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I. INTRODUCERE 
 

 

Aderarea României la Uniunea Europeană – proces finalizat la 1 ianuarie 

2007, presupune cu necesitate, pe lângă realizarea obligaţiilor asumate ce decurg 

din apartenenţa la marea familie euro-comunitară, participarea nemijlocită la 

construcţia europeană, marcată de o prezenţă activă în structurile şi instituţiile 

Uniunii. 

Potrivit prevederilor art. 24, alin. 2 din Tratatul de Aderare a Bulgariei şi 

României la Uniunea Europeană, ţara noastră s-a obligat să organizeze alegeri 

pentru Parlamentul European până la data de 31 decembrie 2007. 

În vederea atingerii acestui obiectiv s-a impus perfecţionarea cadrului 

legislativ care să permită desemnarea reprezentanţilor României în Parlamentul 

European. Acest demers s-a concretizat prin adoptarea Legii 33/2007 privind 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European care se 

raportează la dispoziţiile cuprinse în Tratatul de Aderare a Bulgariei şi României 

la Uniunea Europeană, dispoziţiile art. 38 din Constituţia României, precum şi la 

prevederile Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 

Senatului. 

Spre deosebire de toate celelalte confruntări şi consultări electorale la 

scară naţională derulate până în prezent, alegerile pentru Parlamentul European 

au evidenţiat o situaţie cu totul nouă, implicând deopotrivă pe cetăţenii români 

cât şi pe cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, cu reşedinţă sau 

domiciliu în România. 

Conform dreptului comunitar primar, orice persoană care deţine cetăţenia 

unui stat membru este cetăţean al Uniunii Europene. Iar acest concept de 

cetăţenie europeană include, între drepturile subiacente, şi pe cel de vot – de a 
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alege şi de a fi ales, la alegerile pentru Parlamentul European, ca o concretizare 

a principiului nediscriminării, dar şi ca un corolar al dreptului de circulaţie şi de 

şedere pe teritoriul Uniunii. Ca atare, cetăţenii statelor membre ale Uniunii 

Europene îşi pot exercita dreptul de vot şi de a fi aleşi fie în statul membru de 

origine, fie în statul membru în care aceştia îşi au reşedinţa sau domiciliul. 

Aceştia se bucură de aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români în exercitarea 

drepturilor electorale, în acord cu principiul egalităţii de tratament, existând 

proceduri clare, modalităţi concrete de colaborare a autorităţilor competente din 

statele membre, care să asigure condiţii ca nimeni să nu voteze, respectiv să nu 

candideze de două ori în cadrul aceloraşi alegeri. 

Procesul electoral al alegerilor membrilor din România în Parlamentul 

European a debutat la începutul anului 2007, a fost suspendat ca urmare a 

organizării Referendumului naţional de la 19 mai 2007, pentru a fi apoi reluat şi 

finalizat la 25 noiembrie 2007 prin desemnarea reprezentanţilor din România în 

Parlamentul European, reprezentanţi care îşi vor exercita mandatul până la finele 

actualei legislaturi ce se va încheia în 2009.  



 

 

II. CADRUL NORMATIV 
 

 

Alegerea membrilor din România în Parlamentul European este 

reglementată prin acte normative comunitare şi naţionale. 

Dispoziţiile art. 190 alin. (1) din Tratatul de instituire a Comunităţii 

Europene, la care România este parte datorită aderării la Uniunea Europeană la 1 

ianuarie 2007, stabilesc că „Reprezentanţii în Parlamentul European ai 

popoarelor statelor reunite în Comunitate sunt aleşi prin vot universal direct.”  

Actul din 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin 

vot universal direct1 stabileşte principii comune tuturor statelor membre ale 

Uniunii Europene. Membrii Parlamentului European sunt aleşi potrivit 

sistemului reprezentării proporţionale prin scrutin de listă, care poate fi 

preferenţială sau prin vot unic transferabil. Statele membre pot fixa un prag 

minim pentru repartiţia mandatelor care nu poate depăşi 5% din voturile 

exprimate la nivel naţional, precum şi un plafon pentru cheltuielile de campanie 

electorală ale candidaţilor. Totodată, alegerile din statele membre se desfăşoară 

în aceeaşi perioadă, rezultatele neputând fi făcute publice decât după încheierea 

votării în toate statele membre.  

Dispoziţiile art. 19 alin. (2) din Tratatul de instituire a Comunităţii 

Europene stabilesc dreptul cetăţenilor Uniunii Europene de a vota şi de a 

candida în alegerile europene organizate în statul membru unde aceştia sunt 

rezidenţi, în aceleaşi condiţii ca resortisanţii acelui stat. În acest sens, Directiva 

Consiliului nr. 93/109/CE din 6 decembrie 1993 reglementează modalităţile de 

exercitare a dreptului de vot şi de a candida în alegerile pentru Parlamentul 

                                                 
1 Actul anexat la Decizia Consiliului 76/787/ECSC, EEC, EURATOM din 8 octombrie 1976 privind alegerea 
membrilor Parlamentului European prin sufragiu universal direct modificat prin Decizia Consiliului din 25 iunie 
şi 23 septembrie 2002 nr. 2002 nr. 2002/772/EC, Euratom, (varianta consolidată). 
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European de către cetăţenii Uniunii Europene care au reşedinţa într-un stat 

membru fără a fi cetăţeni ai acestuia (vezi Anexa nr. 1). 

Actori importanţi în alegerea Parlamentului European, partidele politice 

europene contribuie la formarea unei conştiinţe europene şi la exprimarea voinţei 

politice a cetăţenilor Uniunii. Regulamentul nr. 2004/2003/CE al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 4 noiembrie 2003 reglementează statutul şi 

finanţarea partidelor politice la nivel european. 

Prin ratificarea Tratatului privind aderarea Republicii Bulgaria şi a 

României la Uniunea Europeană1, România s-a obligat să organizeze primele 

alegeri pentru Parlamentul European înainte de 31 decembrie 2007. Acelaşi Tratat 

stabileşte numărul reprezentanţilor în Parlamentul European aleşi în România. 

Astfel, până în 2009, României îi revin 35 de mandate în Parlamentul European, 

după această dată urmând ca numărul de membri din România ai Parlamentului 

European să fie redus la 33. 

În scopul realizării cadrului legislativ naţional, Parlamentul României a 

adoptat Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 

Parlamentul European2. Acest act normativ a transpus Actul din 1976 privind 

alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct şi Directiva 

Consiliului nr. 93/109/CE din 6 decembrie 1993.  

Legea nr. 33/2007 se completează cu dispoziţiile Legii nr. 373/2004 pentru 

alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, cu modificările şi completările 

ulterioare şi stabileşte, pentru prima dată, posibilitatea cetăţenilor altor state 

                                                 
1 Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, 
Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica 
Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica 
Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, 
Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state 
membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a 
României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 
157/2005, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 465 din 1 iunie 2005. 
2 Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European a fost publicată 
în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 28 din 16 ianuarie 2007. 
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membre ale Uniunii Europene de a vota şi de a fi aleşi, laolaltă cu cetăţenii 

români, ca membri din România în Parlamentul European. 

În conformitate cu dispoziţiile legii, teritoriul României constituie o 

singură circumscripţie electorală. Membrii din România în Parlamentul 

European sunt aleşi potrivit sistemului reprezentării proporţionale prin scrutin de 

listă blocată, precum şi pe bază de candidaturi independente. Mandatele sunt 

repartizate la nivel naţional potrivit metodei d’Hondt. 

Pragul electoral pentru partidele şi formaţiunile politice este de 5% din 

totalul voturilor valabil exprimate la nivel naţional. Candidatul independent este 

declarat ales dacă obţine un număr de voturi valabil exprimate cel puţin egal cu 

coeficientul electoral naţional. Coeficientul electoral naţional reprezintă partea 

întreagă a raportului dintre numărul total de voturi valabil exprimate la nivel 

naţional şi numărul de mandate de parlamentari europeni ce revin României. 

Legea nr. 33/2007 prevede, totodată, o serie de atribuţii noi pentru 

Autoritatea Electorală Permanentă dintre care amintim: eliberarea dovezii în baza 

căreia alegătorii comunitari îşi pot exercita dreptul de vot, realizarea schimbului 

de informaţii privind drepturile electorale ale cetăţenilor comunitari cu 

instituţiile similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, precum şi 

îndeplinirea formalităţilor necesare acceptării membrilor din România în 

Parlamentul European. 

Guvernul României a adoptat mai multe ordonanţe de urgenţă care au 

modificat şi completat în mod expres Legea nr. 33/2007 şi au stabilit, totodată, o 

serie de măsuri pentru mai buna organizare şi desfăşurare a alegerilor.  

Astfel, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 1/20071 a introdus noi 

reglementări privind listele electorale, componenţa şi atribuţiile birourilor 

electorale, precum şi conţinutul proceselor verbale. Pe lângă modificările aduse 

Legii nr. 33/2007, actul normativ menţionat a reglementat modul de calcul al 

                                                 
1 Ordonanţa de Urgenţă nr. 1 din 7 februarie 2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 97 din 8 februarie 2007. 
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termenelor din calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale, precum şi 

documentele în baza cărora se exercită dreptul de vot al alegătorilor resortisanţi 

şi comunitari.  

O altă modificare a Legii nr. 33/2007 a fost adusă de Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 8/20071. Aceasta a privit punerea la dispoziţia 

primarilor, în mod gratuit, de către structurile competente, a actualizărilor 

listelor electorale permanente, precum şi a copiilor de pe acestea.  

Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 15/20072, procesul electoral, 

iniţiat prin adoptarea de către Guvern a Hotărârii nr. 76 din 24 ianuarie 2007 

privind stabilirea datei de referinţă pentru alegerea membrilor din România în 

Parlamentul European în ziua de 13 mai 2007, a fost amânat pentru semestrul II 

al anului 2007. Operaţiunile electorale realizate până în acel moment au fost 

recunoscute ca valabile.  

După stabilirea datei de referinţă prin Hotărârea nr. 939/2007 în ziua de 

25 noiembrie, Guvernul a adoptat Ordonanţa de Urgenţă nr. 84/20073 care a 

adus unele modificări şi completări Legii nr. 33/2007. Acestea au privit în 

principal obligativitatea completării unei declaraţii pe proprie răspundere de 

către alegătorii înscrişi în lista electorală suplimentară, imprimarea buletinelor 

de vot, modalitatea de transmitere a proceselor verbale, precum şi verificarea 

listelor electorale suplimentare şi a declaraţiilor pe proprie răspundere de către 

Autoritatea Electorală Permanentă. 

                                                 
1 Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 8 din 20 februarie 2007 pentru modificarea art. IV din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 
Parlamentul European şi a art. 92 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor 
pentru Parlamentul European publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 134 din 23 februarie 2007. 
2 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din 
România în Parlamentul European, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 173 din 12 martie 2007. 
3 Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 84 din 28 august 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, pentru modificarea art. IV 
alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European şi pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul 
European din anul 2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 602 din 31 august 2007. 
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Nu în ultimul rând, Ordonanţa de Urgenţă nr. 84/2007 a dat posibilitatea 

partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, 

alianţelor politice, alianţelor electorale şi candidaţilor independenţi care nu 

depuseseră listele de susţinători la Biroul Electoral Central până la data de 14 

martie 2007, să le depună odată cu listele de candidaţi. 

Pentru realizarea acţiunilor necesare alegerii membrilor din România în 

Parlamentul European în anul 2007, Guvernul a adoptat mai multe hotărâri1 

privind stabilirea datei de referinţă, calendarul perioadei electorale, documentele 

şi materialele necesare votării, precum şi cheltuielile necesare pentru pregătirea, 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor.  

Un aspect particular, reglementat prin Hotărâre de Guvern, a fost 

schimbul de informaţii asupra drepturilor electorale ale cetăţenilor comunitari 
                                                 
1 Hotărârea Guvernului nr. 77 din 24 ianuarie 2007 privind modelul listei de alegători ce susţin partidele politice, 
organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice sau alianţele electorale, precum şi 
cel al listei de alegători ce susţin candidatul independent la alegerile pentru membri din România în Parlamentul 
European; Hotărârea Guvernului nr. 128 din 7 februarie 2007 privind aprobarea programului calendaristic pentru 
realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2007; 
Hotărârea Guvernului nr. 126 din 7 februarie 2007 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007; Hotărârea Guvernului 
nr. 127 din 7 februarie 2007 privind stabilirea măsurilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor membrilor 
din România în Parlamentul European din anul 2007; Hotărârea Guvernului nr. 132 din 7 februarie 2007 privind 
aprobarea modelului, denumirii, formei, conţinutului şi a modului de eliberare şi de utilizare a dovezii eliberate 
de Autoritatea Electorală Permanentă alegătorilor comunitari pentru exercitarea dreptului de a alege membrii din 
România în Parlamentul European; Hotărârea Guvernului nr. 131 din 7 februarie 2007 privind schimbul de 
informaţii dintre Autoritatea Electorală Permanentă şi instituţiile din statele membre ale Uniunii Europene, care 
au responsabilităţi similare, necesar organizării şi desfăşurării alegerilor pentru Parlamentul European din anul 
2007; Hotărârea Guvernului nr. 129 din 7 februarie 2007 pentru aprobarea modelului ştampilelor ce vor fi 
folosite la birourile electorale, al ştampilei cu menţiunea "VOTAT", precum şi a modelului buletinului de vot şi 
al listelor electorale care vor fi folosite pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 
anul 2007; Hotărârea Guvernului nr. 130 din 7 februarie 2007 privind modelul timbrului autocolant, condiţiile de 
tipărire, de gestionare şi de utilizare a acestuia pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European 
din anul 2007; Hotărârea Guvernului nr. 939 din 22 august 2007 privind stabilirea datei de referinţă pentru 
alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007; Hotărârea Guvernului nr. 991 din 28 
august 2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 126/2007; Hotărârea Guvernului nr. 
1049 din 5 septembrie 2007 privind modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 129/2007, a anexei la 
Hotărârea Guvernului nr. 130/2007 şi a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 132/2007; Hotărârea Guvernului 
nr. 1108 din 18 septembrie 2007 privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor 
necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2007; Hotărârea Guvernului 
nr. 1255 din 17 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 126/2007; Hotărârea 
Guvernului nr. 1286 din 24 octombrie 2007 privind modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 
129/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1287 din 24 octombrie 2007 pentru stabilirea modelului proceselor-verbale 
privind constatarea rezultatului votării şi centralizarea voturilor, al Comunicatului Biroului Electoral Central 
privind lista partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, 
alianţelor electorale şi candidaţilor independenţi cărora li se pot repartiza mandate pentru Parlamentul European, 
al procesului-verbal privind centralizarea voturilor şi atribuirea mandatelor, precum şi al certificatului constatator 
al alegerilor pentru Parlamentul European. 
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dintre Autoritatea Electorală Permanentă şi instituţiile din statele membre ale 

Uniunii Europene care au responsabilităţi similare. 

