
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secţiunea 1. Titlul proiectului de act normativ 

Hotărâre a Guvernului privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului  

nr. 1013/2018 pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfășurării 

activităților specifice Autorității Electorale Permanente 

 

Secţiunea a 2-a. Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei 

actuale 

           Prin 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, sunt stabilite 

normativele de cheltuieli pentru ministerele, celelalte organe de 

specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, 

instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile din 

subordinea/coordonarea acestora. 

          Conform prevederilor art. 5 alin. (3) din Ordonanța 

Guvernului nr. 80/2001, cu modificările şi completările ulterioare, 

„numărul de autoturisme pentru activitățile specifice desfășurate de 

unele instituții și autorități ale administrației publice centrale, 

întreprinderi publice, cu excepția celor înființate de unitățile 

administrativ – teritoriale sau la care acestea dețin 

acțiuni/participații majoritare, după caz, precum și de unele institute 

naționale de cercetare – dezvoltare se aprobă prin hotărâre a 

Guvernului”. 

           Autoritatea Electorală Permanentă îşi desfăşoară activitatea 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 208/2015 privind alegerea 

Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi ale Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente aprobat prin 

Hotărârea Birourilor Permanente ale Camerei Deputaților și 

Senatului nr. 2/2019. 

           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. 

            În prezent, numărul de autoturisme al Autorității Electorale 

Permanente este reglementat prin Hotărârea Guvernului nr. 



 

1013/2018 pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare 

desfășurării activităților specifice Autorității Electorale Permanente, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 3 

ianuarie 2019, excluzând numărul autoturismelor reglementat prin 

Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

             Astfel, prin Hotărârea Guvernului nr. 1013/2018 au fost 

aprobate 10 autoturisme pentru sediul central şi câte un autoturism 

fiecare filială şi birou judeţean. 

            Ulterior intrării în vigoare a acestei hotărâri a Guvernului, 

Birourile Permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au 

adoptat Hotărârea nr. 2/2019 prin care a fost aprobat noul 

Regulament de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale 

Permanente, fiind înfiinţate, suplimentar faţă de structurile de 

specialitate la nivel local ale aparatului propriu al Autorităţii deja 

existente, alte 7 birouri judeţene şi Biroul Municipal Bucureşti. 

           Prin urmare, pentru aceste din urmă structuri, înfiinţate 

ulterior adoptării Hotărârii Guvernului nr. 1013/2018, nu sunt 

aprobate autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice. 

2. Schimbări 

preconizate 

          Având în vedere necesitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice 

de îndrumare şi control electoral, de instruire a președinților 

birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora 

(experţi electorali) şi a operatorilor de calculator, respectiv de 

sprijinire a activității birourilor electorale de circumscripție (până la 

nivel de comună în cazul alegerilor locale), prin prezentul proiect se 

propune aprobarea unui autoturism pentru fiecare dintre cele 7 

birouri judeţene şi pentru Biroul Municipal Bucureşti, structuri de 

specialitate la nivel local ale aparatului propriu al Autorităţii 

Electorale Permanente înfiinţate potrivit Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente 

aprobat prin Hotărârea nr. 2/2019 a Birourilor Permanente ale 

Camerei Deputaţilor şi Senatului.  

3. Alte informaţii Nu este cazul.  

Secţiunea a 3-a Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

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

1
1
. 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 

2
1
. Impactul asupra sarcinilor 

administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 



 

2
2
.  Impactul asupra 

întreprinderilor mici şi mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

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

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

5. Alte informaţii Nu este cazul.  

Secţiunea a 4-a. Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,  atât pe 

termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

- mii lei -  

Indicatori An curent Următorii 4 ani  

Media pe 5 ani  2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus, din 

care: 

a) bugetul de stat, din 

acesta: 

    (i) impozit pe profit 

    (ii) impozit pe venit 

b)bugete locale: 

   (i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 

   (i) contribuţii de asigurări 

- - - - - - 

2. Modificări ale 

cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) bugetul de stat, din 

acesta: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

(iii) active nefinanciare 

 

b)bugete locale: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

c)bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

 

 

- 

- - - - - 

3. Impact financiar, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

 

 

- 

- - - - - 



 

4. Propuneri pentru 

acoperirea creşterii  

cheltuielilor bugetare 

- - - - - - 

5. Propuneri pentru pentru a 

compensa  reducerea 

veniturilor bugetare 

- - - - - - 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor  

veniturilor şi/sau 

cheltuielilor bugetare 

- - - - - - 

7. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu are impact financiar, 

propunându-se doar reglementarea unui număr suplimentar 

de 8 autoturisme, nu şi finanţarea achiziţionării acestora. 

Achiziţionarea autoturismelor se va realiza ulterior, sumele 

necesare urmând a fi asigurate din creditele bugetare anuale 

ale Autorităţii Electorale Permanente, fără a avea impact 

asupra bugetului general consolidat.  

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. 1013/2018 pentru aprobarea 

numărului de autoturisme necesare desfășurării activităților 

specifice Autorității Electorale Permanente 

 

 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



 

comunitare 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



 

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 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 făcut public pe site-ul 

Autorității Electorale Permanente, potrivit Legii nr. 52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată, la data de 3 august 2020. 

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 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

Secţiunea a 8 - a. Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului 

de act normativ de către autorităţile 

administrației publice centrale şi/sau locale-

înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

2. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

 

 

 



 

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

privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1013/2018 pentru aprobarea 

numărului de autoturisme necesare desfășurării activităților specifice Autorității 

Electorale Permanente, pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să îl aprobaţi. 

 

 

 

Președintele Autorității Electorale Permanente, 

 

Constantin-Florin Mituleţu-Buică 

 

 

 

 

 

 

Avizăm favorabil: 

 

 

 

Ministrul finanţelor publice, 

 

Vasile-Florin Cîțu 

 

 

 

 

 

 

Ministrul justiţiei, 

 

Marian Cătălin Predoiu 

 


