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Titlulproiectului de act normativ

LEGE
privind stabilirea datei alegerilor pentru autorita^ile administratiei publice locale din 
anul 2020, precum §i a unor masuri pentru buna organizare §i desfa§urare a acestora

Secfiunea a 2~a
Motivul emiteriiproiectului de act normativ

Alegerile locale sunt reglementate de Legea nr. 115/2015 pentru 
alegerea autoritalilor administrajiei publice locale, pentru modificarea 
Legii administrajici publice locale nr. 215/2001, precum §i pentru 
modificarea §i completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul ale^ilor 
locali.

l.Descrierea
situa^iei
actuate

Potrivit art. 10 alin. (1) §i (3) din legea mentionata, data 
alegerilor este duminica, aceasta fiind stabilita prin hotarare a 
Guvemului cu cel pu|in 75 de zile inaintea votarii.

Prin art. 2 alin. (1) din Legea nr. 84/2020, a fost stabilita o 
derogare de la prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, m 
sensul ca data alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale 
din anul 2020 se stabileste prin lege organica, cu cel putin 60 de zile 
inaintea votarii.

Aratam ca stabilirea datei alegerilor locale trebuie sa asigure 
efectivitatea prevederilor art. 1 din Legea nr. 84/2020 potrivit carora 
mandatele aflate in curs de exercitare ale primarilor, primarului general 
al municipiului Bucuresti, presedintilor de consilii judetene, consiliilor 
locale, Consiliului General al Municipiului Bucuresti si consiliilor 
judetene se prelungesc pana la data de 1 noiembrie 2020, precum si 
continuitatea activitatii autoritatilor locale. Conform art. 128, art. 151 
si art. 177 din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modific^ile ulterioare, mandatul consiliilor se 
exercita de la data constituirii pana la data declararii ca lega^oristit^t 
a consiliului nou-ales, iar mandatul primarului §i al pr^s^ed|ntSm^

de la data depunerii juramantului/pana^4'^^Ma^consiliului judetean.



depunerii juramantului de catre primarul nou-ales, respectiv de catre 
presedintele consiliului judetean.

Mai aratam ca, in conformitate cu prevederile art. 114 alin. (1) 
§i art. 172 din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 57/2019, 
mandatele consilierilor declarati alesi sunt validate in cel mult 25 de 
zile de la data desfasurarii alegerilor, consiliile urmand a se constitui in
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cel mult 60 de zile de la data alegerilor locale. In plus, mandatul 
priniarului declarat ales este validat in termen de 20 de zile de la data 
desfasurarii alegerilor, depunerea juramantului §i intrarea in exercitiul 
de drept al mandatului urmand sa se produca in cel mult 60 de zile de 
la data alegerilor locale.
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In cazul alegerilor locale din anul 2020, potrivit aceleiasi legi, 
prin derogare de la prevederile art. 126 alin. (l)dinLegeanr. 115/2015, 
cu modific^ile si completarile ulterioare, in cel mult 5 zile de la 
intrarea in vigoare a legii, Guvemul stabileste, prin hotarare, la 
propunerea Autoritatii Electorale Permanente, calendarul actiunilor din 
cuprinsul perioadei electorale, cheltuielile necesare pregatirii si 
desfasurarii in bune condijii a alegerilor locale si masurile tehnice 
necesare bunei organizari §i desfasurari a alegerilor locale. Hotararea 
privind cheltuielile necesare pregatirii si des^^urarii in bune conditii a 
alegerilor locale, hotararea privind masurile tehnice necesare bunei 
organizari si desfasurari a alegerilor locale si hotararea pentru 
aprobarea programului calendaristic pentru realizarea actiunilor 
necesare organizarii si desfasurarii in bune conditii a alegerilor pentru 
autoritatile administratiei publice locale se publica impreuna in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Totodata, legea mentionata prevede ca termenele prevazute de 
Legea nr. 115/2015, cu modiflcarile si completarile ulterioare, cu 
exceptia duratei campaniei electorale, a termenului pentru depunerea 
candidaturilor si a termenului de 24 de ore, se reduc la jumatate. Daca 
din operatiunea de reducere la jumatate a termenelor rezulta fractiuni 
de zile egale sau mai mari de 12 ore, rotunjirile se fac in plus; fractiunile 
mai mici de 12 ore nu se iau in calcul.