Totodată, în îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 33/2007, 

Autoritatea Electorală Permanentă a adoptat Hotărârea nr. 1/2007 privind 

modelul şi modul de utilizare ale declaraţiei pe propria răspundere dată de 

alegătorii înscrişi în listele electorale suplimentare la alegerea membrilor din 

România în Parlamentul European1 (vezi Anexa nr. 2). 

                                                 
1 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 720/24.X.2007. 



 

 

III. ORGANIZAREA ALEGERILOR PENTRU 

PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

 

III.1 INSTITUŢII ŞI ORGANISME IMPLICATE ÎN 

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ALEGERILOR 

 

În scopul coordonării şi urmăririi îndeplinirii sarcinilor prevăzute de 

legislaţia în vigoare privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor membrilor din 

România în Parlamentul European care revin Guvernului, ministerelor şi 

celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi 

prefecţilor şi primarilor, Guvernul României a emis Hotărârea nr. 127 din 7 

februarie 2007 care prevede constituirea unei Comisii Tehnice Centrale. 

Această comisie a fost alcătuită din: 

     Preşedinte  

Ministrul Administraţiei şi Internelor 

Membri 

     Secretarul de stat pentru relaţia cu instituţiile prefectului din Ministerul 

Administraţiei şi Internelor - coordonator; 

     Secretarul de stat pentru comunităţile locale din Ministerul Administraţiei 

şi Internelor - coordonator adjunct; 

Secretarul de stat şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică din 

Ministerul Administraţiei şi Internelor; 

     a) reprezentanţi, la nivel de secretar de stat, ai: 

    - Secretariatului General al Guvernului; 

    - Ministerului Finanţelor Publice; 

    - Ministerului Afacerilor Externe; 
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    - Ministerului Apărării; 

    - Ministerului Justiţiei; 

    - Ministerului Educaţiei şi Cercetării; 

    - Ministerului Culturii şi Cultelor; 

    - Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; 

    - Ministerului Sănătăţii Publice; 

    - Institutului Naţional de Statistică; 

    - Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat; 

     b) reprezentanţi ai: 

    - Autorităţii Electorale Permanente; 

    - Agenţiei Naţionale de Presă „Rompres”; 

    - Societăţii Comerciale „Electrica” - S.A.; 

    - Societăţii Naţionale de Televiziune; 

    - Societăţii Naţionale de Radiodifuziune. 

La nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti s-au constituit, prin ordin 

al prefectului, comisii tehnice judeţene sau a municipiului Bucureşti, cu atribuţii 

în coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor autorităţilor administraţiei 

publice locale, prevăzute în legislaţia electorală. 

Totodată, Hotărârea nr. 127 din 7 februarie 2007 privind stabilirea 

măsurilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor membrilor din România 

în Parlamentul European din anul 2007 precizează atribuţii specifice pentru toate 

instituţiile implicate.  

Cheltuielile necesare pregătirii, organizării şi desfăşurării alegerilor 

alocate din fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului sunt 

prezentate în tabelul de mai jos1: 

 

                                                 
1 Hotărârea Guvernului nr. 126 din 7 februarie 2007 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea 
şi desfăşurarea alegerilor membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007. 
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III. 2 BIROUL ELECTORAL CENTRAL 

 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 76/2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 

99 din 8 februarie 2007, data de referinţă pentru organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007 a fost 

stabilită în ziua de 13 mai 2007. În conformitate cu dispoziţiile art. 14 din Legea 

nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul 

European, cu modificările şi completările ulterioare, Biroul Electoral Central a 

fost constituit în data de 16 februarie 2007 şi completat cu reprezentanţii 

partidelor politice parlamentare în data de 17 februarie 2007. 

Componenţa iniţială a Biroului Electoral Central a fost următoarea: 

preşedinte – judecător Valeria Dumitrache; locţiitor – judecător Maura Olaru; 

ceilalţi judecători membri ai BEC – Lavinia Curelea, Gheorghiţa Luţac, Carmen 

Sîrbu; reprezentanţii partidelor politice – Anghel Stanciu (PSD), Tudor 

Alexandru Chiuariu (PNL), Cristian Ene (PD), Verginia Vedinaş (PRM), 

Zsuzsanna Peter (UDMR), Luminiţa Motoc (PC), Tamara Baicu (Grupul 
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parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor); reprezentanţii 

Autorităţii Electorale Permanente – preşedinte Octavian Opriş şi vicepreşedinţii 

Ionel Fleşariu şi Alexandru Radu. 

Ca urmare a intrării în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

15/2007 prin care s-a abrogat Hotărârea Guvernului nr. 76/2007, începând cu 15 

martie 2007, activitatea Biroului Electoral Central a fost suspendată până la 

intrarea în vigoare a unei noi hotărâri a Guvernului de aprobare a programului 

calendaristic.  

Prin Hotărârea Guvernului nr. 939/2007, publicată în Monitorul Oficial 

nr. 578 din 23 august 2007, s-a stabilit ziua de duminică, 25 noiembrie 2007, ca 

dată de referinţă pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor membrilor din 

România în Parlamentul European din anul 2007. Hotărârea Guvernului nr. 

1108/2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 648 din 24 septembrie 2007, a 

stabilit programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru 

alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2007. Astfel, 

Biroul Electoral Central şi-a reluat activitatea în 24 septembrie 2007, aceasta 

desfăşurându-se până la data publicării rezultatelor alegerii membrilor din 

România în Parlamentul European în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

respectiv 30 noiembrie 2007. În data de 19 octombrie 2007, Biroul Electoral 

Central a fost completat cu reprezentanţii partidelor politice neparlamentare. 

Până la suspendarea activităţii, Biroul Electoral Central a adoptat 9 

hotărâri. Acestea au privit regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor 

electorale, întocmirea listei de candidaţi şi a celorlalte documente care o însoţesc 

privind alegerea cetăţenilor români ca membri în Parlamentul European, data la 

care expiră termenele prevăzute în programul calendaristic aprobat prin H.G. nr. 

128 din data de 7 februarie 2007, înregistrarea semnelor electorale depuse de 

partidele politice, alianţele politice şi electorale, precum şi de către organizaţiile 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi respingerea semnelor electorale 

depuse de Partidul Noua Generaţie Creştin-Democrat, Partidul Liberal 
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Democrat, Partidul Verde, Uniunea Populară Social Creştină şi Partidul 

Ecologist Român. 

La reluarea activităţii în data de 25 septembrie 2007, noua componenţă a 

Biroului Electoral Central a fost următoarea: preşedinte – judecător Gheorghe 

Florea; locţiitor – judecător Maura Olaru; ceilalţi judecători membri ai BEC – 

Lavinia Curelea, Gheorghiţa Luţac şi Carmen Sîrbu. Formaţiunile politice au 

fost reprezentate de: Anghel Stanciu (PSD), Ioan Ghişe (PNL), Cristian Ene 

(PD), Gheorghe Funar (PRM), Szekely Levente Csaba (UDMR), Luminiţa 

Motoc (PC) şi Tamara Baicu (Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale din 

Camera Deputaţilor). Din cadrul Biroului Electoral Central au mai făcut parte 

reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente – preşedinte Octavian Opriş şi 

vicepreşedinţii Ana-Maria Pătru şi Marian Muhuleţ. 

De la reluarea activităţii şi până la încheierea acesteia în data de 30 

noiembrie 2007, Biroul Electoral Central a adoptat 56 de hotărâri.  

Astfel, în data de 27 septembrie 2007, Biroul Electoral Central a adoptat 

Hotărârea nr. 10 (vezi Anexa nr. 3) privind înregistrarea listelor de candidaţi 

propuse de partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor 

naţionale, candidatura independentă a lui Tökes Ladislau şi respingerea 

candidaturilor doamnei Noghin Doina Elena, precum şi a domnilor Cornel 

Cernoschi şi Gibescu Gh. George. 

Prin hotărârile 11 şi 12 din 27 septembrie (vezi Anexele nr. 4 şi 5), Biroul 

Electoral Central a respins, ca tardiv formulate, cererile de înregistrare ale 

semnelor electorale ale Partidului Iniţiativa Naţională şi Partidului Verde. 

Intrarea în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă nr. 96/2007 a determinat însă 

adoptarea Hotărârii nr. 14 din 11 octombrie (vezi Anexa nr. 6) privind admiterea 

cererilor de înregistrare a semnelor electorale depuse de către Partidul Verde, 

Partidul Iniţiativa Naţională şi  Partidul Alianţa Socialistă.  

Pe lângă hotărârile privind înregistrarea candidaturilor şi semnele 

electorale, Biroul Electoral Central a adoptat hotărâri care au privit modul de 
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exercitare a dreptului de vot de către cetăţenii români cu domiciliul în 

străinătate, de către persoanele care făceau parte din birourile electorale ale 

secţiilor de votare organizate pentru referendum şi alegerea Parlamentului 

European, personalul medical de gardă, elevi şi studenţi, precum şi de către 

militarii din teatrele de operaţiuni aflaţi în ziua votului în alte locaţii decât cele 

pentru care a fost aprobată organizarea de secţii de votare. Totodată, Biroul 

Electoral Central a stabilit lista electorală în care au fost înscrişi cetăţenii care au 

votat la alegerile pentru membri din România în Parlamentul European din 25 

noiembrie 2007 prin deplasarea urnei speciale şi menţiunile înscrise în listele 

electorale suplimentare şi în declaraţia pe propria răspundere, în cazul 

cetăţenilor care au votat în străinătate pe baza titlului de călătorie. 

Au fost stabilite caracteristicile tehnice ale buletinului de vot, procedura 

de acreditare a observatorilor şi accesul delegaţilor şi observatorilor în secţia de 

votare, modul de comunicare a reprezentanţilor partidelor politice în biroul 

electoral al secţiei de votare, punerea la dispoziţia partidelor politice, alianţelor 

politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor 

naţionale, a copiilor de pe listele electorale permanente pe suport de hârtie şi în 

format electronic, precum şi a datelor de pe listele electorale suplimentare. 

A mai fost reglementată constituirea birourilor electorale ale secţiilor de 

votare în teatrele de operaţii din Irak, Afganistan, Kosovo şi Bosnia-

Herzegovina (vezi Anexa nr. 7), data completării birourilor electorale ale 

secţiilor de votare, organizarea distinctă a spaţiilor secţiilor de votare pentru 

Parlamentul European, afişarea, în secţiile de votare organizate la alegerile 

pentru membrii din România în Parlamentul European din 25 noiembrie 2007, a 

dispoziţiilor legale privind votul multiplu (vezi Anexa nr. 8).  

Totodată, s-au stabilit: înţelesul sintagmei „continuarea propagandei 

electorale după încheierea campaniei electorale”, interdicţia staţionării 

primarilor şi viceprimarilor în localurile secţiilor de vot; reprezentanţii birourilor 

electorale ale secţiilor de votare care să se deplaseze, după încheierea votării la 
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alegerile pentru membri din România în Parlamentul European din 25 noiembrie 

2007, la birourile electorale judeţene, respectiv de sector al municipiului 

Bucureşti, pentru a depune documentele electorale prevăzute de lege; 

modalitatea de certificare a copiei de pe procesul verbal eliberată 

reprezentanţilor partidelor; punerea la dispoziţia delegaţilor partidelor politice 

participante la alegerile pentru membri din România în Parlamentul European 

din data de 25 noiembrie 2007, care nu au reprezentanţi în biroul electoral al 

secţiei de votare, a unei copii certificate de pe procesul-verbal de centralizare a 

rezultatelor votării; operaţiunile pentru centralizarea datelor referitoare la 

alegerile membrilor din România în Parlamentul European din 25 noiembrie 

2007 (vezi Anexa nr. 9); transmiterea la Autoritatea Electorală Permanentă, în 

original, a proceselor verbale de constatare a rezultatelor alegerilor şi a 

contestaţiilor privitoare la operaţiunile electorale ale secţiilor de votare din 

străinătate (vezi Anexa nr. 10). 

Nu în ultimul rând, Biroul Electoral Central a soluţionat mai multe 

contestaţii ale partidelor politice împotriva hotărârilor birourilor electorale 

judeţene privind modul de formare şi componenţa birourilor electorale judeţene 

sau ale secţiilor de votare, precum şi plângeri referitoare la nerespectarea 

prevederilor legale care reglementează campania electorală. 

Biroul Electoral Central şi-a încheiat activitatea odată cu publicarea 

rezultatelor alegerilor membrilor din România în Parlamentul European în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 818 din data de 30 noiembrie 2007. 



 

 

IV. ROLUL AUTORITĂŢII ELECTORALE 

PERMANENTE ÎN ORGANIZAREA ALEGERILOR 

PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

 

Pe tot parcursul anului 2007, activităţile desfăşurate de către Autoritatea 

Electorală Permanentă au avut în vedere, în principal, asigurarea condiţiilor 

corespunzătoare de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul 

European. 

În conformitate cu competenţele stabilite prin dispoziţiile Legii nr. 

373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a Legii nr. 

33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul 

European, a  Hotărârii nr. 2/2007 a Parlamentului României privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale 

Permanente, precum şi prin celelalte acte normative de punere în executare a 

legilor mai sus-menţionate, au fost stabilite următoarele obiective principale:  

a) colaborarea cu instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale 

şi locale pentru asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a procesului 

electoral; 

b) îndrumarea, informarea şi instruirea personalului autorităţilor 

administraţiei publice cu atribuţii în organizarea şi desfăşurarea procesului 

electoral, a persoanelor care pot deveni membri ai birourilor electorale, precum 

şi a alegătorilor; 

c) monitorizarea şi controlul activităţilor specifice (întocmirea şi 

actualizarea listelor electorale permanente; păstrarea registrelor cuprinzând 

listele electorale permanente; efectuarea comunicărilor prevăzute de lege pentru 

actualizarea listelor electorale permanente; operarea la timp şi de către persoane 
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autorizate a modificărilor intervenite în listele electorale permanente; asigurarea 

concordanţei dintre conţinutul listelor electorale permanente existente la primării 

şi exemplarul aflat la judecătorii; stabilirea localurilor secţiilor de votare şi a 

sediilor birourilor electorale; asigurarea fondurilor necesare destinate logisticii 

electorale; realizarea din timp a dotărilor specifice secţiilor de votare – urne şi 

cabine, ştampile, tuşiere, panouri, indicatoare, precum şi monitorizarea modului 

de păstrare a acestora între perioadele electorale). 

d) asigurarea, în limita competenţelor, a aplicării unitare a dispoziţiilor 

legale referitoare la organizarea alegerilor. 

