, față de 5,84 lei/l, potrivit aceleiași 

surse din anul 2021.  

            Referitor la normativul propus pentru cheltuielile 

privind oferirea unei recepţii de bun-venit într-o locaţie istorică 

- 500 lei/persoană - arătăm că industria ospitalieră a avut de 

suferit ca urmare a restricţiilor cauzate de pandemia de Covid-

19, iar majoritatea operatorilor au crescut tarifele practicate 

pentru a-și putea amortiza costurile din perioada de criză a 

industriei HoReCa. Mai mult decât atât, ultima ediţie a 

Barometrului Restaurantelor Gault&Millau, disponibil la 
https://go-mio.ro/gaultmillau-lanseaza-barometrul-

restaurantelor-gaultmillau-din-romania-editia-iii/, arată că 

fenomenul de creștere a costurilor a căpătat importanță pentru 

domeniu încă din anul 2021, aspect menționat de 40% dintre 

respondenți. De asemenea, menționăm că, pe baza Indicelui 

Prețurilor de Consum (sursa: date deschise, Institutul Național 

de Statistică), se observă că puterea de cumpărare a leului s-a 

redus față de anul 2021. În acest context, normativul propus prin 

acest proiect pentru cheltuielile privind oferirea unei recepţii de 

bun-venit într-o locaţie istorică este majorat cu 50 lei faţă de 

acelaşi normativ aprobat pentru ultimul eveniment de anvergură 

similară organizat de Autoritatea Electorală Permanentă în anul 

2021 - 450 lei/persoană, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

1001/2021 privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru 

cea de-a 30-a Conferinţă anuală cu tema „Youth Participation 

and Campaign and Party Finance” şi pentru Adunarea Generală 

a Asociaţiei Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO), 

organizate de Autoritatea Electorală Permanentă în parteneriat 

cu Secretariatul ACEEEO şi desfăşurate în perioada 28-30 

septembrie 2021. Aceste aspecte au fost luate în considerare și 

în ceea ce privește normativele propuse pentru cheltuielile 

zilnice de masă la 250 lei/persoană/zi și pentru cheltuielile 

privind tratații și pauze de cafea de 40 lei/persoană/zi.  

Cu privire la normativul pentru cheltuielile privind 

cazarea participanților internaționali la eveniment, arătăm că, 

potrivit prevederilor pct. 5 lit. B din Capitolul II al Hotărârii de 

Guvern nr. 552/1991, cu modificările ulterioare, cazarea 

https://go-mio.ro/gaultmillau-lanseaza-barometrul-restaurantelor-gaultmillau-din-romania-editia-iii/
https://go-mio.ro/gaultmillau-lanseaza-barometrul-restaurantelor-gaultmillau-din-romania-editia-iii/
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invitaților la nivel de miniștri se va asigura în hoteluri de 3 și 4 

stele. De asemenea, având în vedere numărul de participanți 

internaționali pentru care este necesară asigurarea condițiilor de 

cazare, precum și desfășurarea evenimentului în orașul turistic 

Sinaia, județul Prahova, se propune un normativ de 500 

lei/persoană/noapte.  

Arătăm, de asemenea, că la estimarea sumelor propuse 

pentru normativul de cheltuieli „Închirierea sălilor de 

desfășurare a evenimentelor și servicii tehnico-administrative şi 

sonorizare” a fost avut în vedere numărul de 105 de persoane 

participante, fiind util ca sălile de desfășurare a lucrărilor să se 

afle în proximitatea locului de cazare și totodată, să 

îndeplinească cerințele tehnice pentru buna organizare a 

conferinței, astfel că normativul propus ține cont de tarifele 

practicate de operatorii hotelieri din Sinaia, județul Prahova.  

Având în vedere creșterea cererii de asigurare a 

serviciilor de traducere a reuniunilor organizate prin 

intermediul platformelor online, în vederea contractării unor 

interpreți profesioniști care să asigure serviciile de interpretariat 

simultan în/din limbile română și engleză, se propune un 

normativ de cheltuieli la 1.000 lei/interpret/zi, față de cel de 750 

lei/interpret/zi, aprobat pentru evenimentele organizate de 

Autoritatea Electorală Permanentă în anul 2021.  

