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Anexa nr. 2 la raport 

 

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025  

FIŞĂ1 pentru MĂSURA 4.6.1. - Includerea unei definiții a publicității politice în Legea nr. 334/2006 privind finanțarea 

activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

 

1. Stadiul implementării măsurii 

☐ implementată  ☐  parțial implementată ☐   neimplementată ☒ în curs de implementare  

 

În vederea implementării Măsurilor nr. 4.6.1., 4.6.2. și 4.6.5. din SNA 2021-2025, prin adresele                                     

nr. 23394/28.12.2021 și nr. 23396/28.12.2021 a fost inițiat un proces de consultare internă cu compartimentele 

relevante, având ca scop fundamentarea unui proiect de act normativ prin care să fie propusă includerea în Legea 

nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a unei definiții a publicității politice, a unor 

reguli care să asigure creșterea transparenței în domeniu, precum și a unor noi criterii de acordare a subvenţiilor 

de la bugetul de stat pentru activitatea partidelor politice, în vederea extinderii ariei de acordare a acestora şi în 

cazul partidelor politice care, deşi nu au obţinut mandate în Parlament sau în consiliile judeţene, beneficiază de 

un grad de reprezentativitate semnificativ. 

Ulterior, în luna martie 2022, prin ordin al președintelui AEP, a fost constituit Grupul de lucru pentru modificarea 

și completarea legislației electorale precum și a legislației conexe privind alegerile, referendumul și finanțarea 

partidelor politice campaniilor electorale la nivelul Autorității Electorale Permanente. Activitatea respectivului 

grup de lucru vizează elaborarea proiectelor de acte normative de modificare și completare a legislației electorale 

în vederea surmontării deficiențelor constatate la scrutinele anterioare, consolidarea sistemului electoral și 

implementarea Măsurilor nr. 4.6.1., 4.6.2., 4.6.5., 4.6.6. și 4.6.7. din SNA 2021-2025. În anul 2022, Grupul de 

lucru s-a întrunit în 25 de ședințe. 

Ca un rezultat al lucrărilor Grupului de lucru, în vederea adresării Măsurilor nr. 4.6.1.–4.6.5. din SNA 2021-2025, 

Autoritatea Electorală Permanentă a elaborat și a lansat în dezbatere publică, la data de 27.10.2022, proiectul de 

 
1 Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro. 
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lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a 

campaniilor electorale. 

Prin proiectul de act normativ se propune modificarea și completarea dispozițiilor legii de referință cu scopul 

definirii publicității politice, marcării publicității politice, creșterii transparenței informațiilor privind publicitatea 

politică (inclusiv în mediul online), consolidării transparenței și accesibilității informațiilor privind finanțarea 

activității curente a partidelor politice și a campaniilor electorale, precum și cu scopul acordării unor drepturi 

materiale formațiunilor politice care, deși nu au obținut mandate în Parlament sau în consiliile județene, 

beneficiază de un grad de reprezentativitate semnificativ la nivelul unei circumscripții electorale comunale, 

orășenești, municipale, județene, de sector sau a municipiului București. 

Ulterior, în data de 18.11.2022, AEP a publicat pe pagina proprie de internet versiunea actualizată a proiectului 

de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a 

campaniilor electorale, ca urmare a analizării recomandărilor formulate de participanții la dezbaterea publică 

privind proiectul de act normativ, organizată în data de 08.11.2022. 

În acest context, indicăm că Expert Forum, un think tank din Bucureşti care include în domeniile sale de interes 

integritatea instituțională și procesele electorale, apreciază că varianta actualizată a proiectului conține 

modificări pozitive legate de definirea publicității politice și introducerea unor mecanisme de raportare și marcare 

a materialelor de propagandă.  

La data de 31.12.2022 proiectul de act normativ se afla în procesul de avizare. 

Mai indicăm că, la data de 25.11.2021, Comisia Europeană a emis un comunicat de presă în cadrul căruia a 

prezentat noul ,,Pachet legislativ privind transparența și democrația” care include și o propunere de Regulament 

privind transparența și vizarea unui public-țintă în publicitatea politică.  

Acest proiect de act normativ include, printre altele, prevederi detaliate privind transparența finanțării 

publicității politice care vor impacta prevederile Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice 

şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Textul inițial al proiectului de Regulament privind transparența și vizarea unui public-țintă în publicitatea politică, 

propus de Comisia Europeană, a suferit multiple modificări pe parcursul discuțiilor purtate în cadrul grupurilor de 

lucru ale Consililului Uniunii Europene, iar în prezent acesta se află în discuția comisiilor de specialitate ale 

Parlamentului European, care au propus, de asemenea, o serie de modificări ale textului. 