 

IV.1 ELIBERAREA DOVEZILOR PENTRU CETĂŢENII 

COMUNITARI CARE ŞI-AU EXPRIMAT OPŢIUNEA DE A 

VOTA PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN ÎN ROMÂNIA 

 

Pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 33/2007 privind 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, modificată 

şi completată, compartimentele de specialitate au desfăşurat mai multe activităţi 

specifice. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 9 din Legea nr. 33/2007, modificată şi 

completată, Autoritatea Electorală Permanentă eliberează dovezile pe baza 

cărora alegătorii comunitari îşi pot exercita dreptul de vot pentru Parlamentul 

European. 

 În acest scop, s-au încheiat două protocoale de colaborare cu Oficiul 

Român pentru Imigrări din cadrul Ministerul Internelor şi Reformei 

Administrative prin care s-a stabilit procedura aplicabilă pentru verificarea 

autenticităţii declaraţiilor date de cetăţenii Uniunii Europene care îşi pot exercita 

dreptul de a vota sau dreptul de a fi aleşi pe teritoriu României. În baza acestora, 

s-au preluat pentru verificări listele cu cetăţenii statelor membre ale Uniunii 
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Europene care au domiciliul sau reşedinţa în România şi aveau 18 ani împliniţi 

la data de 25 noiembrie 2007.  

Tot în cadrul colaborării cu Ministerul Internelor şi Reformei 

Administrative a fost încheiat un protocol de colaborare cu Centrul Naţional de 

Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor şi cu Inspectoratul 

Naţional pentru Evidenţa Persoanelor în vederea elaborării procedurilor 

aplicabile schimbului de informaţii cu autorităţi cu responsabilităţi similare din 

statele membre ale Uniunii Europene.  

Pentru stabilirea de legături cu instituţiile statelor membre ale Uniunii 

Europene cu responsabilităţi similare s-a solicitat sprijinul Ministerului 

Afacerilor Externe. Prin intermediul ambasadelor şi oficiilor consulare s-au 

comunicat date de contact pentru 13 din cele 26 de state membre ale UE ale 

căror cetăţeni puteau solicita înscrierea în listele electorale speciale. În unele 

cazuri s-a constatat că aceste date nu erau actualizate. 

De asemenea, Autoritatea Electorală Permanentă a făcut propuneri pentru 

stabilirea modelului dovezii care se eliberează cetăţenilor comunitari, document 

ce a fost inclus în Hotărârea de Guvern nr. 1049 din 5 septembrie 2007. Pe baza 

acestui model s-au proiectat şi realizat dovezile pentru cetăţenii comunitari, 

prevăzute cu elemente specifice de securizare.  

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European şi cu cele ale H.G. nr. 

131/2007, s-a realizat schimbul de informaţii dintre Autoritatea Electorală 

Permanentă şi instituţiile din statele membre ale Uniunii Europene care au 

responsabilităţi similare, finalizat cu eliberarea unui număr de cinci dovezi 

alegătorilor comunitari (doi cetăţeni germani, unul francez, unul italian şi unul 

grec ce au depus cereri la primăriile din municipiile Focşani, Bistriţa, sectoarele 

1 şi 4 – Bucureşti). 

De asemenea, la solicitarea Biroului Electoral Central, s-a efectuat 

notificarea instituţiilor statelor membre ale Uniunii Europene care au 
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responsabilităţi similare, asupra intenţiei unui cetăţean german de a candida 

pentru obţinerea unui mandat din partea României în Parlamentul European. În 

urma schimbului de informaţii, s-a comunicat Biroului Electoral Central 

îndeplinirea de către cetăţeanul german a condiţiilor necesare pentru a candida, 

acesta participând la alegeri. 

 

IV.2 DOMENIUL LEGISLATIV 

 

Pe toată perioada anului 2007, compartimentele de specialitate ale 

Autorităţii Electorale Permanente au participat la elaborarea actelor normative 

privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European. 

Dintre acestea, menţionăm următoarele: proiectul H.G. privind 

modificarea unor anexe la H.G. nr. 129/2007 pentru aprobarea modelului 

ştampilelor ce vor fi folosite de birourile electorale, al ştampilei cu menţiunea 

„VOTAT”, precum şi a modelului buletinului de vot şi al listelor electorale care 

vor fi folosite pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European 

din anul 2007; anexa la H.G. nr. 130/2007 privind modelul timbrului autocolant, 

condiţiile de tipărire, de gestionare şi utilizare a acestuia; anexa nr. l la H.G. nr. 

132/2007 privind aprobarea modelului, denumirii, formei, conţinutului şi a 

modului de eliberare şi utilizare a dovezii eliberate de Autoritatea Electorală 

Permanentă alegătorilor comunitari pentru exercitarea dreptului de a alege 

membri din România în Parlamentul European şi proiectul O.U.G. de modificare 

şi completare a Legii nr. 33/2007. 

De asemenea, Autoritatea Electorală Permanentă a emis Hotărârea nr. 1 

privind modelul şi modul de utilizare ale declaraţiei pe proprie răspundere date 

de alegătorii înscrişi în listele electorale suplimentare la alegerile pentru 

parlamentul European. 

Potrivit dispoziţiilor H.G. nr. 127/2007 privind stabilirea măsurilor pentru 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor membrilor din România în Parlamentul 
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European din anul 2007, în componenţa Comisiei Tehnice Centrale (CTC) a fost 

inclus şi un reprezentant al Autorităţii Electorale Permanente.  

Având în vedere faptul că până la momentul adoptării Legii nr. 33/2007 

nu erau stipulate în sarcina Autorităţii Electorale Permanente atribuţii care să fie 

realizate în perioada electorală şi nici un compartiment care să se ocupe de 

organizarea alegerilor s-a considerat necesar ca aceste activităţi să fie 

desfăşurate în comun de persoane din cadrul mai multor compartimente ale 

instituţiei. În acest sens, s-a elaborat Nota nr. 70135/21.02.2007 pentru 

aprobarea măsurilor necesare a fi luate de Autoritatea Electorală Permanentă 

pentru organizarea şi desfăşurarea alegerii membrilor din România în 

Parlamentul European. În acelaşi sens, la reluarea pregătirilor pentru organizarea 

şi desfăşurarea alegerilor a fost emis Ordinul preşedintelui Autorităţii Electorale 

Permanente nr. 262 din 2 octombrie 2007. 

De asemenea, s-a elaborat şi a fost supusă aprobării Nota nr. 

70135/21.02.2007 pentru aprobarea personalului de specialitate din cadrul 

Autorităţii Electorale Permanente, propus a face parte din aparatul de lucru al 

Biroului Electoral Central, comunicată preşedintelui acestui organism prin 

adresa nr. 76182/21.02.2007. După reluarea procesului electoral întrerupt în data 

de 13 mai s-a elaborat adresa nr. 76936/26.09.2007 către Biroul Electoral 

Central privind lista personalului de specialitate din cadrul Autorităţii Electorale 

Permanente propus a sprijini activitatea acestuia. 

Compartimentele de specialitate au ţinut legătura permanent cu instituţiile 

prefectului din judeţele ţării şi din municipiul Bucureşti, solicitând telefonic şi 

prin e-mail comunicarea ordinelor emise de către prefecţi prin care s-au stabilit 

numerotarea şi delimitarea secţiilor de votare, respectiv arondarea alegătorilor la 

secţiile de votare potrivit legislaţiei electorale. Totodată, s-au solicitat date şi 

informaţii privind datele de contact (adresa sediului, telefon, fax, e-mail)  şi 

componenţa Biroului Electoral Central, ale birourilor electorale judeţene, 

respectiv al municipiului Bucureşti. 
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Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) a 

solicitat prin adresa nr. P5447/07/01.10.2007 (înregistrată la Autoritatea 

Electorală Permanentă cu nr. 74060/05.10.2007) sprijinul pentru facilitarea 

îndeplinirii formalităţilor legale privind atribuţiile consiliului. În acest sens, s-a 

formulat adresa nr. 74060/17.10.2007 prin care se arată că, potrivit art. 14^1 lit. 

c) teza I din Legea nr. 33/2007, Biroul Electoral Central „constată respectarea 

prevederilor prezentei legi pentru depunerea candidaturilor şi înregistrează 

candidaturile care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege”. Biroul Electoral 

Central a comunicat prin adresa nr. 115/C/BEC/08.10.2007 datele şi informaţiile 

solicitate.  

 

IV.3 ÎNDRUMARE ŞI CONTROL 

 

IV.3.1 Îndrumarea şi instruirea personalului autorităţilor 

administraţiei publice cu atribuţii în organizarea şi desfăşurarea procesului 

electoral, a persoanelor care pot deveni membri ai birourilor electorale 

 

Îndrumarea autorităţilor administraţiei publice cu atribuţii în domeniul 

electoral a avut în vedere informarea şi popularizarea actelor normative adoptate 

în domeniul electoral, explicarea şi interpretarea corectă a acestora, optimizarea 

activităţilor specifice (îndeosebi în ceea ce priveşte întocmirea şi actualizarea 

listelor electorale permanente).  

De menţionat că urmare a acestor activităţi şi a măsurilor iniţiate de 

Autoritatea Electorală Permanentă, unii primari au actualizat listele electorale 

permanente prin radierea persoanelor decedate, a persoanelor care şi-au pierdut 

cetăţenia română sau drepturile electorale, a persoanelor care şi-au stabilit 

domiciliul în străinătate.  

În scopul îndeplinirii conform prevederilor legale de către primari şi 

secretari a atribuţiilor ce le revin, a informării şi instruirii alegătorilor cu privire 
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la sistemul electoral românesc şi asupra comportamentului şi deontologiei 

electorale s-au difuzat la instituţia prefectului,  primării  şi  birouri  electorale  

publicaţii (cărţi, materiale informative) în  materie  electorală.  

Totodată, reprezentanţi ai Autorităţii Electorale Permanente, îndeosebi din 

cadrul filialelor regionale, au participat la instruirile primarilor, a secretarilor 

unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a membrilor birourilor electorale.  

Din desfăşurarea acestor activităţi au rezultat următoarele aspecte 

relevante: insuficienta pregătire şi cunoaştere a prevederilor legale în materie 

electorală afectează şi îngreunează activitatea de instruire; instruirea realizată în 

imediata apropiere a alegerilor nu permite însuşirea şi aprofundarea unei baze 

minime de cunoştinţe (inclusiv în ceea ce priveşte magistraţii din componenţa 

birourilor electorale, ca urmare a timpului scurt în care trebuie să aprofundeze 

modificările intervenite în legislaţia electorală); lipsa profesionalizării unor 

persoane din cadrul autorităţilor administraţiei publice şi din rândul 

reprezentanţilor formaţiunilor politice poate conduce la sincope în ceea ce 

priveşte buna organizare şi desfăşurare a procesului electoral, aplicarea 

neunitară a dispoziţiilor legale etc. 

Un sprijin important în ceea ce priveşte îndrumarea membrilor birourilor 

electorale ale secţiilor de votare s-a realizat prin activitatea de elaborare, tipărire 

şi distribuire a Ghidului preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de 

votare, respectiv informarea la cerere a birourilor electorale cu privire la aspecte 

cuprinse în legislaţia electorală. Consultarea acestui Ghid înainte de alegeri si pe 

parcursul derulării operaţiunilor de votare a permis membrilor birourilor 

electorale ale secţiilor de votare evitarea unor situaţii susceptibile de a conduce 

la comiterea de iregularităţi. 
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IV.3.2 Informarea alegătorilor 

 

În scopul unei informări corespunzătoare a alegătorilor asupra alegerilor 

membrilor din România în Parlamentul European, Autoritatea Electorală 

Permanentă a îmbunătăţit site-ul instituţiei, printr-o nouă prezentare grafică, 

punând la dispoziţia tuturor persoanelor interesate informaţii şi materiale utile cu 

caracter electoral. 

Dintre informaţiile disponibile pe site, menţionăm: 

 lista secţiilor de votare (numerotarea şi delimitarea); 

 informaţii referitoare la componenţa  Biroului Electoral Central; 

 datele de contact ale birourilor electorale judeţene; 

 broşuri şi pliante informative cu informaţii generale privind 

alegerile membrilor din România în Parlamentul European; 

 calendarul electoral; 

 legislaţie electorală; 

 rezultatele alegerilor. 

De asemenea, Autoritatea Electorală Permanentă, prin intermediul 

filialelor sale regionale, a sprijinit campania de informare privind alegerile 

europene a Biroului de Informare al Parlamentului European în România şi a 

Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale, distribuind la secţiile de votare din 

ţară afişe informative despre alegerile pentru Parlamentul European. 

 

IV.3.3 Monitorizarea şi controlul activităţilor specifice 

 

Un aspect deosebit de important al activităţii de monitorizare şi control l-a 

reprezentat întocmirea, actualizarea şi păstrarea listelor electorale permanente. 

Baza legală a întocmirii şi actualizării listelor electorale o reprezintă art. 9 

şi art. 9^2 din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor 
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pentru Parlamentul European coroborate cu dispoziţiile art. 8-16 din Legea nr. 

373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului. 

Pe parcursul anului 2007, Autoritatea Electorală Permanentă a desfăşurat 

activităţi de verificare, îndrumare şi control la autorităţile administraţiei publice 

cu atribuţii în domeniul electoral. Astfel, principalele autorităţi ale administraţiei 

publice avute în vedere au fost următoarele: instituţiile prefectului din ţară şi din 

municipiul Bucureşti, 108 primării din 11 municipii, 7 oraşe, 90 de comune şi 

cele 6 sectoare ale municipiului Bucureşti (îndeosebi primăriile municipiilor 

reşedinţă de judeţ), direcţiile judeţene de evidenţă a persoanelor şi serviciile 

publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor.  