Mai aratto ca potrivit art. 27 alin. (3) si art. 128 din Legea nr. 
115/2015, cu modiflcarile si completarile ulterioare, birourile 
electorale de circumscriptie judeteana si biroul electoral de 
circumscriptie a municipiului Bucuresti ii acrediteaza ca observatori 
intemi numai pe cetatenii cu drept de vot imputemiciti de o organizatie 
neguvemamentala care are ca obiect de activitate apararea drepturilor 
omului, infiintata legal cu cel putin 6 luni inaintea inceperii campaniei 
electorale; conform art. 129 din aceeasi lege, persoanele de^mnafe^as 
observatori intemi nu pot fi membri ai unui partid politi^^^^redlt^a; \
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se acorda pentru toate sectiile de votare de pe raza circumscriptiei 
electorale judetene sau a municipiului Bucure^ti, numai la cererea 
organizatiilor neguvemamentale, insotita de declaratia scrisa a fiecarui 
observator ca va respecta condifiile de acreditare; declaratia se da pe 
propria raspundere si constituie act de drept public, cu toate 
consecintele prevazute de lege; conditiile acreditarii sunt cele prevazute 
la art. 121 alin. (3) conform caruia perso^ele acreditate si delegatii 
acreditati pot asista la operatiunile electorale numai daca prezinta actul 
de acreditare; ei nu pot interveni m niciun mod in organizarea §i 
desfasurarea alegerilor, avand numai dreptul de a sesiza presedintele 
biroului electoral in cazul constatarii unor neregularitati; orice act de 
propaganda pentru sau impotriva unui partid politic, unei aliante 
politice, aliante electorale ori candidat independent sau incercarea de a 
influenta optiunea alegatorului, precum si incalcarea in orice mod a 
actului de acreditare atrag aplicarea sanctiunilor legale, anularea 
acreditarii de catre biroul electoral care a constatat abaterea, iar in ziua 
votarii, indepartarea imediata a persoanei respective din sectia de 
votare. indepmtarea din localul sectiei de votare se realizeaza de catre 
personalul care asigura paza sectiei de votare numai la solicitarea 
presedintelui biroului electoral al sectiei de votare.
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.Acte 

comunitare 
in cauza

Prin proiectul de act normativ se propune, avand in vedere 
perioada electorala minima instituita prin Legea nr. 84/2020, termenele 
necesare pentru pregatirile anterioare demararii operatiunilor 
electorale, precum si termenele necesare pentru validarea, constituirea 
si depunerea juramantului de noile autoritati locale pana cel mai tarziu 
la data de 1 noiembrie 2020, stabilirea datei alegerilor locale din anul 
2020 in ziua de duminica 27 septembrie 2020. In plus, stabilirea datei 
alegerilor locale tine cont si de suprapunerea cu perioada electorala a 
alegerilor parlamentare la termen.

Totodata, proiectul urmare^te sa adreseze contextul in care 
virusul SARS-COV-2 va reprezenta un pericol si in cursul perioadei 
electorale aferente alegerilor locale, ceea ce implica reguli de conduita 
si de igiena specifice, precum si utilizarea unor materiale de protectie 
sanitara precum masti, manusi, viziere, pereti despartitori de plexiglas, 
dezinfectanti, etc.