Prin urmare, subliniem că legislația națională în domeniu va trebui armonizată cu textul final al Regulamentului 

privind transparența și vizarea unui public-țintă în publicitatea politică, ulterior adoptării acestuia. 
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2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii 

 

 

Nu este cazul 

 

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea 

acesteia 

 

 

Popularizarea viitoarelor standarde de transparență în domeniu 

 

 

4. Costurile implementării 

 

Nu s-a impus alocarea unor resurse financiare suplimentare 

 

 

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților  

 

Întârzieri în adoptarea proiectului de lege ca urmare a estimării eronate a duratei procesului de avizare a 

acestuia 
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6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor 

 

Numărul ridicat de recomandări, propuneri și observații primite. 

 

 

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen) 

 

01.06.2023. 
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Anexa nr. 3 la raport 

 

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025  

FIŞĂ1 pentru MĂSURA 4.6.2 - Creșterea transparenței informațiilor privind publicitatea politică online, precum și 

persoanele implicate în finanțarea, pregătirea, amplasarea și distribuția de publicitate politică, concomitent cu 

marcarea ca atare a publicității politice 

 

1. Stadiul implementării măsurii 

☐ implementată  ☐  parțial implementată ☒   neimplementată ☐ în curs de implementare  

 

 

În vederea implementării Măsurilor nr. 4.6.1., 4.6.2. și 4.6.5. din SNA 2021-2025, prin adresele                                     

nr. 23394/28.12.2021 și nr. 23396/28.12.2021 a fost inițiat un proces de consultare internă cu compartimentele 

relevante, având ca scop fundamentarea unui proiect de act normativ prin care să fie propusă includerea în 

Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a unei definiții a publicității 

politice, a unor reguli care să asigure creșterea transparenței în domeniu, precum și a unor noi criterii de 

acordare a subvenţiilor de la bugetul de stat pentru activitatea partidelor politice, în vederea extinderii ariei de 

acordare a acestora şi în cazul partidelor politice care, deşi nu au obţinut mandate în Parlament sau în consiliile 

judeţene, beneficiază de un grad de reprezentativitate semnificativ. 

Ulterior, în luna martie 2022, prin ordin al președintelui AEP, a fost constituit Grupul de lucru pentru 

modificarea și completarea legislației electorale precum și a legislației conexe privind alegerile, referendumul și 

finanțarea partidelor politice campaniilor electorale la nivelul Autorității Electorale Permanente. Activitatea 

respectivului grup de lucru vizează elaborarea proiectelor de acte normative de modificare și completare a 

legislației electorale în vederea surmontării deficiențelor constatate la scrutinele anterioare, consolidarea 

sistemului electoral și implementarea Măsurilor nr. 4.6.1., 4.6.2., 4.6.5., 4.6.6. și 4.6.7. din SNA 2021-2025. În 

anul 2022, Grupul de lucru s-a întrunit în 25 de ședințe. 

 
1 Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro. 
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Ca un rezultat al lucrărilor Grupului de lucru, în vederea adresării Măsurilor nr. 4.6.1.–4.6.5. din SNA 2021-2025, 

Autoritatea Electorală Permanentă a elaborat și a lansat în dezbatere publică, la data de 27.10.2022, proiectul 

de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și 

a campaniilor electorale. 

Prin proiectul de act normativ se propune modificarea și completarea dispozițiilor legii de referință cu scopul 

definirii publicității politice, marcării publicității politice, creșterii transparenței informațiilor privind 

publicitatea politică (inclusiv în mediul online), consolidării transparenței și accesibilității informațiilor privind 

finanțarea activității curente a partidelor politice și a campaniilor electorale, precum și cu scopul acordării unor 

drepturi materiale formațiunilor politice care, deși nu au obținut mandate în Parlament sau în consiliile 

județene, beneficiază de un grad de reprezentativitate semnificativ la nivelul unei circumscripții electorale 

comunale, orășenești, municipale, județene, de sector sau a municipiului București. 