Controalele efectuate au scos în evidenţă o serie de nereguli şi deficienţe, 

dintre care menţionăm: 

 nerespectarea prevederilor art. 9^2 alin. (2)  din Legea nr. 33/2007, 

prin absenţa semnăturii primarului pe exemplarul din listele 

electorale permanente aflat în păstrare la secretarul unităţii 

administrativ-teritoriale; 

 nerespectarea prevederilor art. 9^2 alin. (4) din Legea nr. 33/2007 

privind eliberarea copiilor listelor electorale permanente la cererea 

partidelor (probleme rezultate din interpretarea eronată a 

prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie 

a acestor date, a altor acte normative adoptate de Autoritatea 

Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal etc); 

 nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 

373/2004 în sensul neefectuării operaţiunilor de actualizare 

(radieri/adăugări) a listelor electorale permanente, imediat după 

primirea comunicării de la ofiţerul stării civile, de la instanţele de 

judecată şi de la Ministerul Justiţiei; 
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 nerespectarea dispoziţiilor art. 13 din Legea nr. 373/2004 privind 

obligativitatea organizării de către primar a unor acţiuni pentru  

informarea şi îndrumarea alegătorilor asupra modului de consultare 

şi verificare a înscrierii în listele electorale permanente; 

 nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (5) din Legea nr. 373/2004 în 

sensul că nu se comunică judecătoriei un exemplar (exemplarul 2) 

din listele electorale permanente; 

 nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (5) din Legea nr. 373/2004 

privind păstrarea listelor electorale permanente şi a tabelelor cu 

actualizările listelor electorale permanente în registre cu file 

detaşabile;  

 încălcarea prevederilor art. 97 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 373/2004 

pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului prin neadoptarea 

de către primar a dispoziţiilor pentru desemnarea unei persoane 

autorizate să efectueze operaţiuni în listele electorale permanente. 

(În această privinţă s-a constatat că aproximativ 20% dintre primari 

nu au îndeplinit această atribuţie, fiind instruiţi să o realizeze în cel 

mai scurt timp. De asemenea, există probleme legate de insuficienta 

pregătire a personalului cu atribuţii în materie electorală, 

superficialitatea unor salariaţi (inclusiv personal cu funcţii de 

conducere) din cadrul structurilor controlate); 

 nerespectarea dispoziţiilor art. 36 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale cu referire la exercitarea atribuţiilor 

consiliilor locale „privind administrarea domeniului public şi privat 

al comunei, oraşului sau municipiului”. În acest sens, potrivit 

atribuţiilor prevăzute la alin. (5) lit. c)  Consiliul local „avizează sau 

aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a 

teritoriului şi urbanism ale localităţilor”, iar la lit. d) „atribuie sau 

schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de 
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obiective de interes public local”. Neexercitarea acestor atribuţii 

conduce la lipsa nomenclatoarelor stradale (neatribuirea de nume şi 

număr pentru străzi şi imobile), fapt ce generează dificultăţi în 

întocmirea copiilor de pe listele electorale permanente şi 

repartizarea alegătorilor pe secţii de votare.  

Spre exemplu, Instituţia Prefectului din Judeţul Buzău a semnalat prin 

adresa nr. 19664 din 28 septembrie atât Biroului Electoral Central cât şi 

Autorităţii Electorale Permanente o serie de probleme privind arondarea 

alegătorilor la secţiile de votare din municipiile Buzău şi Râmnicu Sărat.  

Trebuie menţionat faptul că problemele sunt generate de modalitatea de 

întocmire a planului urbanistic, în sensul că unele imobile nu au primit numere 

administrative, unele blocuri au aceleaşi nume deşi se află pe artere diferite etc. 

Pentru aceste situaţii se solicită analizarea posibilităţii întocmirii listelor 

electorale permanente după criteriul alfabetic al alegătorilor şi nu după criteriul 

stabilit potrivit art. 9 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei 

Deputaţilor şi a Senatului.  

Prin adresa nr. 74044 din 3 octombrie 2007, Autoritatea Electorală 

Permanentă a comunicat Instituţiei Prefectului judeţului Buzău faptul că 

aspectele care fac obiectul sesizării au fost semnalate încă din anul 2005 în urma 

activităţilor de îndrumare şi control. Prin adresa nr. 833 din 8 aprilie 2005 

privind activităţile de îndrumare şi control desfăşurate în judeţul Buzău au fost 

aduse la cunoştinţă prefectului aspectele negative generate de neactualizarea 

nomenclatorului de străzi şi a celor privind numerele administrative la nivelul 

municipiului Buzău.  

Totodată, s-a solicitat dispunerea măsurilor care se impun, inclusiv în 

sarcina Consiliilor locale potrivit art. 36 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, astfel încât la alegerile ce urmează a se desfăşura 

în perioada 2008-2009, întocmirea listelor electorale permanente şi editarea 

copiilor de pe acestea să se realizeze în conformitate cu dispoziţiile art. 9 

 28



coroborat cu art. 14 alin. (5) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei 

Deputaţilor şi a Senatului. 

În legătură cu aceeaşi problematică, în luna martie a anului 2007 au fost 

înregistrate semnalări şi pentru municipiul Craiova din partea Instituţiei 

Prefectului judeţului Dolj  prin adresa înregistrată la Autoritatea Electorală 

Permanentă cu nr. 73263 din 2 martie 2007. Şi cu această ocazie, experţii 

instituţiei au solicitat soluţionarea aspectelor constatate privind neactualizarea 

nomenclatorului de străzi şi a celor privind numerele administrative. 

Pe lângă problemele privind întocmirea, actualizarea şi păstrarea listelor 

electorale permanente se evidenţiază şi disfuncţionalităţi privind eliberarea, 

distribuirea sau preschimbarea documentelor de identitate şi a cărţilor de 

alegător.  

Pentru soluţionarea acestor aspecte s-au realizat analize comune în cadrul 

unor şedinţe de lucru între reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente şi cei 

ai instituţiilor cu atribuţii în domeniul evidenţei populaţiei şi implicit şi în 

domeniul electoral – Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor 

(I.N.E.P.) şi Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind 

Evidenţa Persoanelor (C.N.A.B.D.E.P). Discuţiile purtate pe această temă 

evidenţiază faptul că o problemă deosebită este aceea a numărului mare de cărţi 

de identitate expirate (567.107) şi a cărţilor de alegător nedistribuite (192.391 

exemplare din totalul celor tipărite). În acest context, se impune creşterea 

numărului de acţiuni de prelucrare a prevederilor legale în scopul impulsionării 

activităţii de punere în legalitate cu cartea de identitate, dar şi de mediatizare a 

acţiunii de distribuire a cărţii de alegător, prin intermediul cotidianelor judeţene 

sau al posturilor de radio şi televiziune locale deoarece aceste categorii de 

persoane nu-şi vor putea exercita dreptul de vot. De asemenea, trebuie 

impulsionată colaborarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a 

persoanelor cu lucrători din cadrul structurilor de ordine publică pe linia 
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distribuirii cărţilor de alegător, cu accent pe respectarea strictă a termenelor 

prevăzute în Protocolul comun IGPR-INEP-CNABDEP pe această temă. 

Urmare a discuţiilor avute cu factorii de conducere ai instituţiilor 

menţionate, au fost emise dispoziţii comune pentru înlăturarea 

disfuncţionalităţilor şi neregulilor constatate de personalul Autorităţii Electorale 

Permanente cu ocazia controalelor efectuate în teritoriu la unităţile cu atribuţii în 

domeniul electoral. 

Dificultăţi în acest domeniu sunt generate şi de înfiinţarea de noi comune 

prin reorganizarea unor unităţi administrativ-teritoriale. Situaţii asemănătoare se 

regăsesc, de regulă, în mediul rural, la comunele cu mai multe sate, la cetăţenii 

pe al căror act de identitate a fost înscrisă numai denumirea comunei (fără sat 

aparţinător). Această situaţie ridică numeroase probleme în repartizarea 

alegătorilor pe secţii de votare, în cazul în care, în cadrul aceleiaşi localităţi, se 

organizează două sau mai multe secţii de votare (ex. un număr de 502 persoane 

cu drept de vot din comuna Copăceni, jud. Ilfov, nou înfiinţată, au apărut pe 

listele electorale permanente ale comunei 1 Decembrie din care aceasta s-a 

constituit, din cauza neschimbării actelor de identitate ale cetăţenilor cu 

denumirea noii comune). 

Pe de altă parte, se constată necesitatea continuării eforturilor privind 

acurateţea bazelor de date conţinând cetăţenii cu drept de vot, alimentate din 

bazele locale şi judeţene, în scopul elaborării unor liste electorale exacte şi 

complete.  

În acest sens, a fost iniţiată elaborarea unui Plan de măsuri pentru 

soluţionarea problemelor constatate în procesul de actualizare a listelor 

electorale permanente, ce va cuprinde măsuri cu termene şi responsabilităţi 

concrete în sarcina tuturor instituţiilor cu atribuţii în domeniul electoral, iar 

aducerea la îndeplinire a acestora va fi analizată periodic în cadrul unor şedinţe 

comune cu instituţiile în cauză. 
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IV.3.4 Delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare, 

asigurarea sediilor birourilor electorale şi dotarea acestora 

 

Delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare, stabilirea sediilor şi 

asigurarea dotărilor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 

Parlamentul European s-a realizat în conformitate cu prevederile art. 25 şi art. 

111 din Legea nr. 373/2004 coroborate cu art. 15-17 din Legea nr. 33/2007. 

Neregulile semnalate în ceea ce priveşte stabilirea, numerotarea şi 

delimitarea secţiilor de votare se referă, în principal, la aspecte cum ar fi: 

 nerespectarea prevederilor art. 15 din Legea nr. 33/2007 privind 

numărul maxim de alegători arondaţi la o secţie de votare. Spre 

exemplu, secţii de votare la care numărul de alegători depăşeşte 

2000 de alegători: judeţul Buzău (29),  judeţul Constanţa (59), 

judeţul Galaţi (74), judeţul Tulcea (29), judeţul Vrancea (9). În 

unele secţii de votare numărul de alegători arondat a depăşit chiar 

3000 de alegători; 

 încălcarea prevederilor legale privind delimitarea secţiilor de 

votare. Astfel, au existat localităţi unde primarii nu au emis 

dispoziţii de delimitare a secţiilor de votare. Spre exemplu, comuna 

Chichiş şi Ozun (judeţul Covasna), comuna Vânători (judeţul 

Galaţi); 

 nerespectarea dispoziţiilor art. 25 din Legea nr. 373/2004, în ceea 

ce priveşte aducerea la cunoştinţă publică a datelor şi informaţiilor 

privind stabilirea locaţiilor birourilor electorale, a delimitării şi 

numerotării secţiilor de votare. 

Una din cauze o reprezintă şi faptul că, ulterior suspendării procesului 

electoral prin O.U.G nr. 15/2007, la stabilirea unui nou Program calendaristic 

pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în 
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Parlamentul European în anul 2007, aprobat prin H.G. nr. 1108/2007, nu s-a 

prevăzut în mod expres, obligaţia instituţiilor prefectului privind emiterea unui 

nou ordin şi tipărirea de noi publicaţii privind delimitarea şi numerotarea 

secţiilor de votare, ca urmare a modificării zilei de referinţă. Ca urmare, au 

existat situaţii în care nu s-a emis un nou ordin al prefectului pentru numerotarea 

secţiilor de votare de pe raza judeţului şi nu s-au tipărit noi publicaţii pentru 

aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi numerotării secţiilor de votare, 

fiind folosite publicaţiile emise în luna februarie, în care figura, ca zi de referinţă 

data de 13 mai 2007. Din acest motiv au survenit situaţii în care nu s-a asigurat 

aducerea la cunoştinţă publică, în mod corespunzător, prin afişare la sediile 

primăriilor, a publicaţiilor privind delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare, 

iar alegătorii nu au ştiut la ce secţie de votare îşi pot exercita dreptul de vot. 

În acest sens, pentru a putea pune la dispoziţia cetăţenilor, membrilor 

birourilor electorale şi a altor autorităţi publice cu atribuţii în organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor a datelor şi informaţiilor necesare, reprezentanţii 

Autorităţii Electorale Permanente au solicitat atât telefonic cât şi prin 

intermediul poştei electronice instituţiilor prefectului din judeţele ţării şi din 

municipiul Bucureşti, întocmirea şi actualizarea ordinelor emise de către prefect 

prin care s-au stabilit numerotarea şi delimitarea secţiilor de votare, respectiv 

arondarea alegătorilor la secţiile de votare potrivit legislaţiei electorale, atât 

pentru alegerile pentru Parlamentul European, cât şi pentru referendumul 

naţional privind introducerea votului uninominal la alegerea membrilor 

Parlamentului României. 

Totodată, s-a solicitat comunicarea acestor date şi informaţii în format 

electronic, iar după colectarea şi prelucrarea acestora au fost înaintate serviciului 

specializat pentru introducerea pe site-ul instituţiei, astfel încât să se asigure 

consultarea lor de către persoanele interesate.  

Având în vedere organizarea şi desfăşurarea la aceeaşi dată a alegerilor 

pentru Parlamentul European şi a referendumului naţional, atât instituţiile 
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prefectului cât şi primarii au raportat dificultăţi în ceea ce priveşte asigurarea 

sediilor şi dotarea acestora. Cu toate acestea, condiţiile tehnice puse la dispoziţie 

pentru desfăşurarea procesului electorale au fost satisfăcătoare. Referitor la acest 

aspect, în ziua alegerilor au mai fost semnalate probleme în ceea ce priveşte: 

realizarea delimitării dintre spaţiile secţiilor de votare organizate pentru alegerile 

europarlamentare şi cele pentru referendumul naţional privind introducerea 

votului uninominal la alegerea membrilor Parlamentului României; lipsa 

indicatoarelor de orientare către secţiile de votare; precum şi neafişarea la sediul 

secţiilor de votare a unor publicaţii şi instrucţiuni potrivit hotărârilor Biroului 

Electoral Central. 

Alte aspecte constatate a fi neconforme cu prevederile legale ar fi 

următoarele: 

 nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (5) din Legea nr. 33/2007 şi 

ale H.G nr. 1108/2007 privind aducerea la cunoştinţă publică a 

candidaturilor definitive prin afişare la sediul primăriei. De 

exemplu, sediile primăriei din municipiul Constanţa (judeţul 

Constanţa), comuna Hemeiuşi şi Racova (judeţul Bacău), comuna 

Vânători (judeţul Galaţi); 

 desemnarea unor persoane incompatibile cu calitatea de membri ai 

birourilor electorale; 

 continuarea propagandei electorale în ziua alegerilor; 

 nerespectarea hotărârilor Birourilor Electorale Centrale privind 

obligativitatea afişării prevederilor art. 103 din Legea nr. 373/2004; 

 încercări de exercitare multiplă a dreptului de vot; 

 neglijenţa în preluarea şi/sau administrarea materialelor necesare 

votării (ştampile, buletine de vot), dispariţia ştampilei de control 

sau a ştampilelor cu menţiunea VOTAT; 
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 permisiunea prezenţei în cadrul secţiei de votare, ca observatori, a 

unor persoane fără acreditarea necesară ori împiedicarea accesului 

observatorilor acreditaţi de a asista la operaţiunile electorale; 

 nerespectarea prevederilor legale privind stabilirea locurilor de 

afişaj electoral. 