Pe de alta parte, desi trebuie luat in considerare gradul ridicat de 
abatere de la modul obisnuit de desfasurare a alegerilor locale, din

2. Schimbari 
preconizate

cauza termenului scurt ramas pana la data alegerilor locale^^^a^[|:: 
poate Fi tratat prin introducerea unor reforme substantiale
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electronic sau votul prin corespondenta. Amintim precautia 
recomandata in acest sens fata de schimbarile semnificative ale 
procesului electoral de toate organizatiile intemationale de profil si 
standardele intemationale care vizeaza stabilitatea dreptului electoral.
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In plus, stabilirea datei alegerilor locale la data precomzata mai 
sus implica reglementarea unor masuri esentiale pentru buna organizare 
si desfasurare a acestora, care sunt de resortul legiuitorului primar.

Astfel, prezentul proiect propune o serie de masuri tehnice de 
natura sa imbunatateasca modul de derulare a alegerilor locale din 
2020, dupa cum urmeaza:

- stabilirea datei de la care curg termenele pentru numerotarea 
circumscriptiilor electorale comunale, orasenesti, municipale si de 
sector al municipiului Bucuresti, pentru desemnarea judecatorilor in 
Biroul Electoral Central §i pentru desemnarea presedintilor si 
loctiitorilor birourilor electorale de circumscriptie, de la datele 
mentionate curgand la randul lor alte termene de efectuare a unor 
operatiuni electorale; aceasta solutie legislative urmareste sa creasca 
gradul de predictibilitate a calendamlui operatiunilor electorale; in 
plus, mentionam ca, in lipsa unor prevederi legale exprese, stabilirea 
datei alegerilor locale, termen de referinta de la care vor curge temenele 
mentionate mai sus, va avea loc la data intrarii in vigoare a prezentului 
proiect de lege, ceea ce va antrena costuri suplimentare de functionare 
a birourilor electorale;

- stabilirea termenului pana la care pot fi solicitati timpii de 
antena de catre formatiunile politice care participa la alegeri, astfel 
incat acesta sa fie corelat cu data ramanerii definitive a candidaturilor; 
aceasta masura urmareste sa corecteze termenul mentionat, care daca 
ar fi calculat conform Legii nr. 84/2020, s-ar implini dupa inceperea 
campaniei electorale;

- stabilirea modalitatii concrete si a termenului in care 
Autoritatea Electorala Permanenta va comunica presedintilor 
tribunalelor lista juri§tilor inscrisi in Corpul expertilor electorali care 
au acceptat sa fie desemnati in birourile electorale de circumscriptie, 
dat fiind faptul ca actuala modalitate implica o serie de interactiuni 
directe intre angaja|ii Autoritatii Electorale Permanente, expertii 
electorali si presedintii tribunalelor;

- reglementarea posibilitatii amplasarii sediilor secjiilor de votare 
in construc^ii usoare si containere de locuit, in conditiile stabilite prin 
hotarare a Guvemului, la propunerea Autoritatii Electorale 
Permanente; in acest moment, sectiile de votare se organizeaza 
conform art. 18-22' dinLegeanr. 208/2015 privind alegerearSenatului 
si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizare^a^s^funcfimarea
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Autoritatii Electorale Permanente, cu modificarile si completarile 
ulterioare, la care se adauga Hotararea Autoritatii Electorale 
Permanente nr. 19/2017 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a 
actualizarii delimitarii sectiilor de votare din tara §i a stabilirii sediilor 
acestora, precum si Hotararea Autoritatii Electorale Permanente nr. 
44/2016 privind setul de conditii minimale pe care trebuie sa le 
indeplineasca locatiile in care flinctioneaza sectiile de votare, precum 
si dotarea minimala a acestora; potrivit cadrului normativ mentionat, 
sectiile de votare se organizeaza in imobile, evaluarea Autoritatii 
Electorale Permanente fiind aceea ca acestea nu pot asigura, in toate 
cazurile, respectarea unor norme de siguranta sanitara elementare, 
precum distanta fizica dintre membrii birourilor electorale ale sectiilor 
de votare sau circuite separate de intrare si iesire in localul de vot; prin 
urmare, in situatii clar determinate prin hotarare a Guvemului, primarii 
vor putea utiliza, ca sedii ale sectiilor de votare, constructii temporare 
care sa indeplineasca standardele stabilite de Autoritatea Electorala 
Permanenta; ar^am ca aceasta propunere nu genereaza propriu-zis 
influente bugetare, alegerile locale presupunand desfasurarea votarii in 
sedii asigurate de catre primari care sa faciliteze accesul la vot al 
alegatorilor; or, imobilele in care sunt amplasate sedii ale sectiilor de 
votare nu functioneaza exclusiv cu aceasta destinatie, astfel incat buna 
derulare a operatiunilor de votare sa nu presupuna fonduri ce trebuie 
sa fie alocate cu prilejul fiecarui proces electoral;