Ulterior, în data de 18.11.2022, AEP a publicat pe pagina proprie de internet versiunea actualizată a proiectului 

de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și 

a campaniilor electorale, ca urmare a analizării recomandărilor formulate de participanții la dezbaterea publică 

privind proiectul de act normativ, organizată în data de 08.11.2022. 

În acest context, indicăm că Expert Forum, un think tank din Bucureşti care include în domeniile sale de interes 

integritatea instituțională și procesele electorale, apreciază că varianta actualizată a proiectului conține 

modificări pozitive legate de definirea publicității politice și introducerea unor mecanisme de raportare și 

marcare a materialelor de propagandă.  

La data de 31.12.2022 proiectul de act normativ se afla în procesul de avizare. 

Mai indicăm că, la data de 25.11.2021, Comisia Europeană a emis un comunicat de presă în cadrul căruia a 

prezentat noul ,,Pachet legislativ privind transparența și democrația” care include și o propunere de Regulament 

privind transparența și vizarea unui public-țintă în publicitatea politică.  

Acest proiect de act normativ include, printre altele, prevederi detaliate privind transparența finanțării 

publicității politice care vor impacta prevederile Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor 

politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Textul inițial al proiectului de Regulament privind transparența și vizarea unui public-țintă în publicitatea 

politică, propus de Comisia Europeană, a suferit multiple modificări pe parcursul discuțiilor purtate în cadrul 

grupurilor de lucru ale Consililului Uniunii Europene, iar în prezent acesta se află în discuția comisiilor de 

specialitate ale Parlamentului European, care au propus, de asemenea, o serie de modificări ale textului. 
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Prin urmare, subliniem că legislația națională în domeniu va trebui armonizată cu textul final al Regulamentului 

privind transparența și vizarea unui public-țintă în publicitatea politică, ulterior adoptării acestuia. 

 

 

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii 

 

 

Nu este cazul. 

 

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea 

acesteia 

 

 

Nu este cazul. 

 

 

4. Costurile implementării 

 

Nu s-a impus alocarea unor resurse financiare suplimentare. 

 

 

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților  

 

Întârzieri în adoptarea proiectului de lege ca urmare a estimării eronate a duratei procesului de avizare a 

acestuia. 
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6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor 

 

Până la data prezentei nu au survenit riscuri, obstacole sau alte deficiențe de implementare. 

 

 

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen) 

 

Permanent, începând cu anul 2023. 
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Anexa nr. 4 la raport 

 

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025  

FIŞĂ1 pentru MĂSURA 4.6.3. - Raportarea și centralizarea electronică a informațiilor privind finanțarea activității 

curente a partidelor politice, finanțarea campaniilor electorale și a campaniilor pentru referendum 

 

1. Stadiul implementării măsurii 

☒ implementată  ☐  parțial implementată ☐   neimplementată ☐ în curs de implementare  

 

 

În vederea implementării Măsurii nr. 4.6.3. din SNA 2021-2025, în anul 2021, toate informațiile transmise de 

competitorii electorali privind finanțarea campaniei electorale aferentă alegerilor locale parțiale din data de 

27.06.2021, precum și informațiile legate de finanțarea activității curente din subvenții acordate formațiunilor de 

la bugetul de stat, cât și rapoartele sintetice întocmite în urma desfășurării tuturor misiunilor de control, au fost 

centralizate și publicate pe pagina de internet www.finantarepartide.ro. 

Precizăm că în anul 2021 au fost transmise către AEP 369 de raportări, dintre care 205 reprezintă raportări sau 

alte categorii de contribuții referitoare la finanțarea campaniei electorale pentru alegerile locale parțiale 

(centralizate electronic), 25 reprezintă rapoarte detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale specifice 

respectivului scrutin, 63 reprezintă raportări referitoare la veniturile și cheltuielile specifice finanțării activității 

curente a partidelor politice, iar 76 reprezintă raportări referitoare la utilizarea sumelor provenite din subvențiile 

acordate formațiunilor politice de la bugetul de stat (centralizate electronic).  

De asemenea, au fost aplicate 1157 de sancţiuni, dintre care 994 au fost aplicate în urma controlului finanțării 

campaniilor electorale desfășurate în anii 2020 și 2021 (838 au vizat alegerile locale din anul 2020, 138 au vizat 

alegerile parlamentare din anul 2020, iar 18 au vizat alegerile locale parțiale din anul 2021), iar 163 au fost 

aplicate în urma controlului finanțării activității curente a partidelor politice desfășurat în anul 2021. 