 

IV.4 LOGISTICĂ ELECTORALĂ 

 

IV.4.1 Asigurarea fondurilor necesare organizării şi desfăşurării 

procesului electoral 

   

Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor privind organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor membrilor din România în Parlamentul European se 

asigură de la bugetul de stat. Alocarea fondurilor necesare organizării şi 

desfăşurării procesului electoral s-a realizat prin H.G. nr. 126/2007 privind 

cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor 

membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007, cu modificările 

şi completările aduse prin H.G. nr. 991/2007 şi H.G. nr. 1255/2007. Pentru 

acoperirea cheltuielilor necesare în vederea pregătirii şi desfăşurării în bune 

condiţii a alegerilor membrilor din România în Parlamentul European, s-a 

suplimentat din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului bugetul 

următoarelor autorităţi ale administraţiei publice centrale: 

- Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (pentru Inspectoratul 

General al Poliţiei, Comandamentul General al Jandarmeriei, Centrul Naţional 

de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor, Oficiul Român 

pentru Imigrări), cât şi pentru Biroul Electoral Central şi instituţiile prefectului; 

- Secretariatul General al Guvernului (pentru Institutul Naţional de 

Statistică); 

- Ministerul Afacerilor Externe; 
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- Autoritatea Electorală Permanentă; 

- Serviciului de Telecomunicaţii Speciale. 

În vederea completării proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea 

cheltuielilor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea alegerii membrilor din 

România în Parlamentul European, au fost identificate atribuţiile Autorităţii 

Electorale Permanente cuprinse în Legea nr. 33/2007 pentru a căror desfăşurare 

este necesară alocarea de fonduri de la fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Guvernului. În acest sens, principalele cheltuieli au avut în vedere schimbul de 

informaţii cu autorităţi cu responsabilităţi similare din statele membre ale  

Uniunii Europene privind cetăţeni resortisanţi ai statelor membre ale Uniunii 

Europene care şi-au exprimat intenţia de a alege/de a fi aleşi membri din 

România în Parlamentul European (cheltuieli cu expediţii poştale, comunicări 

telefonice şi prin orice alte mijloace). Au mai fost avute în vedere cheltuieli de 

transport, precum şi cheltuieli cu tipărirea dovezilor alegătorilor comunitari în 

condiţii care să asigure securizarea corespunzătoare a acestor documente. 

Autoritatea Electorală Permanentă nu a solicitat fonduri pentru cheltuieli de 

personal şi nici de capital (active nefinanciare), ci numai pentru cheltuieli 

materiale (bunuri şi servicii). Valoarea totală a fondurilor solicitate a fost de 

130.000 lei, iar estimarea necesarului cheltuielilor a fost comunicată prin adresa 

nr. 73087/01.02.2007 persoanei responsabile cu centralizarea necesarului de 

cheltuieli pentru toate autorităţile administraţiei publice având atribuţii în 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European. Prin H.G. 

nr. 126/2007, cu modificările şi completările ulterioare, Autorităţii Electorale 

Permanente i s-au alocat 120.000 lei. 

În vederea utilizării cât mai eficiente a fondurilor publice, cu realizarea 

principiului transparenţei, considerăm necesară introducerea obligativităţii 

aducerii la cunoştinţă publică a cheltuielilor efectuate prin publicarea acestora pe 

site-ul Autorităţii Electorale Permanente, instituţie care urmăreşte asigurarea 
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fondurilor necesare şi realizează analize economico-financiare privind procesul 

electoral. 

 

IV.4.2 Realizarea din timp a dotărilor specifice secţiilor de 

votare (urne şi cabine, ştampile, tuşiere, panouri, indicatoare), 

precum şi modul de păstrare a acestora între perioadele electorale 

 

Achiziţionarea bunurilor şi serviciilor necesare 

 

Atât în cadrul şedinţei Comisiei Tehnice Centrale din 21 februarie 2007 

cât şi ulterior prin convorbiri telefonice, mai multe instituţii ale prefectului au 

sesizat o serie de inconveniente referitoare la modalităţile de atribuire a 

contractelor de achiziţii publice privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor. În 

această privinţă, Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat şi cu alte ocazii 

faptul că în cazul organizării procesului electoral nu poate fi invocată  o situaţie 

de urgenţă, deoarece data alegerilor este cunoscută cu mult timp înainte.  

Totodată, având în vedere şi schimbarea legislaţiei în materie de achiziţii 

publice, prin adoptarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 

de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, este necesar 

a fi elaborate o serie de propuneri cu scopul de a eficientiza procesul de 

achiziţionare a bunurilor şi serviciilor necesare organizării şi desfăşurării 

procesului electoral. 

În aceeaşi ordine de idei, Instituţia Prefectului municipiului Bucureşti a 

semnalat prin adresa nr. SM/P/87/27.02.2007 existenţa unor probleme 

referitoare la autoritatea îndrituită să efectueze  cheltuieli cu tipărirea 

formularelor necesare procesului electoral, altele decât buletinele de vot, 

deoarece prin dispoziţiile H.G. nr. 126/2007 nu se specifică acest aspect. S-a 

elaborat adresa nr. 73254/05.03.2007 prin care se arată că CTC este, potrivit art. 
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1 alin.(1) din H.G. nr.127/2007, organismul care coordonează şi urmăreşte 

îndeplinirea sarcinilor prevăzute pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor, 

iar un alt element important în cazul efectuării unor cheltuieli îl reprezintă 

informarea Comisiei pentru transparenţă.  

 

Urmărirea modului de realizare, din timp, eşalonate, a logisticii 

necesare desfăşurării procesului electoral 

 

 În scopul realizării acestei activităţi, s-a efectuat vizionarea dotărilor 

specifice secţiilor de votare utilizate la alegerile parlamentare şi prezidenţiale 

(cabine şi urne de vot. panouri pentru afişaj electoral etc.), în baza dispoziţiilor 

art. 5 din H.G. nr. 126/2007 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor membrilor din România în Parlamentul 

European din anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare, care prevăd 

că: „pentru reducerea cheltuielilor necesare desfăşurării procesului electoral 

primarii vor utiliza bunurile materiale aflate în stare corespunzătoare, recuperate 

de la alegerile anterioare.” Aspectele constatate de către echipele de control şi 

îndrumare au fost centralizate şi analizate reieşind următoarele aspecte: 

 dotările logistice pot fi refolosite şi la alegerile din 25 noiembrie 

2007 (în procent de 60-90%), dar prezintă un grad destul de avansat 

de uzură fizică şi morală, ca urmare a folosirii repetate a acestora în 

perioada 2000-2007; 

 cabinele de vot sunt confecţionate îndeosebi din schelet metalic 

(cornier, ţeavă) cu elemente demontabile, şi/sau material lemnos, 

iar urnele fixe şi cele mobile sunt confecţionate, de regulă, din 

material lemnos (plăci PFL, PAL, placaj). Atât cabinele cât şi 

urnele sunt grele, dificil de manipulat şi ocupă la depozitare un 

spaţiu semnificativ. În unele situaţii s-au folosit materiale de unică 

folosinţă (urne din carton) în Bucureşti şi Miercurea-Ciuc; 
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 repararea şi recondiţionarea logisticii electorale necesită fonduri 

relativ mari, iar în multe cazuri spaţiile de depozitare nu corespund 

păstrării acestora. În mediul urban, materialele de logistică 

electorală sunt păstrate în general în sediile primăriilor iar în mediul 

rural acestea rămân în custodia unităţilor de învăţământ ori a 

căminelor culturale. 

 Autorităţile administraţiei publice locale au semnalat necesitatea 

identificării fondurilor necesare, găsirea unor soluţii unitare de confecţionare a 

materialelor de logistică electorală la nivel naţional, precum şi modernizarea 

acestora. 

Datorită organizării concomitente a alegerilor pentru Parlamentul 

European şi a referendumului naţional pentru introducerea votului uninominal, 

materialele de logistică electorală au fost insuficiente, fiind necesară 

suplimentarea acestora, în special a cabinelor de vot. Locaţiile în care au 

funcţionat secţiile de votare au fost în proporţie de cca. 90% unităţi de 

învăţământ, cămine culturale, case de cultură şi numai în anumite cazuri au fost 

folosite sediile unor servicii publice deconcentrate ale ministerelor, ale altor 

instituţii publice şi ale administraţiei publice locale. Instituţiile prefectului şi 

primăriile au făcut eforturi pentru a asigura în cantităţi suficiente materialele de 

logistică electorală.  

 

Confecţionarea şi distribuirea buletinelor de vot, a ştampilelor şi a 

celorlalte materiale necesare votării 

 

În general, nu au fost semnalate probleme deosebite legate de 

achiziţionarea la timp a materialelor necesare birourilor electorale ale secţiilor 

de votare (tuşiere, tuş, ceară, hârtie, lipici, sfoară, dosare etc.) sau privind modul 

de confecţionare a ştampilelor de control necesare desfăşurării activităţii 

birourilor electorale ale secţiilor de votare (Au existat cazuri în care componenta 
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din cauciuc a ştampilei s-a dezlipit la utilizare sau în care inscripţia „VOTAT” a 

fost inscripţionată greşit „TATOV”).   

Tipărirea buletinelor de vot în sistem centralizat şi predarea lor către 

prefecţi şi preşedinţii birourilor electorale judeţene în pachete de câte 600 buc. 

sau mai mult, a determinat ca, la nivelul instituţiilor prefectului, să se aloce 

fonduri suplimentare, măsuri de protecţie sporite şi personal specializat pentru 

realizarea şi sigilarea pachetelor de câte 100 de buc. în vederea respectării 

prevederilor art. 53 alin. 1 din Legea nr. 373/2004. De asemenea, preluarea 

buletinelor de vot şi a celorlalte materiale necesare votării (timbre autocolante, 

declaraţii pe propria răspundere etc.) de la Ministerul Administraţiei şi Reformei 

Administrative, modul de păstrare şi de asigurare a protecţiei acestora s-a 

desfăşurat corespunzător.  

În ceea ce priveşte calitatea hârtiei folosite, având în vedere numărul de 

pagini şi dificultăţile întâmpinate cu achiziţionarea şi tipărirea, inclusiv a 

declaraţiilor pe proprie răspundere, considerăm că s-a asigurat un minim 

calitativ rezonabil. 

 

IV.5 CERTIFICAREA PROGRAMELOR DE CALCULATOR 

CARE S-AU FOLOSIT LA CENTRALIZAREA DATELOR ŞI 

REPARTIZAREA MANDATELOR DE CĂTRE BIROUL 

ELECTORAL CENTRAL  

 

Potrivit dispoziţiilor art. 29 alin.(1) lit. u) din Legea nr. 373/2004, 

modificată şi completată, Autoritatea Electorală Permanentă, certifică spre 

neschimbare, cu 10 zile înainte de data alegerilor, programele de calculator care 

urmează să fie folosite de Biroul Electoral Central la centralizarea datelor şi 

repartizarea mandatelor.  

Pentru desfăşurarea acestor activităţi au fost întreprinse următoarele 

demersuri: 
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1 s-a întocmit o metodologie de lucru care a fost aprobată prin 

Ordinul preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente nr. 305 din 

5 noiembrie 2007; 

2 s-a organizat o platformă de lucru la Biroul Electoral Central unde, 

împreună cu specialişti din cadrul Institutului Naţional de Statistică 

şi proiectanţii acestor programe, s-au introdus date de test, pregătite 

de specialişti din cadrul Serviciului Informatică Electorală, pentru 

verificarea principalelor funcţii ale programelor de calculator, în 

urma cărora au rezultat funcţionalitatea şi corectitudinea 

programelor prezentate spre certificare; 

3 s-au stabilit elementele unice de identificare a programelor de 

calculator; 

4  s-a finalizat activitatea de certificare, prin încheierea unui proces-

verbal cu operaţiunile desfăşurate şi cu realizarea unor CD-uri cu 

programele de calculator care au fost certificate.  

Conform art. 29 alin. 1) lit. u) din Legea nr. 373/2004, modificată şi 

completată, la solicitarea scrisă a partidelor politice, s-a furnizat câte o copie a 

CD-urilor cu programele de calculator certificate pentru Partidul Social 

Democrat, Partidul Naţional Liberal, Partidul Conservator şi Partidul România 

Mare. 

Prin activităţile desfăşurate, prin stabilirea de contacte directe cu 

reprezentanţii principalelor instituţii cu atribuţii în domeniul electoral, precum şi 

prin sprijinul constant de specialitate acordat de Autoritatea Electorală 

Permanentă, instituţia şi-a făcut din plin simţită prezenţa, dovadă fiind 

multitudinea de solicitări scrise sau telefonice prin care s-a cerut instituţiei să se 

pronunţe cu privire la probleme de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor legale, 

cunoscut fiind faptul că alegerile pentru Parlamentul European au constituit o 

noutate absolută în materie. 



 

 

V. CAMPANIA ELECTORALĂ 
 

 

V.1 FINANŢAREA CAMPANIEI ELECTORALE 

 

Campania electorală a alegerilor pentru Parlamentul European s-a 

desfăşurat în perioada 25 octombrie-24 noiembrie 2007, la aceasta participând 

13 partide politice şi un candidat independent.  

Potrivit art. 38 şi art. 39 din Legea nr. 334/2006, mandatarii financiari au 

fost obligaţi, sub sancţiunea nevalidării mandatelor candidaţilor declaraţi aleşi să 

depună la Autoritatea Electorală Permanentă în termen de 15 zile de la 

publicarea  rezultatului alegerilor, rapoarte detaliate ale veniturilor şi 

cheltuielilor electorale pentru fiecare partid politic sau candidat independent. 

 Autoritatea Electorală Permanentă publică aceste rapoarte în Monitorul 

Oficial al României în termen de 30 de zile de la primirea acestora, se pronunţă 

prin hotărâre asupra corectitudinii evidenţelor contabile şi asupra legalităţii 

plăţilor făcute aplicând sancţiunile prevăzute de lege în cazul constatării unor 

nereguli. 

Conform art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007  privind unele 

măsuri pentru  organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul 

European, până la data de 31 decembrie 2007, atribuţiile de control, evidenţa şi 

sancţiunile referitoare la finanţarea campaniilor electorale ce revin Autorităţii 

Electorale Permanente se exercită de Curtea de Conturi. 

Aceleaşi dispoziţii prevăd ca, în termen de 15 zile de la publicarea 

rezultatului alegerilor, mandatarul financiar stabilit potrivit Legii nr. 334/2006, 

cu modificările şi completările ulterioare este obligat să depună atât la 
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Autoritatea Electorală Permanentă cât şi la Curtea de Conturi un raport  detaliat 

al veniturilor şi cheltuielilor electorale. 