- preluarea bunelor practici utilizate la ultimele scrutine privind 
inregistrarea audiovideo a operatiunilor de numarare a voturilor, ca 
metoda de prevenire si combatere a fraudelor electorale; solatia 
legislativa preconizata este preluata mutatis mutandis din Legea nr. 
148/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative in 
materie electorala;

- constituirea, in mod similar cu alegerile prezidentiale din anul
2019, a unei infrastructuri informatice distincte a Biroului Electoral 
Central, si reglementarea publicitatii datelor obtinute prin intermediul 
Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire 
a votului ilegal; reglementarea modalitatii de functionare a sistemelor 
informatice utilizate in alegeri este de resortul Autoritatii Electorale 
Permanente, potrivit art. 103 alin. (1) lit. q) si art. 104 alin. (1) si (2) 
din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei 
Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii 
Electorale Permanente, cu modificarile si completarile ulterioare; 
aratam ca textul propus clarifica ^i detaliaza atributiile in mate|ie^e>, 
apartin Autoritatii Electorale Permanente si Seryi^i^j^^jK 
Telecomunicatii Speciale conform art. 103 alin. (i) lit. ,



art. 102^ din aceeasi lege;
- reglementarea modalitatii de utilizare a documentelor 

electronice de catre Biroul Electoral Central birourile electorale de 
circumscrip^ie, prevederile art. 1-3, 5 §i 6 din Ordonanta de urgenta a 
Guvemului nr. 38/2020 privind utilizarea inscrisurilor in forma 
electronica la nivelul aiitoritatilor si institutiilor publice urmand sa se 
aplice in mod corespunzator; Autoritatea Electorala Permanenta 
impreuna cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale va asigura resursele 
necesare pentru configurarea adreselor de po§ta electronica ale Biroului 
Electoral Central §i birourilor electorale de circumscriplie, iar Serviciul 
de Telecomunicatii Speciale va fiimiza servicii de certificare calificata 
destinate exclusiv membrilor Biroului Electoral Central ai birourilor 
electorale de circumscriplie, in scopul indeplinirii atributiilor 
functionale ce le revin.

- actuala procedura de acreditare a observatorilor la alegerile 
locale implica o serie de interactiuni directe intre birourile electorale si 
reprezentantii organizatiilor neguvemamentale, precum §i conditii mai 
restrictive ce trebuie indeplinite de catre organizatiile mentionate 
pentru a-si trimite observatorii in sectiile de votare; or, in contextul 
actual, ce presupune un grad ridicat de abatere de la modalitatea 
obisnuita a desfasurarii alegerilor locale, apreciem ca se impune un plus 
de transparenta a acestora, ce poate fi asigurata numai prin facilitarea 
accesului societatii civile si al institutiilor mass-mediei la procesul de 
observare a alegerilor locale; prin urmare, se propune ca la alegerile 
locale din 27 septembrie 2020 sa se aplice in mod corespunzator 
prevederile din Legea nr. 208/2015, cu modific^ile si completarile 
ulterioare, ce vizeaza observarea alegerilor si acreditarea 
observatorilor, aceasta solutie legislativa fiind un raspuns adecvat si la 
multiplele solicitari ale societatii civile de a facilita procesul de 
acreditare la alegerile locale (a se vedea in acest sens documentul 
elaborat de Expert Forum disponibil la https://expertforum.ro/wp- 
content/uploads/2Q20/05/PB-86-alegeri-locale-pandemie-ro.pdf): in
situatia adoptarii legii propuse, rtoane ca Parlamentul sa aprecieze 
daca va trata acest domeniu in mod unitar, astfel incat aceeasi solutie 
sa se aplice la toate procesele electorale;