 
1 Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro. 
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În anul 2022, toate informațiile transmise de formațiunile politice privind finanțarea activității curente din 

subvenții acordate formațiunilor de la bugetul de stat cât și din finanțarea privată și rapoartele sintetice întocmite 

în urma tuturor desfășurării misiunilor de control, au fost centralizate și publicate pe pagina de internet 

www.finantarepartide.ro. 

Arătăm că în anul 2022 au fost transmise către AEP 216 de raportări referitoare la veniturile și cheltuielile specifice 

finanțării activității curente a partidelor politice și la utilizarea sumelor provenite din subvențiile acordate 

formațiunilor politice de la bugetul de stat (centralizate electronic).  

De asemenea, au fost aplicate 234 de sancţiuni în urma controlului finanțării activității curente a partidelor 

politice desfășurat în anul 2022, datele aferente acestora fiind centralizate și publicate pe pagina de internet 

www.finantarepartide.ro. 

 

 

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii 

 

 

Nu este cazul. 

 

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea 

acesteia 

 

 

Consolidarea transparenței și responsabilității în activitatea de finanțare a partidelor politice 

 

 

4. Costurile implementării 

 

Nu s-a impus alocarea unor resurse financiare suplimentare. 
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5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților  

 

Conform celor indicate la secțiunea 1. 

 

 

 

 

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor 

 

Până la data prezentei nu au survenit riscuri, obstacole sau alte deficiențe de implementare. 

 

 

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen) 

 

Nu este cazul 
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Anexa nr. 5 la raport 

 

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025  

FIŞĂ1 pentru MĂSURA 4.6.4. - Asigurarea publicității în formate accesibile a surselor de finanțare a activității partidelor 

politice, a campaniilor electorale și a campaniilor pentru referendum, precum și a cheltuielilor aferente 

 

1. Stadiul implementării măsurii 

☒ implementată  ☐  parțial implementată ☐   neimplementată ☐ în curs de implementare  

 

 

Totodată, specific implementării Măsurii nr. 4.6.4. din SNA 2021-2025, arătăm că informațiile privind sursele de 

finanțare a activității partidelor politice, a campaniilor electorale şi a campaniilor pentru referendum, precum și 

a cheltuielilor aferente, se publică pe pagina de internet www.finantarepartide.ro, atât în format deschis, cât și 

în format .pdf, în funcție de modul de transmitere a informațiilor de către partidele politice sau competitorii 

electorali. Mai arătăm că informațiile referitoare la cheltuielile efectuate din subvențiile acordate de la bugetul 

de stat se publică lunar pe pagina de internet www.finantarepartide.ro, iar informațiile referitoare la cheltuielile 

efectuate din surse proprii ale partidelor politice și cheltuielile în timpul campaniilor electorale sunt cuprinse în 

rapoartele sintetice de control, publicate pe pagina de internet www.finantarepartide.ro. 

În anul 2021 au fost publicate în formate accesibile 205 raportări sau alte categorii de contribuții și 25 de rapoarte 

detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale specifice finanțării campaniei electorale pentru alegerile locale 

parțiale, 63 de raportări referitoare la venituri și cheltuieli și 76 raportări referitoare la utilizarea sumelor 

provenite din subvențiile acordate de la bugetul de stat, 131 de rapoarte sintetice de control specifice finanțării 

curente a activității partidelor politice, precum și 1558 de rapoarte sintetice de control specifice finanțării 

campaniilor electorale (1463 de rapoarte specifice alegerilor locale din anul 2020, 70 rapoarte specifice alegerilor 

parlamentare din anul 2020, 25 de rapoarte specifice alegerilor locale parțiale din anul 2021). În anul 2022 au fost 

publicate în formate accesibile 216 raportări. 

 
1 Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro. 
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2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii 

 

 

Nu este cazul. 

 

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea 

acesteia 

 

 

Consolidarea transparenței și responsabilității în activitatea de finanțare a partidelor politice. 

 

 

4. Costurile implementării 

 

Nu s-a impus alocarea unor resurse financiare suplimentare. 

 

 

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților  

 

Conform celor indicate la secțiunea 1. 
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6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor 

 

Nu toate documentele sunt publicate în format deschis, deoarece partidele politice/competitorii electorali le-au 

transmis în formate care nu permit acest lucru. 