Participanţii la alegerile pentru Parlamentul European  din data de 25 

noiembrie 2007 au transmis Autorităţii Electorale  Permanente rapoarte detaliate  

însumând venituri  în valoare de 14.178.388,08 lei care se situează sub nivelul 

cheltuielilor de 22.908.144,75 lei efectuate  în această perioadă rezultând o 

diferenţă de 8.729.756,67 lei. 

Veniturile raportate provin din cotizaţii şi donaţii, iar în cazul candidatului 

independent Tőkés Ladislau numai din donaţii. 

Cheltuielile efectuate de partidele politice în campania electorală 

premergătoare alegerilor pentru Parlamentul European reprezintă plata chiriilor 

pentru funcţionarea sediilor, acţiuni de protocol, tipărirea de materiale  

promoţionale, publicitate stradală şi mass-media, precum şi alte activităţi legale 

specifice acestei perioade. 

Din rapoartele prezentate de formaţiunile politice a rezultat că Partidul 

Democrat a înregistrat venituri de 3.158.634 şi cheltuieli de 6.057.567 cu un 

deficit de 2.898.933 lei, Partidul Conservator a înregistrat venituri de 783.993,71 

lei şi cheltuieli de 2.035.900,92 lei cu un deficit de 1.251.907,21 lei, iar Partidul 

Naţional Liberal a cheltuit în campania electorală 6.070.222 lei faţă de veniturile 

obţinute care însumează 3.050.760 lei, rezultând un deficit de 3.019.462,00 lei. 

Partidul Social Democrat a obţinut din cotizaţii si donaţii suma de 3.146.986,89 

lei, însă a cheltuit în plus suma de 1.064.018,07 lei. De asemenea, cheltuieli mai 

mari decât veniturile au efectuat Partidul Noua Generaţie (200.624,82 lei) şi 

Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (58.073,40 lei). 

Partidele care şi-au limitat cheltuielile şi s-au încadrat în bugetul de 

venituri sunt Partidul România Mare, Partidul Verde, Partidul Alianţa Socialistă, 

Partidul Naţional Creştin Democrat şi Partidul Iniţiativa Naţională. 

Comparativ pe capitolele de cheltuieli, ponderea la tipărituri şi materiale 

promoţionale o deţine Partidul Noua Generaţie cu 1.540.751,53 lei urmat de 
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Partidul Naţional Liberal cu 1.080237,00 lei, Partidul Social Democrat cu 

955.339,71 lei şi Uniunea Democrată a Maghiarilor din România cu 787.853,73 

lei. 

Pentru publicitate stradală, Partidul  Naţional Liberal a cheltuit 817.643. 

lei urmat de Partidul Social Democrat cu 529.662,98 lei, Partidul Liberal 

Democrat cu 133.904,49 lei şi Partidul  Noua Generaţie cu 166.441,95 lei. 

Cheltuieli de personal au fost raportate numai de către  Partidul Naţional 

Ţărănesc Creştin-Democrat (200 lei), Uniunea Democrată  a Maghiarilor din 

România (720 lei), Partidul Democrat (1429 lei) şi Partidul Conservator 

(14.760). 

Precizăm că din raportul prezentat de Partida Romilor rezultă că această 

formaţiune politică nu a avut venituri şi nu a efectuat cheltuieli în campania 

electorală pentru alegerile pentru Parlamentul European. 

 

V.2 MASS-MEDIA ŞI SOCIETATEA CIVILĂ ÎN CAMPANIA 

ELECTORALĂ 

 

Presa scrisă şi audiovizuală a reflectat corect şi echilibrat programele şi 

strategiile de campanie electorală ale partidelor intrate în competiţia pentru 

alegerea membrilor din România în Parlamentul European. Deşi în opinia 

multor comentatori campaniile electorale ale partidelor au fost de mai mică 

amploare faţă de alte scrutine, ziarele, emisiunile informative şi de dezbatere de 

la radio şi televiziune au acordat spaţii în conformitate cu reglementările în 

vigoare pentru candidaţi şi ofertele electorale.  

Comisia parlamentară pentru stabilirea timpilor de antenă pentru 

campania electorală a fost formată din: deputat Eugen Nicolicea, senator Radu 

Cristian Georgescu (Partidul Social Democrat), deputat Cătălin Micula, senator 

Ion Mihai Dumitrescu (Partidul Naţional Liberal), deputat Petre Străchinaru, 

senator Dan Gabriel Popa (Partidul Democrat), deputat Lia Olguţa Vasilescu, 
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senator Mihai Ungheanu (Partidul România Mare), deputat Antal Arpad, senator 

Szabo Ilona (Uniunea Democrată a Maghiarilor din România), senator Gavrilă 

Vasilescu, deputat Ionica Constanţa Popescu (Partidul Conservator), deputat 

Nicolae Păun (din partea minorităţilor naţionale), preşedintele Societăţii 

Române de Radiodifuziune, preşedintele Societăţii Române de Televiziune.  

În urma hotărârilor Comisiei parlamentare, radioul public trebuia să 

difuzeze 50 de minute zilnic în cadrul unei noi emisiuni electorale, „Tribuna 

eurocandidaţilor”. Din timpul alocat, 10 minute reveneau prezentatorului 

emisiunii, 32 de minute prezentării candidaţilor partidelor parlamentare şi 8 

minute pentru candidaţii partidelor neparlamentare sau independenţi. Pentru a 

reuşi să-şi facă o campanie mai bună, Societatea Română de Radiodifuziune a 

decis să aloce candidaţilor independenţi 2 minute, o dată la două zile. Pe timpul 

campaniei, TVR 1 trebuia să difuzeze zilnic, după ştiri, o emisiune de 30 de 

minute consacrată euroalegerilor. De asemenea, TVR 2 trebuia să aloce zilnic 25 

de minute campaniei pentru alegerile europene, din care 20 de minute reveneau 

partidelor parlamentare şi 5 minute independenţilor şi partidelor neparlamentare. 

Reunite sub denumirea Coaliţia pentru un Parlament Curat – Alegeri 

Europene (CPC-AE), o parte a organizaţiilor societăţii civile a monitorizat 100 

de candidaţi ai partidelor intrate în cursa pentru Parlamentul European. 

Din CPC-AE au făcut parte Agenţia de Monitorizare a Presei, Alianţa 

Civică, APADOR-Comitetul Helsinki, Asociaţia Pro Democraţia, Asociaţia 

Studenţilor din Facultatea de Ştiinţe Politice, Asociaţia Revoluţionarilor fără 

Privilegii, Centrul pentru Jurnalism Independent, Freedom House România, 

Fundaţia pentru o Societate Deschisă, Grupul pentru Dialog Social, Liga 

Română de Presă, Societatea Academică din România, Societatea Timişoara, 

Cartel Alfa. 

Monitorizarea celor 100 de candidaţi s-a făcut pe baza unor criterii 

precum: realizarea de profit necuvenit ca urmare a unui conflict de interese cât 

timp persoana a deţinut funcţii publice; persoana se află în anchete de corupţie, 
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deturnare de fonduri, fraudă; persoana se află deja în al treilea partid politic sau 

mai mult în urma unor mutări repetate în căutare de avantaje personale, fără ca 

partidele anterioare să se fi desfiinţat, fuzionat cu cel actual sau să îşi fi schimbat 

orientarea politică în mod radical fără acordul candidatului; persoana a colaborat 

ca agent sau informator cu Securitatea; persoana se află sau s-a aflat în 

incompatibilitate cu o funcţie publică pe care a deţinut-o; persoana este 

deţinătoarea unei averi disproporţionate faţă de sursele sale declarate de venit; 

persoanele ar intra într-o formă sau alta sub incidenţa proiectului de lege a 

lustraţiei. 

În urma monitorizării, CPC-AE a dat publicităţii o listă cu 11 nume de 

candidaţi (câte doi reprezentanţi ai PSD, PNL, PD, trei reprezentanţi ai PRM, 

câte un reprezentant al PNG şi UDMR), care, în opinia coaliţiei, nu îndeplineau 

criteriile de integritate pentru a accede în Parlamentul European. Cei 11, dar şi 

partidele politice din care făceau parte, au contestat activitatea şi criteriile 

folosite de CPC-AE.  De asemenea, Institutul de Investigaţii Politice a acuzat 

CPC-AE că foloseşte standarde diferite pentru cei verificaţi şi că „lista neagră” 

întocmită are „lacune grave”. 

Asociaţia Pro Democraţia (APD) a monitorizat alegerile pentru 

Parlamentul European cu ajutorul celor peste 1000 de observatori  prezenţi în 

mediul rural din 27 de judeţe şi la secţiile de votare din străinătate (11 

observatori). În ziua alegerilor, APD a pus la dispoziţia cetăţenilor o linie 

telefonică gratuită pentru a semnala eventualele nereguli produse în secţiile de 

votare. La încheierea zilei de vot, APD a dat publicităţii un comunicat în care 

preciza că sesizările celor peste 1.000 de observatori din ţară, dar şi ale 

cetăţenilor care i s-au adresat la telefonul cu acces gratuit „indică o organizare şi 

o desfăşurare a alegerilor pentru desemnarea reprezentanţilor din România 

pentru Parlamentul European în limitele legalităţii, în care nu s-au înregistrat 

acţiuni de fraudare sistematică”. De asemenea, APD a apreciat „dorinţa 

reprezentanţilor autorităţilor implicate în organizarea acestui scrutin de a spori 

 45



 46

calitatea organizării şi desfăşurării sale” şi îşi exprima „disponibilitatea de a le 

sprijini în eforturile de îmbunătăţire a propriilor performanţe în domeniu”. 



 

 

VI. DESFĂŞURAREA ALEGERILOR 
 

 

VI.1 DEPUNEREA CANDIDATURILOR 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările şi 

completările ulterioare, Biroul Electoral Central a constatat rămânerea definitivă 

a următoarelor liste de candidaţi: 

 Partide politice 

 Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat – 45 candidaţi (311.948 

semnături) 

 Partidul Liberal Democrat – 45 candidaţi (274.764 semnături) 

 Partidul Naţional Liberal – 45 candidaţi (701.151 semnături) 

 Partidul Democrat – 45 candidaţi (1.177.911 semnături) 

 Partidul Verde – 45 candidaţi (209.341 semnături) 

 Partidul Noua Generaţie Creştin Democrat – 45 candidaţi (366.745 

semnături) 

 Partidul Iniţiativa Naţională – 35 candidaţi (226.298 semnături) 

 Partidul Social Democrat – 45 candidaţi (1.004.714 semnături) 

 Partidul România Mare – 45 candidaţi (265.277 semnături) 

 Partidul Conservator – 45 candidaţi (401.268 semnături) 

 Partidul Alianţa Socialistă – 45 candidaţi (221.206 semnături) 

Organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale 

 Uniunea Democrată Maghiară din România – 45 candidaţi (322.435 

semnături) 

 Partida Romilor „PRO-EUROPA” – 20 candidaţi (217.400 semnături) 
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Candidat independent: Tőkés Ladislau (137199 semnături). 

 
VI.2 DELEGAŢI ŞI OBSERVATORI ACREDITAŢI PENTRU 

ALEGERI 

 

Potrivit art. 23 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, acreditarea pentru alegerea 

membrilor din România în Parlamentul European din 25 noiembrie 2007, la 

Biroul Electoral Central, la birourile electorale de circumscripţie ale judeţelor şi 

al municipiului Bucureşti, precum şi la birourile electorale ale secţiilor de votare 

din ţară şi din străinătate se efectuează de către Biroul Electoral Central, 

respectiv Biroul Electoral Judeţean sau, după caz, Biroul Electoral al 

municipiului Bucureşti, la cerere, formulată în scris cu cel puţin 48 de ore 

înainte de data de referinţă.  

Documentul de acreditare a delegaţilor din partea presei scrise şi 

audiovizuale străine, precum şi a observatorilor din partea unor organisme şi 

instituţii europene şi internaţionale, se eliberează de către Biroul Electoral 

Central la propunerea Ministerului Afacerilor Externe. Acreditarea emisă de 

Biroul Electoral Central este valabilă la orice birou electoral constituit pentru 

alegerile membrilor din România în Parlamentul European, indiferent dacă este 

din ţară sau din străinătate.  

Documentele de acreditare a delegaţilor din partea mijloacelor de 

comunicare în masă din România şi cele ale observatorilor interni ai 

organizaţiilor neguvernamentale au fost emise de fiecare Birou Electoral 

Judeţean, fiind valabile la birourile electorale din respectivul judeţ. Acreditările 

emise de Biroul Electoral al municipiului Bucureşti pentru aceste categorii de 

delegaţi, respectiv observatori, sunt valabile la birourile electorale de pe raza 

municipiului Bucureşti, precum şi la toate birourile electorale constituite în 

străinătate.  
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La alegerile pentru Parlamentul European au fost eliberate documente de 

acreditare pentru numeroşi delegaţi din partea presei vizuale scrise şi 

audiovizuale din România şi din afara ţării (European Pressphoto Agency – 

EPA; Nepszabadsag Newspaper; Duna Tv; Tribuna Noastră; Reuters; Agenţia 

de Presă Reuters; Agenţia France Presse; Opcja Na Prawo; Xinhua; Români în 

UK; Cihan News Agency; Ratusha Newspaper; Teleradio-Moldova; Pravoe 

Delo; Itar - Tass; Associated Press; Czech Television; Media Pro Chisinău; 

European Parliament News  Agency; Associated  Press  Television; TV. 

Obiectiv; Diaspora Românească; Români în Lume; Noi în Spania; MTI; Czech 

Television; Info-Prim Neo; Euro-TV Chişinău; Austrian Broadcasting 

Corporation-Radio and TV), precum şi pentru observatori din partea mai multor 

organizaţii neguvernamentale din România şi din străinătate (Romania in the 

Third Millennium, Asociaţia Pro Democraţia (ENEMO) 4; National and 

International League for  Human Rights Defending; European Organisation for 

Human Rights). 

 

VI.3 IREGULARITĂŢI ÎN DESFĂŞURAREA ALEGERILOR 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările si 

completările ulterioare, Autoritatea Electorală Permanentă a efectuat în ziua de 

25 noiembrie 2007 activităţi de monitorizare a modului în care a decurs procesul 

electoral, a calităţii prestaţiei oficialilor electorali în cadrul secţiilor de votare, 

precum şi a neregularităţilor semnalate. 

Principalele aspecte constatate de către personalul Autorităţii Electorale 

Permanente la data de referinţă pentru alegerea membrilor din România în 

Parlamentul European din anul 2007, aflat în serviciu de permanenţă la sediul 

central şi la nivelul filialelor, au vizat: 
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1. probleme organizatorice privind comunicarea între birourile 

electorale, precum şi între acestea şi autorităţile cu atribuţii în domeniul 

electoral; 

2. aplicarea unitară a dispoziţiilor legale privind organizarea şi 

desfăşurarea procesului electoral. 