- instituirea posibilitatii primarilor de a asigura si de a plati 
suplimentar personalul tehnic necesar pentru sprijinirea activitatii 
birourilor electorale ale sectiilor de votare, in conditiile stabilite prin 
hotarare a Guvemului la propunerea Autoritatii Electorale Permanente; 
personalul tehnic desemnat de catre primar are rolul de a deservi, atat 
direct, cat si indirect, activitatea birourilor electorale al^s|jSffl^^e^ 
votare, prin realizarea de actiuni precum preluare^fi^|e^lm^»
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materialelor electorale catre sectiile de votare, amenajarea sectiilor de 
votare, inlaturarea materialelor de propaganda electorala din si de pe 
sediile imobilelor in care functioneaza sectiile de votare, etc.;

- reglementarea clara a beneficiilor ce revin membrilor birourilor 
electorale §i personalului tehnic auxiliar pentru a create predictibilitatea 
normei ^i pentru a facilita activitatile de selectie a acestora, cu atat mai 
mult cu cat in contextul actual se poate intrevedea o scadere a 
numarului persoanelor dispuse sa participe la organizarea procesului 
electoral; in acest sens, mentionam ca de la inceputul anului pana in 
prezent, 1967 de persoane au iesit din Corpul expertilor electorali (fie 
prin incetarea de drept a calitatii, fie prin excludere, fie retragere, fie 
suspendare), iar in acelasi corp au fost admise numai 1233 de persoane; 
in prezent, sunt inscrise in Corpul expertilor electorali 64.260 de 
persoane, un numar care trebuie sa creasca in mod semnificativ in 
perioada urmatoare pentru a asigura buna fiinctionare a tuturor 
birourilor electorale ale sectiilor de votare si a birourilor electorale de 
circumscriptie;

- reglementarea competentei Biroului Electoral Central de a 
stabili categoriile de persoane care voteaza prin intermediul umei 
speciale, deoarece, din motive obiective, nu se pot deplasa la sediile 
sectiilor de votare, precum §i de a stabili cu consultarea Autoritatii 
Electorale Permanente, a Ministerului Afacerilor Interne si a 
Ministerului Sanatatii, procedura de intocmire si transmitere a cererilor 
de vot prin intermediul umei speciale, procedura de deplasare a umei 
speciale §i procedura de vot prin intermediul umei speciale, procedura 
de acces in sediile birourilor electorale si in localurile de vot, regulile 
de conduita pe care trebuie sa le urmeze in cadml procedurilor 
electorale, membrii birourilor electorale, personalul tehnic auxiliar, 
candidalii, reprezentanlii formafiunilor politice, persoanele acreditate, 
delegalii acreditafi, operatorii de calculator, personalul de paza §i 
alegatorii; totodata, se propune ca in locul stampilei cu mentiunea 
„VOTAT” sa fie utilizate timbre autocolante cu menfiunea „VOTAT”; 
aceasta propunere vizeaza asigurarea accesului la vot al unor categorii 
cat mai largi de alegatori care nu se pot deplasa la sediul sectiei de 
votare din cauza de boala sau invaliditate si care se afla, fie in locuinta 
de domiciliu sau in alta locuinta, fie sunt intemati in spitale,

- reglementarea posibilitatii membrilor birourilor electorale, a 
personalului tehnic auxiliar, a persoanelor acreditate, a delegafilor 
acredita^i, a operatorilor de calculator, a personalului de paza §i a 
alegatorilor de a primi, in mod gratuit, materiale de protectje^|ai0t^a^ 
in conditiile stabilite prin hotarare a Guvemului, cheltuielil?^§^^S^*^ 
pentm asigurarea materialelor de protectie sanitara, pre^^^^^^*^
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asigurarea igienei si dezinfectiei localurilor de vot se vor suporta din 
bugetul de stat, prin bugetele autoritatilor publice stabilite prin hotarare 
a Guvemului; mention to ca aceasta masura nu genereaza in sine 
costuri suplimentare care sa poata fi estimate la acest moment, 
modalitatea concreta de aplicare depinzand de contextul valabil la data 
alegerilor locale si de masurile generate ce vor fi luate pentru protectia 
populatiei.