 

 

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen) 

 

 

Nu este cazul 
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Anexa nr. 6 la raport 

 

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025  

FIŞĂ1 pentru MĂSURA 4.6.5. - Modificarea criteriilor de acordare a subvențiilor de la bugetul de stat pentru activitatea 

partidelor politice, în vederea extinderii ariei de acordare a acestora și în cazul partidelor politice care, deși nu au 

obținut mandate în Parlament sau în consiliile județene, beneficiază de un grad de reprezentativitate semnificativ 

 

1. Stadiul implementării măsurii 

☐ implementată  ☐  parțial implementată ☐   neimplementată ☒ în curs de implementare  

 

 

În vederea implementării Măsurilor nr. 4.6.1., 4.6.2. și 4.6.5. din SNA 2021-2025, prin adresele                                     

nr. 23394/28.12.2021 și nr. 23396/28.12.2021 a fost inițiat un proces de consultare internă cu compartimentele 

relevante, având ca scop fundamentarea unui proiect de act normativ prin care să fie propusă includerea în 

Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a unei definiții a publicității 

politice, a unor reguli care să asigure creșterea transparenței în domeniu, precum și a unor noi criterii de 

acordare a subvenţiilor de la bugetul de stat pentru activitatea partidelor politice, în vederea extinderii ariei de 

acordare a acestora şi în cazul partidelor politice care, deşi nu au obţinut mandate în Parlament sau în consiliile 

judeţene, beneficiază de un grad de reprezentativitate semnificativ. 

Ulterior, în luna martie 2022, prin ordin al președintelui AEP, a fost constituit Grupul de lucru pentru 

modificarea și completarea legislației electorale precum și a legislației conexe privind alegerile, referendumul și 

finanțarea partidelor politice campaniilor electorale la nivelul Autorității Electorale Permanente. Activitatea 

respectivului grup de lucru vizează elaborarea proiectelor de acte normative de modificare și completare a 

legislației electorale în vederea surmontării deficiențelor constatate la scrutinele anterioare, consolidarea 

sistemului electoral și implementarea Măsurilor nr. 4.6.1., 4.6.2., 4.6.5., 4.6.6. și 4.6.7. din SNA 2021-2025. În 

anul 2022, Grupul de lucru s-a întrunit în 25 de ședințe. 

 
1 Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro. 
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Ca un rezultat al lucrărilor Grupului de lucru, în vederea adresării Măsurilor nr. 4.6.1.–4.6.5. din SNA 2021-2025, 

Autoritatea Electorală Permanentă a elaborat și a lansat în dezbatere publică, la data de 27.10.2022, proiectul 

de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și 

a campaniilor electorale. 

Prin proiectul de act normativ se propune modificarea și completarea dispozițiilor legii de referință cu scopul 

definirii publicității politice, marcării publicității politice, creșterii transparenței informațiilor privind 

publicitatea politică (inclusiv în mediul online), consolidării transparenței și accesibilității informațiilor privind 

finanțarea activității curente a partidelor politice și a campaniilor electorale, precum și cu scopul acordării unor 

drepturi materiale formațiunilor politice care, deși nu au obținut mandate în Parlament sau în consiliile 

județene, beneficiază de un grad de reprezentativitate semnificativ la nivelul unei circumscripții electorale 

comunale, orășenești, municipale, județene, de sector sau a municipiului București. 

Ulterior, în data de 18.11.2022, AEP a publicat pe pagina proprie de internet versiunea actualizată a proiectului 

de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și 

a campaniilor electorale, ca urmare a analizării recomandărilor formulate de participanții la dezbaterea publică 

privind proiectul de act normativ, organizată în data de 08.11.2022. 

În acest context, indicăm că Expert Forum, un think tank din Bucureşti care include în domeniile sale de interes 

integritatea instituțională și procesele electorale, apreciază că varianta actualizată a proiectului conține 

modificări pozitive legate de definirea publicității politice și introducerea unor mecanisme de raportare și 

marcare a materialelor de propagandă.  

La data de 31.12.2022 proiectul de act normativ se afla în procesul de consultare interinstituțională. 

Mai indicăm că, la data de 25.11.2021, Comisia Europeană a emis un comunicat de presă în cadrul căruia a 

prezentat noul ,,Pachet legislativ privind transparența și democrația” care include și o propunere de Regulament 

privind transparența și vizarea unui public-țintă în publicitatea politică.  