În ceea ce privește normativul de cheltuieli privind 

organizarea unor vizite la obiective turistice, arătăm că este 

necesară majorarea acestuia, întrucât tarifele de vizitare ale 

obiectivelor turistice s-au majorat, spre exemplu, biletul pentru 

vizitarea completă a Castelului Peleș (parter, etaj I și II) costă, 

în prezent, 150 de lei pentru adulți, potrivit paginii de internet a 

muzeului. Astfel, propunem aprobarea unui normativ de 

cheltuieli de 150 lei/persoană. 

          Arătăm, de asemenea, că potrivit prevederilor din 

Capitolul II pct. 5 lit. C din Hotărârea Guvernului nr. 552/1991, 

cu modificările ulterioare, pot fi incluse și cheltuieli pentru 

oferirea unei cupe de șampanie cu ocazia semnării unor 

acorduri și convenții, în cadrul evenimentului urmând a se 

propune semnarea unei declarații comune prin care părțile să își 

asume angajamentul de a coopera activ în vederea realizării 

schimbului de cunoștințe și experiență în domeniul dezvoltării 

organizaționale și tehnice a proceselor electorale, cu scopul de 

a asigura alegeri libere, corecte și transparente.  

Subliniem că stabilirea tipurilor de cheltuieli şi 

estimarea normativelor prevăzute de prezentul proiect au fost 

realizate pe baza analizei ofertelor existente pe piaţă, a 

costurilor evenimentelor anterioare organizate de Autoritatea 

Electorală Permanentă precum și a altor acte normative 
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adoptate în vederea organizării unor evenimente similare, 

normativele propuse având caracter maximal.    

În ceea ce priveşte cheltuiala totală estimată privind 

cazarea participanţilor naţionali, la stabilirea acesteia au fost 

avute în vedere dispoziţiile art. 1 alin. (3) din anexa la Hotărârea 

Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile 

personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada 

delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul 

deplasării în interesul serviciului. 

 

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 de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.2. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.3. Impactul asupra 

drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.4. Impactul 

macroeconomic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.4.1. Impactul asupra 

economiei și asupra 

principalilor indicatori 

macroeconomici 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.4.2. Impactul asupra 

mediului concurențial și 

domeniul ajutoarelor de 

stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.5. Impactul asupra 

mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.6. Impactul asupra 

mediului înconjurător 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.7. Evaluarea costurilor şi 

beneficiilor din perspectiva 

inovării şi digitalizării 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.8. Evaluarea costurilor şi 

beneficiilor din perspectiva 

dezvoltării durabile 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.9. Alte informaţii Nu este cazul. 
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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) 

      

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 
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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 

 

 

 

 

Finanţarea cheltuielilor pentru organizarea de către 

Autoritatea Electorală Permanentă, a Conferinţei 

internaționale cu tema „Viitorul cooperării europene în 

domeniul electoral”, care se va desfășura în perioada 10 

– 14 octombrie 2022, în cuantum de 465.650 lei cu TVA, 

se suportă din bugetul pe anul 2022 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 proiectului de act 

normativ. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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5.2. Impactul asupra 

legislației în domeniul 

achizițiilor publice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

 

5.3. Conformitatea 

proiectului de act normativ 

cu legislația UE (în cazul 

proiectelor ce transpun sau 

asigură aplicarea unor 

prevederi de drept UE) 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.3.1. Măsuri normative 

necesare transpunerii 

directivelor UE 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.3.2. Măsuri normative 

necesare aplicării actelor 

legislative UE 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.4. Hotărâri ale Curții de 

Justiție a Uniunii Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.5. Alte acte normative 

și/sau documente 

internaționale din care 

decurg angajamente 

asumate 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.6. Alte informații Nu este cazul. 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6.2. Informații privind 

procesul de consultare cu 

organizații 

neguvernamentale, institute 

de cercetare și alte 

organisme implicate 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6.3. Informații despre 

consultările organizate cu 

autoritățile administrației 

publice locale 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6.4. Informații privind 

puncte de vedere/opinii 

emise de organisme 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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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 1 august 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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

8.2. Alte informaţii Nu este cazul. 
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Faţă de cele sus menţionate, a fost promovat proiectul de hotărâre a Guvernului 

privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Conferinţa internațională cu tema 

„Viitorul cooperării europene în domeniul electoral”, organizată de Autoritatea Electorală 

Permanentă în perioada 10 – 14 octombrie 2022, pe care îl supunem spre adoptare 

Guvernului. 
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