3.Alte
informatii

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

Secfiunea a 3-a
Impactul socio-economic alproiectului de act normativ

l.Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

Impactul asupra mediului 
concurenfial domeniului
ajutoarelor de stat

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

2.1mpactul asupra mediului de 
afaceri

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

2b Impactul asupra sarcinilor 
administrative

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

2^.Impactul Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

asupra
intreprinderilor mici $i mijlocii

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

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

5. Alte informatii Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.
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Secfiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atatpe termen scurt, 

pentru anul curent, cat §ipe termen lung (pe 5 ani)

- mii lei -
Indicator! Anul

curent
Urmatorii 4 ani

Media pe 
5 ani2020 2021 2022 2023 2024

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Modificari 

venituriior bugetare, 
plus/minus din care:
a) buget de stat, din 
acesta:

(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit

b) bugete locale:
(i) impozit pe profit

c) bugetul asigurarilor 
sociale de stat:

contribufii de

ale

(i)
asiguran

2. Modificari ale
cheltuielilor bugetare, 
plus/minus din care:
a) buget de stat, din 
acesta: a) buget de stat, 
din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri §i servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri §i servicii
c) bugetul asigurarilor 
sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri §i servicii

3. Impact financiar, 
plus/minus din care:

*
buget de stat

•f



bugete locale
4. Propuneri

acoperirea
cheltuielilor
bugetare

pentru
cre^terii

5. Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
venituriior bugetare

6. Calcule 
privind fundamentarea 
modiflcarilor

detaliate

venituriior 
cheltuielilor bugetare

$i/sau

7. Alte informatii In conformitate cu prevederile art. 54 din Legea 
bugetului de stat nr. 5/2020, prin derogare de la 
prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu 
modificarile si completarile ulterioare, din Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia Guvemului in anul 2020 
se pot aloca sume, pe baza de hotarM ale Guvemului, 
pentru ordonatorii principal! de credite cu atributii in 
organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Senat si 
Camera Deputatilor si ale alegerilor pentm autoritatile 
administratiei publice locale.
Astfel, cheltuielile necesare organizarii si desfasur^ii 
alegerilor locale din anul 2020 vor face obiectul de 
reglementare a hotararii Guvemului privind 
cheltuielile necesare pregatirii si desfa^urarii in bune 
condi|ii a alegerilor locale, ce va trebui sa fie adoptata 
in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a 
proiectului de act normativ, conform art. 2 alin. (2) din 
Legea nr. 84/2020.

Secfiunea a 5~a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislafiei in vigoare

1. Masuri normative necesare 
pentru aplicarea prevederilor 
proiectului de act normativ:
a) acte normative in vigoare ce vor 
fi modificate sau abrogate, ca 
urmare a intr^ii in vigoare a 
proiectului de act normativ;____ -%'a



b) acte normative ce urmeaza a fi 
elaborate in vederea implementarii 
noilor dispozi^ii.

Vor fi elaborate urmatoarele proiecte de acte 
normative:
Hotarare a Guvemului privind cheltuielile 
necesare pregatirii si desfasurarii in bune conditii 
a alegerilor locale;
Hotarare a Guvemului privind masurile tehnice 
necesare bunei organizari si desfasurari a 
alegerilor locale;
Hotarare a Autoritatii Electorale Permanente 
privind inregistrarea audiovideo a operatiunilor 
efectuate de catre membrii birourilor electorale ale 
sectiilor de votare pentru numararea voturilor; 
Hotarare a Autoritatii Electorale Permanente 
privind functionarea Sistemului informatic de 
centralizare a datelor din procesele-verbale 
privind consemnarea rezultatelor votarii.________
Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