Acest proiect de act normativ include, printre altele, prevederi detaliate privind transparența finanțării 

publicității politice care vor impacta prevederile Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor 

politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Textul inițial al proiectului de Regulament privind transparența și vizarea unui public-țintă în publicitatea 

politică, propus de Comisia Europeană, a suferit multiple modificări pe parcursul discuțiilor purtate în cadrul 

grupurilor de lucru ale Consililului Uniunii Europene, iar în prezent acesta se află în discuția comisiilor de 

specialitate ale Parlamentului European, care au propus, de asemenea, o serie de modificări ale textului. 
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Prin urmare, subliniem că legislația națională în domeniu va trebui armonizată cu textul final al Regulamentului 

privind transparența și vizarea unui public-țintă în publicitatea politică, ulterior adoptării acestuia. 

 

 

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii 

 

 

Nu este cazul. 

 

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea 

acesteia 

 

 

Popularizarea viitoarelor criterii. 

 

 

4. Costurile implementării 

 

Nu s-a impus alocarea unor resurse financiare suplimentare. 

 

 

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților  

 

Întârzieri în adoptarea proiectului de lege ca urmare a estimării eronate a duratei procesului de avizare a 

acestuia 
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6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor 

 

Numărul ridicat de recomandări, propuneri și observații primite. 

 

 

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen) 

 

 

01.06.2023 
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Anexa nr. 7 la raport 

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025  

FIŞĂ1 pentru MĂSURA 4.6.6. - Formarea continuă a persoanelor care pot deveni membri ai birourilor electorale și ai 

oficiilor electorale, a experților electorali, precum și a operatorilor de calculator, cu privire la aspectele de integritate 

specifice proceselor electorale și la diminuarea riscurilor de corupție, precum și instituirea unui mecanism de evaluare 

a performanțelor acestora 

 

1. Stadiul implementării măsurii 

☐ implementată  ☐  parțial implementată ☐   neimplementată ☒ în curs de implementare  

 

 

În vederea ducerii la îndeplinire a Măsurilor nr. 4.6.6. și nr. 4.6.7. din SNA 2021-2025, prin adresele nr. 

23394/28.12.2021 și nr. 23395/28.12.2021 a fost inițiat un proces de consultare internă cu compartimentele 

relevante, având ca scop fundamentarea unui proiect de act normativ prin care se propune reglementarea 

posibilității organizării programelor de formare a tuturor membrilor birourilor electorale și ai oficiilor electorale, 

instituirea unui mecanism de evaluare a performanţelor acestora, precum și a posibilităţii folosirii unui instrument 

informatic de verificare a decăderilor şi interdicţiilor privind dreptul de a fi ales şi dreptul de a ocupa o funcţie 

publică eligibilă de către birourile electorale şi oficiile electorale. 

Ulterior, Grupul de lucru pentru modificarea și completarea legislației electorale precum și a legislației conexe 

privind alegerile, referendumul și finanțarea partidelor politice campaniilor electorale la nivelul Autorității 

Electorale Permanente a deliberat în cadrul ședințelor din anul 2022 intervențiile normative adecvate atingerii 

scopurilor măsurilor de referință. 

 Totodată, arătăm că, în vederea implementării Măsurii nr. 4.6.6. din SNA 2021-2025, Autoritatea Electorală 

Permanentă și Institutul Național de Administrație au încheiat, la data de 01.08.2022, un acord de colaborare 

pentru dezvoltarea de programe specifice de instruire și formare profesională în materie electorală pentru 

persoanele care pot deveni membri ai birourilor și oficiilor electorale. 

 
1 Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro. 



2 
 

Prin respectivele programe se urmărește formarea grupurilor-țintă cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor 

prevăzute de legislația electorală, precum și cu privire la aspectele de integritate specifice proceselor electorale 

şi la diminuarea riscurilor de corupție. 

Până la data de 31.12.2022 au fost elaborate programa și planul de studiu și au fost inițiate demersuri pentru 

identificarea persoanelor care pot avea calitatea de formator. 

 

 

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii 

 

 

Nu este cazul. 

 

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea 

acesteia 

 

 

Nu este cazul. 

 

 

4. Costurile implementării 

 

Nu s-a impus alocarea unor resurse financiare suplimentare. 

 

 

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților  
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Conform celor indicate la secțiunea 1. 

 

 

 

 

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor 

 

Estimarea eronată a duratei procesului de elaborare a proiectului de act normativ. 

Până la data prezentei nu au survenit riscuri, obstacole sau alte deficiențe de implementare. 

