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Lege promulgată

Președintele Klaus 
Iohannis a promulgat legea 
potrivit căreia persoanele 
fizice cu handicap grav 
sau accentuat sunt scutite 
de la plata impozitului pe 
veniturile realizate din 
transmiterea dreptului 
de proprietate cu titlu de 
moștenire.
”Sunt scutite de la 
plata impozitului pe 

venit: persoanele fizice 
cu handicap grav sau 
accentuat, pentru 
veniturile realizate 
din: (...) transmiterea 
dreptului de proprietate 
și a dezmembrămintelor 
acestuia cu titlul de 
moștenire, (...) indiferent 
de momentul dezbaterii 
succesiunii”, se arată în 
lege.

”Asta oricum se pe-
trece. Restructurarea vi-

ne de la sine. Atâta timp 
cât introduci aplicaţii care 

permit reducerea număru-
lui de operaţiuni, care per-
mit interacţiunea directă a 
beneficiarilor, care intro-
duc foarte bine fluxul di-
rect, desigur că va exista 
o consecinţă că unii din-
tre angajaţi, angajaţi care 
şi acum plimbă hârtii, nu 
îşi vor avea rostul. Lucrul 
acesta se va petrece pe 

măsura timpului. La nive-
lul administraţiei, în speci-
al al administraţiei centra-
le, timp de şapte ani de zi-
le nu a existat nicio miş-
care în direcţia digitaliză-
rii”, a declarat Ludovic Or-
ban, într-un interviu acor-
dat Digi 24, întrebat dacă 
se gândeşte la restructu-
rarea aparatului bugetar 

într-o perioadă de criză.
Premierul a dat 

exemplu de instituţii un-
de nu s-a produs digita-
lizarea şi a făcut referire 
în acest context, la ANAF 
şi Vamă. ”În ceea ce pri-
veşte toate aplicaţiile care 

există - Revisal, aplicaţiile 
privind cadrul de sănătate 
- sunt aplicaţii îmbătrâni-
te. Nu a existat niciun fel 
de concepţie, de arhitec-
tură pentru a uniformiza 
baza de date”, a mai spus 
Ludovic Orban.

Restructurarea aparatului bugetar, 
în perioada următoare
Premierul Ludovic Orban a afirmat că 
restructurarea aparatului bugetar va 
veni ”de la sine” în perioada următoare, 
menţionând că digitalizarea administraţiei 
va avea drept consecinţă că unii angajaţi 
nu îşi vor mai avea rostul.

Cele mai importante 
prevederi ale actului nor-
mativ:
 Listele de susţină-

tori şi candidaturile pot fi 
depuse pe suport de hâr-
tie sau informatic. Prin su-
port informatic se înţelege 
orice tip de suport electro-
nic de tip CD, DVD, stick 
USB sau HDD extern.
 La rubrica «având 

funcţia de...» din formu-
larele declaraţiilor de ave-
re şi de interese, candida-
ţii vor menţiona calitatea 
de candidat la una dintre 
funcţiile de primar, consili-
er local, consilier judeţean 
sau preşedinte al consiliu-
lui judeţean.
 Pentru depunerea 

candidaturilor la birourile 
electorale de circumscrip-
ţie pe suport de hârtie se 
constituie patru dosare.

În cazul depunerii do-
sarelor de candidatură pe 
suport informatic, acestea 
trebuie să conţină:

a) pentru consiliul lo-
cal şi consiliul judeţean, 
lista de candidaţi, con-
form modelului prevăzut 
în anexa 1, semnată cu 
semnătură electronică ca-
lificată de către persoa-
nele prevăzute la art. 47 
alin. (1) şi (2) din Legea 
115/2015, cu modificările 
şi completările ulterioare;

b) pentru primar şi 
preşedintele consiliului 
judeţean, propunerea de 
candidatură, conform mo-

delului prevăzut în anexa 
2, semnată cu semnătu-
ră electronică calificată de 
către persoanele prevăzu-
te la art. 47 alin. (1) şi (2) 
din Legea 115/2015, cu 
modificările şi completări-
le ulterioare;

c) copiile actelor de 
identitate ale candidaţilor;