V. Compatibilitatea proiectului 
de act normativ cu legislatia in 
domeniui achizitiilor publice.
2. Conformitatea proiectului de 
act normativ cu legislafia 
comunitara in cazul proiectelor 

tralispun prevederi

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

ce
comunitare
3. Masuri normative necesare 
aplicarii directe a actelor 
normative comunitare

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

4. Hotarari ale Curfli de Justifie 
a Uniunii Europene

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

5. Alte acte normative $i/sau 
documente internafionale din 
care decurg angajamente

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

6. Alte informatii Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

Secfiunea a 6-a
Consultdrile efectuate in vederea elabordriiproiectului de act normativ

1. Informa^ii privind procesul de Proiectul de act normativ nu se refera la acest
consultare organizatii subiect. 
neguvernamentale, institute de________

cu



cercetare alte organisme 
implicate
2. Fundamentarea alegerii 
organizafiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum $i a modului 
in care activitatea acestor 
organizafii este legata de obiectui 
proiectuiui de act normativ

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

3. Consultarile organizate cu 
autoritafile administra^iei
publice locale, in situa^ia in care 
proiectul de act normativ are ca 
obiect activitafi ale acestor 
autoritafi, in condi|iile Hotararii 
Guvernului nr. 521/2005 privind 
procedura de consultare a 
structurilor asociative ale 
autoritatilor administrafiei
publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normative

Structurile asociative ale administratiei publice 
locale au fost informate cu privire la elaborarea 
proiectuiui de act normativ.

4. Consultarile desfa^urate in
consiliilor

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.cadrul

interministeriale, 
conformitate cu prevederile 
Hotararii Guvernului nr. 
750/2005 privind constituirea 
consiliilor interministeriale 
permanente

Ain

-t'

■■-■I

5. Informalii privind avizarea de 
catre:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aparare a 
Jarii
c) Consiliul Economic §i Social
d) Consiliul Concuren^ei
e) Curtea de Conturi

Proiectul de act normativ a fost avizat favorabil de 
Consiliul Legislativ prin avizul nr.627/2020

6. Alte informatii Proiectul de lege a fost elaborat de Autoritatea 
Electorala Permanenta.
A fost consultata Autoritatea Na^ionala de 
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter 
Personal. its,



Proiectul de act normativ este subsecvent Legii nr. 
84/2020, care a intrat in vigoare in data de 20 iunie 
2020, data propusa pentru des:^surarea alegerilor 
locale implicand adoptarea de urgenta a acestuia.

Secfiunea a 7-a
Activitdfi de informare publicd privind elaborarea §i implementarea

proiectului de act normativ

1. Informarea societatii civile cu 
privire la necesitatea elaborarii 
proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul 
Autoritatii Electorate Permanente, in conformitate 
cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind 
transparen^a decizionala in administra^ia publica, 
republicata.

2. Informarea societafii civile cu 
privire la eventualul impact 
asupra ^ mediului in urma 
implementarii proiectului de act 
normativ, precum efectele 
asupra sanatatii $i securita^ii 
cetafenilor 
biologice

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

diversitafiisau

3. Alte informafii Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

Sectiunea a 8-a 
Mdsuri de implementare

1. Masurile de punere in aplicare 
a proiectului de act normativ de 
catre autoritafilor administrafiei 
publice centrale $i/sau locale - 
infiintarea unor noi organisme 
sau extinderea competenfelor 
institutiilor existente

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

2. Alte informatii Proiectul de act normativ nu se refera Ja-acest 
subiect.



Fata de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege privind stabilirea datei 
alegerilor pentru autorita^ile administratiei publice locale din anul 2020, precum a unor 
masuri pentru buna organizare desfa§urare a acestora, pe care il supunem Parlamentului 
spre adoptare, cu procedura de urgenta prevazuta de art.76 alm.(3) din Constitutia 
Romaniei, republicata.
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