 

 

 

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen) 

Nu este cazul 
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Anexa nr. 8 la raport 

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025  

FIŞĂ1 pentru MĂSURA 4.6.7. - Reglementarea și punerea la dispoziția birourilor electorale și a oficiilor electorale a unui 

instrument informatic de verificare a decăderilor și interdicțiilor privind dreptul de a fi ales și dreptul de a ocupa o 

funcție publică eligibilă 

 

1. Stadiul implementării măsurii 

☐ implementată  ☐  parțial implementată ☐   neimplementată ☒ în curs de implementare  

 

 

În vederea ducerii la îndeplinire a Măsurilor nr. 4.6.6. și nr. 4.6.7. din SNA 2021-2025, prin adresele nr. 

23394/28.12.2021 și nr. 23395/28.12.2021 a fost inițiat un proces de consultare internă cu compartimentele 

relevante, având ca scop fundamentarea unui proiect de act normativ prin care se propune reglementarea 

posibilității organizării programelor de formare a tuturor membrilor birourilor electorale și ai oficiilor electorale, 

instituirea unui mecanism de evaluare a performanţelor acestora, precum și a posibilităţii folosirii unui instrument 

informatic de verificare a decăderilor şi interdicţiilor privind dreptul de a fi ales şi dreptul de a ocupa o funcţie 

publică eligibilă de către birourile electorale şi oficiile electorale. 

Ulterior, Grupul de lucru pentru modificarea și completarea legislației electorale precum și a legislației conexe 

privind alegerile, referendumul și finanțarea partidelor politice campaniilor electorale la nivelul Autorității 

Electorale Permanente a deliberat în cadrul ședințelor din anul 2022 intervențiile normative adecvate atingerii 

scopurilor măsurilor de referință. 

  

 

 

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii 

 

 
1 Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro. 
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Nu este cazul. 

 

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea 

acesteia 

 

Nu este cazul. 

 

 

4. Costurile implementării 

 

Nu s-a impus alocarea unor resurse financiare suplimentare. 

 

 

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților  

 

Conform celor indicate la secțiunea 1. 

 

 

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor 

 

Estimarea eronată a duratei procesului de elaborare a proiectului de act normativ. 

Până la data prezentei nu au survenit riscuri, obstacole sau alte deficiențe de implementare. 
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7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen) 

 

Nu este cazul 
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Anexa nr. 9 la raport 

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025  

FIŞĂ1 pentru MĂSURA 4.6.8. - Adoptarea măsurilor necesare pentru operaționalizarea Rețelei electorale naționale 

reglementate de Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea 

și funcționarea Autorității Electorale Permanente 

 

1. Stadiul implementării măsurii 

☐ implementată  ☐  parțial implementată ☐   neimplementată ☒ în curs de implementare  

 

Măsura nr. 4.6.8. din SNA 2021-2025 a fost adresată prin elaborarea și lansarea în dezbatere publică a proiectului 

de hotărâre a Guvernului privind organizarea și funcționarea Rețelei electorale naționale. 

Prin proiectul de act normativ se propune reglementarea atribuțiilor, structurii, organizării și funcționării Rețelei 

electorale naționale, precum și stabilirea indemnizațiilor ce revin membrilor acesteia, cu respectarea dispozițiilor 

art. 102^1 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. 

Proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul AEP și transmis, spre consultare, instituțiilor publice avizatoare 

la data de 20.06.2022. 

Până la data de 31.12.2022, Grupul de lucru pentru modificarea și completarea legislației electorale precum și a 

legislației conexe privind alegerile, referendumul și finanțarea partidelor politice campaniilor electorale la nivelul 

Autorității Electorale Permanente nu a luat în dezbatere versiunea proiectului actualizată ca urmare a integrării 

propunerilor și observațiilor primite. 

 

 

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii 

 

 

 
1 Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro. 
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Nu este cazul. 

 

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea 

acesteia 

 

 

Nu este cazul. 

 

 

4. Costurile implementării 

 

Nu s-a impus alocarea unor resurse financiare suplimentare. 

 

 

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților  

 

Întârzieri în adoptarea proiectului de hotărâre a Guvernului ca urmare a estimării eronate a duratei procesului 

de avizare a acestuia 

 

 

 

 

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor 

 

Estimarea eronată a calendarului de avizare a proiectului de act normativ. 
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7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen) 

 

01.06.2023 

 

 

 