d) declaraţiile de ac-
ceptare a candidaturii, 
conform modelului prevă-
zut în anexa 3, semnate 
cu semnătură electroni-
că calificată de către can-
didaţi;

e) declaraţiile de ave-
re şi declaraţiile de inte-
rese, conform modelelor 
prevăzute de anexele 1 şi 
2 la Legea 176/2010, cu 
modificările şi completări-
le ulterioare, semnate cu 
semnătură electronică ca-
lificată de către candidaţi;

f) declaraţiile pe pro-
pria răspundere în sen-
sul că a avut sau nu ca-
litatea de lucrător al Se-
curităţii sau de colabora-
tor al acesteia, semnate 
cu semnătură electroni-
că calificată de către can-
didaţi, conform modelu-
lui prevăzut în anexa la 
OUG 24/2008, aprobată 
cu modificări şi completări 
prin Legea 293/2008, cu 
modificările şi completări-
le ulterioare;
 Dosarele de candi-

datură pe suport informa-
tic vor fi însoţite de un for-
mular, în două exemplare 

originale, semnat şi datat 
olograf de către persoa-
na desemnată să depu-
nă candidaturile de că-
tre conducerea partidului, 
a organizaţiei cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor 
naţionale, a alianţei politi-
ce sau a alianţei electora-
le care a propus candida-
turile, respectiv de către 
candidatul independent.
 Datele susţină-

torilor şi semnăturile 
aces tora pot fi colectate 
pe suport de hârtie sau 
prin mijloace electroni-
ce, acestea din urmă in-
cluzând platforme on-li-
ne specifice şi serviciile de 
poştă electronică.
 Listele de susţină-

tori întocmite în format 
electronic pot fi semna-

te de către susţinători cu 
semnătură electronică.
 Lista de susţinători 

poate conţine datele unui 
singur susţinător.
 Listele de susţină-

tori în format electronic 
sunt valabile numai da-
că veridicitatea datelor es-
te atestată prin declaraţia 
pe propria răspundere 
prevăzută la art. 51 alin. 
(1) ultima teză din Legea 
115/2015, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
întocmită în format elec-
tronic, dată conform legii şi 
modelului prevăzut în ane-
xa 5 la prezenta metodo-
logie şi semnată cu sem-
nătură electronică califica-
tă de către persoana care 
a colectat datele şi semnă-
turile susţinătorilor.

Alegeri locale în 
vreme de COVID-19

 Dosarele de candidatură se pot depune şi în format electronic  
 Semnăturile de susținere se pot strânge şi prin e-mail

Candidaturile pentru alegerile locale prevăzute 
pentru 27 septembrie pot fi depuse şi în format 
electronic. De asemenea, va exista o singură 
listă de susţinători pentru primar şi consilieri 
locali şi una pentru consilierii judeţeni şi pentru 
preşedintele consiliului judeţean, iar susţinerea 
pentru o anumită candidatură poate fi exprimată 
şi prin e-mail, în contextul pandemiei de 
COVID-19, potrivit unui proiect de hotărâre al 
Autorităţii Electorale Permanente (AEP).

Președintele interimar 
al PSD, Marcel Ciolacu, 
a anunţat că social-
democraţii vor depune o 
moţiune de cenzură, care 
“100% va trece” de votul 
Parlamentului. “Vom avea 
voturile suficiente să 
treacă această moţiune. 
Marea majoritate a 
liderilor grupurilor politice 
doresc să treacă această 
moţiune”, a afirmat 
președintele interimar al 
PSD, care nu a avansat 
însă o dată certă la care 
va fi depusă moţiunea, 
ci doar a reamintit că a 

anunţat faptul că social-
democraţii nu o vor 
depune în timpul stării de 
alertă.
Ciolacu a mai precizat 
că PSD dorește să 
meargă la consultările 
de la Cotroceni și cu 
o propunere de prim-
ministru după căderea 
Guvernului Orban. 
Întrebat dacă are deja 
un nume pentru un 
viitor prim-ministru, 
el a declarat că este 
preferat, în acest 
moment, „un specialist în 
economie“.

Moţiunea de cenzură va trece 100%