Dificultăţile, deficienţele şi neregulile privind organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor pentru Parlamentul European constatate de câtre reprezentanţii 

Autorităţii Electorale Permanente, multe dintre acestea semnalate şi de către 

observatorii organizaţiilor non-guvernamentale (de ex. Asociaţia Pro 

Democraţia, observatorii internaţionali acreditaţi sau de către cetăţeni) s-au 

datorat într-o anumită măsură unor cauze obiective (lipsa unui precedent în 

materie de alegeri europene, suprapunerea datei de referinţă a alegerilor pentru 

Parlamentul European peste cea a desfăşurării referendumului naţional pentru 

introducerea votului uninominal), dar şi unor cauze subiective imputabile 

autorităţilor cu atribuţii în domeniul electoral. 

Cu toate acestea, alegerile pentru desemnarea reprezentanţilor din 

România pentru Parlamentul European s-au desfăşurat în limitele legalităţii, în 

condiţii de transparenţă şi preocupare pentru asigurarea corectitudinii acestora, 

neînregistrându-se acţiuni sau tentative de fraudare sistematică.  

Neregulile constatate învederează o tipologie diversă: 

 deficienţe în stabilirea legăturilor de comunicare (telefon fix sau 

mobil, e-mail sau fax) între birourile electorale ale secţiilor de votare si 

birourile ierarhic superioare (birourile electorale judeţene, respectiv al 

municipiului Bucureşti, Biroul Electoral Central); 

 delimitarea defectuoasă a secţiilor de votare pentru Parlamentul 

European de cele pentru referendumul naţional privind introducerea 

votului uninominal; 
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 lipsa dotărilor necesare (urne, cabine de vot, sigilii) şi a materialelor 

utilizate în operaţiunea de votare (formularistică tipizată, liste speciale, 

hârtie etc.); 

 neconcordanţe în predarea către secţiile de votare a materialelor 

necesare votării între cele specificate în adresa de înaintare şi cele 

găsite efectiv în saci (buletine de vot incomplete, ştampile sau timbre 

în plus sau în minus etc.), existând, totodată, situaţii în care la 

ambalarea buletinelor de vot nu au fost respectate dispoziţiile legale 

(pachete de câte 100 de bucăţi); 

 întârzieri în deschiderea secţiilor de votare (de ordinul a zeci de minute 

sau chiar ore); 

 neprezentarea la timp în secţiile de votare a unor preşedinţi sau 

membri ai birourilor electorale sau absenţa nemotivată a unora dintre 

ei pe timpul desfăşurării votării; 

 la unele birouri electorale ale secţiilor de votare nu s-au asigurat 

drepturile cuvenite potrivit dispoziţiilor H.G. nr. 126/2007 privind 

cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor membrilor din România în Parlamentul European din anul 

2007, cu modificările ulterioare (răcoritoare, cafea, gustări), nu li s-a 

transmis cum se fac pontajele, care le sunt drepturile financiare, 

perioada de plată, modalitatea obţinerii acestor drepturi şi de la ce 

autoritate a administraţiei publice; 

 întreruperi în alimentarea cu energie electrică în unele secţii de votare; 

 neclarităţi ale unor preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de 

votare în legătură cu modalitatea de completare a procesului verbal de 

constatare a rezultatelor şi întocmirea dosarelor cu liste electorale 

suplimentare la care se ataşau declaraţiile pe proprie răspundere; 
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 neîndeplinirea de către unii membri ai birourilor secţiilor de votare a 

obligaţiei de a-l însoţi pe preşedintele biroului la locul de predare a 

materialelor;  

 transportarea defectuoasă a materialelor electorale în vederea predării 

acestora; 

 ignorarea acţiunilor ce trebuiau a fi întreprinse după predarea 

materialelor electorale (predarea dovezilor eliberate de Autoritatea 

Electorală Permanentă şi a proceselor verbale de investire); 

 întârzieri şi timpi morţi în predarea materialelor electorale, generatoare 

de nemulţumiri şi tensiuni; 

 prezenţa în componenţa birourilor secţiilor de votare a unor persoane 

neprofesionalizate, care nu aprofundaseră suficient aspectele teoretice 

şi practice privind organizarea şi desfăşurarea procesului electoral, 

actele normative aplicabile în cazul organizării şi desfăşurării 

alegerilor pentru Parlamentul European sau pentru referendumul 

naţional privind introducerea votului uninominal. Într-o situaţie de 

excepţie s-au aflat secţiile de votare din străinătate ca urmare a lipsei 

personalului calificat în materie electorală din cadrul ambasadelor şi 

consulatelor României în străinătate. 

 În aplicarea unitară a dispoziţiilor legale privind organizarea şi 

desfăşurarea procesului electoral au apărut, de asemenea, situaţii în care s-au 

produs confuzii, iregularităţi şi erori, în special privind: 

 tipurile de liste electorale utilizate la secţiile de votare pentru 

Parlamentul European şi cele pentru referendum; 

 actele de identitate pe care alegatorii trebuie să le prezinte la secţia de 

votare pentru a-şi excita dreptul de vot (cazuri de cetăţeni români cu 

domiciliul în străinătate, cetăţeni comunitari rezidenţi în România ce 

nu deţineau dovada eliberată în acest sens de către Autoritatea 

Electorală Permanentă); 
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 distincţia între buletinele anulate, nule ori contestate; 

 modul de utilizare a ştampilelor folosite în procesul electoral; 

 procedura privind folosirea urnei speciale; 

 neclarificarea unor aspecte privind extensia drepturilor persoanelor 

acreditate (reprezentanţi ai mass-media, delegaţi ai unor partide, 

preocupaţi mai mult de prezenţa la vot şi aspectele ce generau 

interpretări, precum şi de informarea propriilor lor instituţii şi 

formaţiuni şi mai puţin de buna desfăşurare a procesului electoral); 

 posibilitatea punerii la dispoziţia partidelor politice a datelor cuprinse 

în lista electorală suplimentară, precum şi modalitatea de realizare; 

 solicitarea unor date cu caracter personal ale alegătorilor comunitari; 

 dispoziţii legale privind procedura suspendării votării; 

 exercitarea dreptului de vot de către alegătorii resortisanţi cu dublă 

cetăţenie; 

 atribuţiile şi competenţele birourilor electorale (foarte mulţi membri ai 

birourilor, dintre care preşedinţi si locţiitori nu cunosc atribuţiile şi 

raporturile ierarhice dintre birourile electorale, precum şi dintre acestea 

şi autorităţile publice) . 

Pe parcursul desfăşurării votului pentru alegerea reprezentanţilor din 

România în Parlamentul European din ziua de 25 noiembrie 2007 au fost 

înregistrate incidente, nereguli şi deficienţe la nivelul unor secţii de votare după 

cum urmează: 

 persistenţa unor mijloace de propagandă electorală în vecinătatea 

secţiilor de votare (jud. Timiş, Hunedoara, Vrancea, Caraş-Severin, 

Vâlcea, Galaţi, Suceava, Bihor, Teleorman, Dolj, Iaşi, Brăila, Ilfov); 

 influenţarea alegătorilor de a vota anumite partide (Brăila, Ilfov, 

Vrancea, Teleorman, Galaţi, Neamţ, Caraş-Severin, Botoşani); 

 obstrucţionarea observatorilor de a intra în secţiile de votare (Bihor, 

Caraş-Severin, Hunedoara, Ilfov, Timiş, Iaşi, Vrancea); 
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 neafişarea prevederilor Legii 373/2004, art. 3 privind descurajarea 

votului multiplu (Vrancea, Braşov); 

 tentative de „turism” electoral, prin deplasarea organizată cu autocare 

spre centrele de votare ( Dolj, Vrancea); 

 suspiciuni de „mită” electorală (ex. acordarea de ajutoare sociale în 

ziua alegerilor - loc. Buzescu , jud. Teleorman); 

 implicarea unor primari şi viceprimari în procesul electoral prin 

prezenţa nejustificată în secţiile de votare (Timiş, Vrancea, Ilfov, 

Brăila); 

 implicarea unor delegaţi ai partidelor în procesul electoral, în secţiile 

de votare (Vrancea, Ilfov, Cluj, Braşov, Timiş, Vâlcea); 

 confecţionarea unor ştampile cu defecte (în loc de VOTAT se citea 

TATOV - în jud. Mureş, Vâlcea); 

 deteriorarea sau dispariţia ştampilelor de control şi de vot (Galaţi, 

Vaslui, Maramureş, Timiş, Dolj, Olt, Buzău); 

 neştampilarea buletinelor de vot cu ştampila de control sau ştampilarea 

lor greşită (Vrancea, Dolj, Vâlcea, Mehedinţi, Olt, Braşov); 

 încercarea unor cetăţeni de a-şi exercita de mai multe ori dreptul de vot 

(Bucureşti, Teleorman, Galaţi, Constanţa, Ilfov); 

 prezenţa altor persoane în afară de votant în cabina de vot ( Ilfov, 

Galaţi); 

 urne nesigilate sau sigilate necorespunzător (Cluj, Vrancea, Bacău); 

 obstrucţionarea cererilor unor cetăţeni de a vota cu urna mobilă 

(Vaslui, Vrancea, Timiş); 

 comercializarea şi consumul de băuturi alcoolice pe raza secţiilor de 

votare şi prezenţa unor persoane în stare de ebrietate în secţiile de 

votare (Arad, Hunedoara, Suceava); 
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 erori depistate pe copiile listelor electorale permanente (persoane 

decedate - Caraş-Severin, Timiş; liste permanente înlocuite greşit la 

nivel de localităţi rurale - Lieşti jud. Galaţi); 

 solicitări abuzive din partea preşedinţilor secţiilor de votare ca 

membrii birourilor să semneze în alb procesele verbale, înainte de 

completarea cu rezultatele alegerilor (Paşcani - jud. Iaşi); 

 deteriorarea din neglijenţă a buletinelor (tuş vărsat peste acestea - jud. 

Botoşani); 

 stabilirea unor secţii de votare la distanţe mari (alegătorii din cartierul 

Păcurari din Tg. Ocna - jud. Bacău au fost nevoiţi sa se deplaseze 10 

km). 

 

 

VI.4 REZULTATUL ALEGERILOR 

 

În urma centralizării datelor primite de către Biroul Electoral Central, la 

alegerile membrilor din România în Parlamentul European s-au constatat 

următoarele: 
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Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor 

naţionale, alianţele politice, alianţele electorale care au întrunit pragul electoral 

au fost următoarele: 

 

 
 

 

Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor 

naţionale, alianţele politice, alianţele electorale care nu au întrunit pragul 

electoral au fost următoarele: 
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Candidatul independent care a întrunit coeficientul electoral a fost Tőkés 

Ladislau, acesta obţinând un număr de 176533 de voturi valabil exprimate. 

Rata de participare la vot la alegerile pentru Parlamentul European a fost 

de 29,46% din populaţia cu drept de vot, înscriindu-se astfel în rata medie de 

participare la vot de cca. 30 % a statelor nou aderate la Uniunea Europeană 

înregistrată la ultimele alegeri pentru Parlamentul European din anul 2004 

(Cehia 28,3%; Polonia 20,8%; Slovacia 16,9%; Slovenia 28,3%; Estonia 26,8%; 

Ungaria 38,5%). 

În urma atribuirii mandatelor de parlamentar european, următorii 

candidaţi au primit din partea Biroului Electoral Central certificate constatatoare 

ale alegerii în Parlamentul European: 

 

 

 57



 

 58



 
 

Rezultatele alegerilor pentru Parlamentul European din 25 noiembrie au 

devenit oficiale după publicarea lor în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 818 din 30 noiembrie 2007. 

În cazul domnului Gyorgy Frunda, Autoritatea Electorală Permanentă a 

constatat că acesta este incompatibil cu calitatea de deputat în Parlamentul 

European şi, în consecinţă, a procedat în conformitate cu prevederile art. 24 alin 

(2) al Legii 33/2007. După confirmarea scrisă a Uniunii Democrate Maghiare 

din România, a fost notificat domnul Iuliu Winkler, aflat primul pe lista de 

supleanţi depusă de această formaţiune politică, în locul domnului Gyorgy 

Frunda. 
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Procedând potrivit dispoziţiilor art. 23 alin (5) al Legii 33 din 16 ianuarie 

2007, Autoritatea Electorală Permanentă a îndeplinit formalităţile necesare 

acceptării celor 35 de membri din România aleşi în Parlamentul European la 

scrutinul din 25 noiembrie 2007, activitate ce încheie acest proces electoral. 

 Astfel, în conformitate cu prevederile Actului din 20 septembrie 1976, 

privind alegerea reprezentanţilor în Parlamentul European şi a Regulamentului 

de procedură a acestui for comunitar, Autoritatea Electorală Permanentă a 

transmis, la 1 decembrie 2007, secretarului general al Parlamentului European, 

domnului Harald Römer, cu adresa nr. 71251, un dosar cuprinzând: 

a) rezultatele alegerilor pentru Parlamentul European din 25 noiembrie 

2007 care au devenit oficiale după publicarea lor în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 818 din 30 noiembrie 2007; 

b) lista celor 35 de deputaţi aleşi şi coordonatele acestora; 

c) lista supleanţilor, în ordinea clasării rezultate în urma votului; 

d) declaraţiile celor 35 de deputaţi aleşi din care rezultă că nu deţin o 

funcţie incompatibilă cu statutul de deputat în Parlamentul European; 

e) certificatele constatatoare, în fotocopie, eliberate de Biroul Electoral 

Central, deputaţilor aleşi în urma scrutinului din 25 decembrie 2007 

(originalele se prezintă de titularii acestora secretariatului 

Parlamentului European); 

f) o culegere de acte normative (în română, engleză şi franceză) 

cuprinzând ,,Reglementări privind alegerea membrilor din România în 

Parlamentul European’’. 

După încheierea acestui demers, cei 35 de deputaţi au fost invitaţi de 

Preşedintele Parlamentului European să participe la şedinţa plenară a acestui for 

comunitar care s-a desfăşurat la Strasbourg între 10 şi 13 decembrie 2007. Prin 

participarea la această şedinţă plenară a fost declanşată procedura de validare a 

celor 35 de deputaţi români aleşi în Parlamentul European la scrutinul din 25 

noiembrie 2007. 



 

 

VII. VERIFICAREA LISTELOR ELECTORALE 

SUPLIMENTARE 
 

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 212 alin.(6) din Legea nr. 33/2007, 

modificată şi completată, Autoritatea Electorală Permanentă verifică în termen 

de 6 luni listele electorale suplimentare şi declaraţiile pe propria răspundere a 

alegătorilor, înaintate de Biroul Electoral Central, în vederea depistării 

eventualei existenţe a unor voturi multiple. 

Actul normativ se referă numai la verificarea persoanelor înscrise în 

listele electorale suplimentare, fără să aibă în vedere faptul că o persoană care a 

votat, înscrisă în copia listei electorale permanente, s-ar fi putut deplasa în altă 

localitate şi să voteze din nou pe o listă suplimentară. Astfel, s-au prevăzut 

verificări numai pentru depistarea cazurilor de vot multiplu pe liste 

suplimentare, lăsând neverificată situaţia persoanelor care votau pe baza copiei 

listei electorale permanente şi a listelor electorale suplimentare, care ar fi 

săvârşit aceeaşi faptă ca cele din prima categorie. 

Pentru pregătirea acestei acţiuni s-a propus şi s-a introdus prin Hotărârea 

de Guvern nr. 1049 din 5 septembrie 2007, un model de listă suplimentară, în 

care s-a prevăzut o coloană de completat pentru Codul Numeric Personal, în aşa 

fel încât acest document să poată fie scanat, pentru preluarea şi prelucrarea 

datelor prin mijloace informatice.  

Totodată, Autoritatea Electorală Permanentă a emis Hotărârea nr. 1 din 18 

octombrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 720/24 

octombrie 2007, prin care s-a stabilit modelul şi modul de utilizare a declaraţiei 

pe propria răspundere dată de alegătorii înscrişi în listele electorale 
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suplimentare. Modelul de declaraţie a fost conceput în aşa fel încât să permită 

după completare, scanarea şi preluarea în format electronic a datelor. 

După primirea listelor electorale suplimentare de la Biroul Electoral 

Central, la nivelul instituţiei s-au luat măsuri necesare pentru efectuarea 

verificărilor propriu-zise de depistare a cazurilor de vot multiplu.  

În acest sens, s-a proiectat şi realizat o aplicaţie informatică specifică 

acestei activităţi care să asigure introducerea computerizată atât a datelor de 

identificare a votantului (Cod Numeric Personal), cât şi a datelor referitoare la 

secţiile de votare. Aplicaţia permite, prin interogări specifice, după constituirea 

bazei de date la nivel naţional, depistarea persoanelor care sunt înscrise în mai 

multe liste suplimentare şi identificarea celor care nu aveau împlinită vârsta de 

18 ani la data votării. 

Realizarea acestei baze de date centralizate constituie o activitate 

complexă care presupune un mare volum de muncă, tehnică de calcul adecvată, 

de mare capacitate de stocare şi prelucrare, având în vedere că trebuie să fie 

implementate datele de la 17.529 secţii de votare, reprezentând 604.706 

persoane înscrise în listele electorale suplimentare. 

 Pentru introducerea datelor persoanelor din listele suplimentare nu s-a 

folosit metoda scanării deoarece modul de completare neunitară a datelor la 

nivelul secţiilor de votare, cât şi formularele folosite nu au permis această 

metodă de lucru. 

Principalele rezultate obţinute de Autoritatea Electorală Permanentă până 

la data redactării prezentului raport au constat în : 

•  introducerea în baza de date pentru verificări a unui număr de 

234.762 persoane înscrise în listele electorale suplimentare, de la 6253 secţii de 

votare din judeţele Bihor, Caraş-Severin, Galaţi, Ilfov, Iaşi, Constanţa, Harghita, 

Timiş, Tulcea, Dolj, Teleorman, Cluj, Vrancea, Covasna şi Bucureşti. Astfel, 

procentual, s-au introdus 38,82 % din totalul persoanelor înscrise în listele 

suplimentare; 
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• stabilirea unui nr. de 26 persoane care la data alegerilor nu 

împliniseră vârsta de 18 ani. 

• identificarea unui număr de 10 persoane care au fost înscrise în mai 

multe liste suplimentare din judeţul Galaţi pentru care s-au făcut demersuri către 

organele judiciare în vederea verificărilor. 

Cu ocazia activităţilor de introducere a datelor persoanelor în baza de 

date, de asemenea, s-a constatat că nu s-au respectat în totalitate normele 

stabilite în „Ghidul preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare”, 

fapt care a îngreunat activitatea de preluare a datelor.  

 



 

 

VIII. CONCLUZII 
 

 

Alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din 25 

noiembrie 2007 au fost organizate şi s-au desfăşurat cu respectarea cadrului 

legal în vigoare în condiţii de transparenţă şi corectitudine. În cuprinsul 

prezentului raport au fost evidenţiate şi o serie de abateri şi neajunsuri, inclusiv 

de ordin legislativ, care însă nu au afectat organizarea şi desfăşurarea scrutinului 

din 25 noiembrie 2007. Disfuncţionalităţile înregistrate se cer a fi remediate prin 

reglementări care să ofere un răspuns calificat interogaţiilor ce privesc lacunele 

în materie de legislaţie electorală ce încă mai persistă şi să asigure coerenţa şi 

eficienţa acţiunilor de organizare şi desfăşurare a viitoarelor alegeri pentru 

Parlamentul European. 

 Sunt de remarcat câteva aspecte care reclamă cu prioritate completări şi 

modificări ale legislaţiei. 

În primul rând, ca urmare a modificărilor repetate aduse Legii nr. 33/2007 

privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European se 

impune restructurarea unor capitole pe secţiuni şi renumerotarea articolelor. Mai 

mult, trimiterile extrem de generale din cuprinsul actului normativ menţionat la 

dispoziţiile Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, 

cu modificările şi completările ulterioare, sunt de natură să producă confuzii în 

rândul organelor şi organismelor chemate să aplice legislaţia electorală.  

În al doilea rând, cadrul normativ nu reglementează sau reglementează 

incomplet mai multe aspecte relevante pentru buna desfăşurare a procesului 

electoral, cum ar fi: modalitatea de exercitare a drepturilor electorale de către 

cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care doresc să voteze în România, 

modalitatea de exercitare a dreptului de vot de către persoanele care din motive 
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obiective nu-şi pot exercita acest drept la secţia de votare la care sunt arondaţi 

(personalul medical de gardă, militarii aflaţi în misiune în teatrele de operaţiuni, 

membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare organizate pentru alte scrutine), 

precum şi conţinutul dosarelor propunerilor de candidaturi1. 

În al treilea rând, menţionăm că Direcţia Generală Justiţie, Libertate şi 

Securitate din cadrul Comisiei Europene a semnalat Reprezentanţei Permanente 

a României la Uniunea Europeană că între legislaţia românească şi Directiva 

Consiliului nr. 93/109/CE din 6 decembrie 1993 de stabilire a modalităţilor de 

exercitare a dreptului de a alege şi de a fi ales pentru Parlamentul European 

pentru cetăţenii Uniunii rezidenţi într-un stat membru în care nu sunt resortisanţi 

există diferenţe. Aspectele reclamate vizează schimbul de informaţii privind 

drepturile electorale ale cetăţenilor Uniunii Europene reglementat de Hotărârea 

Guvernului nr. 131/2007 şi dovada alegătorului comunitar al cărei model, 

denumire, formă, conţinut, mod de eliberare şi de utilizare este aprobat de 

Hotărârea nr. 132/2007. 

Astfel, Direcţia Generală Justiţie, Libertate şi Securitate din cadrul 

Comisiei Europene a considerat că legislaţia românească prevede verificări 

suplimentare faţă de cele prevăzute în Directivă şi că, prin instituirea dovezii 

alegătorului comunitar, stabileşte o condiţie suplimentară pentru exercitarea 

dreptului de vot de către cetăţenii Uniunii, care nu este prevăzută în Directivă.  

Nu în ultimul rând, între dispoziţiile Legii nr. 33/2007 există o contradicţie 

care priveşte înscrierea alegătorilor resortisanţi în listele electorale. Astfel, 

prevederile art. 5 alin. (2) din actul normativ menţionat stabilesc că „Prin alegător 

resortisant se înţelege orice cetăţean al României care are dreptul de a alege 

membri din România în Parlamentul European, în conformitate cu dispoziţiile 

prezentei legi”. Concomitent, dispoziţiile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 33/2007 

                                                 
1 Vezi Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 5/26.02.2007 publicată în Monitorul Oficial nr. 149 din 1 martie 

2007. 
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stabilesc că „Alegătorii resortisanţi sunt înscrişi în listele electorale 

permanente”. Având în vedere că, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea 

nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, „Listele 

electorale permanente se întocmesc pe localităţi şi cuprind toţi cetăţenii cu drept 

de vot care domiciliază în localitatea pentru care au fost întocmite.”, rezultă că 

cetăţenii români cu domiciliul în străinătate nu pot fi înscrişi în listele electorale 

permanente. 

De asemenea, este de precizat că în dezbaterea Consiliului Uniunii 

Europene se află un proiect de modificare a Directivei 93/109/CE care vizează 

următoarele aspecte relevante: eliminarea actualului sistem de schimb de 

informaţii, care este greoi şi ineficient; menţinerea declaraţiei pe proprie 

răspundere a alegătorilor comunitari şi a persoanelor eligibile comunitar, prin 

care aceştia îşi asumă obligaţia de a nu vota şi a nu candida decât în statul 

membru de reşedinţă; introducerea obligaţiei în sarcina statelor membre de a 

impune pedepse adecvate pentru votul dublu şi candidatura dublă şi informarea 

populaţiei asupra acestor măsuri; efectuarea de verificări de către statele membre 

ulterior zilei de referinţă pentru a identifica situaţiile în care alegătorii au votat 

de mai multe ori sau în care cetăţenii Uniunii şi-au depus de mai multe ori 

candidatura. 

Având în vedere aceste preocupări, dar şi numărul redus de cetăţeni ai 

Uniunii care au participat la alegerile pentru membrii din România în 

Parlamentul European din 25 noiembrie 2007, Autoritatea Electorală 

Permanentă propune diminuarea formalităţilor administrative care trebuie 

îndeplinite de alegătorii comunitari. Mai mult, luând în considerare dificultăţile 

întâmpinate în efectuarea schimbului de informaţii privind drepturile electorale 

ale cetăţenilor Uniunii rezidenţi în România, Autoritatea Electorală Permanentă 

consideră oportună înlocuirea acestuia cu informări ale statelor membre de 

origine ale alegătorilor comunitari asupra faptului că cetăţenii lor doresc să-şi 

exercite drepturile electorale în România. 
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Autoritatea Electorală Permanentă va analiza împreună cu celelalte 

autorităţi publice competente aspectele semnalate, urmând ca acestea să fie 

avute în vedere la elaborarea unui proiect de act normativ pentru îmbunătăţirea 

şi perfecţionarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor 

pentru Parlamentul European. 



 

ANEXA NR. 1 
 

Directiva Consiliului nr. 93/109/CE din 6 decembrie 1993 stabileşte următoarele 

principii: 

1. Libertatea de voinţă – Cetăţenii Uniunii sunt liberi să îşi exercite dreptul de a alege şi 

de a fi aleşi în Parlamentul European în statul membru de origine sau în statul membru în care 

sunt rezidenţi. 

2. Votul unic şi candidatura unică – Nimeni nu poate alege sau candida în mai mult de 

un stat membru în cursul aceloraşi alegeri pentru Parlamentul European. Prin exprimarea 

opţiunii de a vota sau de a candida într-un stat membru, cetăţeanul Uniunii pierde automat 

posibilitatea de a-şi exercita acest drept în celelalte state membre. Pentru a împiedica alegătorii 

să voteze sau să candideze de mai multe ori, statele membre pot schimba informaţii despre 

cetăţenii proprii care îşi exercită dreptul de a alege şi de a fi ales în alt stat membru. 

3. Statul membru de reşedinţă poate stabili ca prima înregistrare în listele sale  

electorale să se facă la cerere – Cetăţenii Uniunii care doresc să îşi exercite dreptul de alegere a 

membrilor Parlamentului European în statul membru de reşedinţă pot fi obligaţi să facă o 

cerere de înscriere în listele electorale. Statul membru de reşedinţă poate solicita cetăţeanului 

Uniunii să-şi declare cetăţenia şi adresa pe teritoriul statului membru de reşedinţă, localitatea 

sau circumscripţia din statul membru de origine pe listele electorale ale căreia este înscris şi 

faptul că va vota numai în statul membru de reşedinţă. Statul membru de reşedinţă mai poate 

solicita unui alegător, cetăţean al altui stat membru, să declare că nu a fost lipsit de dreptul de a 

alege în statul membru de origine, să prezinte un document de identitate valabil şi să indice 

durata rezidenţei. 

4. Vocaţia egală la exercitarea drepturilor electorale – Pe baza principiului 

nediscriminării, cetăţenii Uniunii trebuie să se bucure de dreptul de a alege membrii 

Parlamentului European pe teritoriul statului membru de reşedinţă în aceleaşi condiţii ca şi 

cetăţenii acelui stat. Aceasta include, de exemplu, acces la aceleaşi căi de atac împotriva 

omisiunilor sau erorilor în listele electorale, a înregistrării sau respingerii propunerilor de 

candidatură sau dacă este cazul, aceleaşi reguli privind extinderea votului obligatoriu la 

persoanele care nu sunt cetăţeni ai acelui stat. În mod similar, odată înscrişi pe lista electorală, 

cetăţenii Uniunii rămân înregistraţi în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii statului membru de 
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reşedinţă, în afară de cazul în care acesta sau aceasta solicită în mod expres să fie înlăturat de 

pe liste. 

5. Efectul extrateritorial al regulilor privind descalificarea alegătorilor şi a candidaţilor 

– Persoanele lipsite de dreptul de a alege şi de a candida în statul membru de origine nu pot fi 

alese în Parlamentul European în statul membru de reşedinţă. 

6. Obligaţia de informare – Pentru a asigura informarea electorilor comunitari care 

locuiesc într-un stat membru de naţionalitate diferită asupra drepturilor lor, directiva stabileşte 

obligaţia statului membru de a informa astfel de persoane, în timp util şi de o manieră 

corespunzătoare asupra modului în care îşi pot exercita aceste drepturi. 

7. Posibilitatea instituirii unor derogări în cazul unor situaţii excepţionale – Articolul 14 

permite, în mod excepţional, derogarea de la principiul egalităţii de tratament acolo unde 

aceasta este legitimată de probleme specifice unui stat membru. Directiva prevede posibilitatea 

instituirii a două derogări. Prima este legată de condiţii minime privind durata rezidenţei care 

pot fi impuse cetăţenilor Uniunii care nu deţin cetăţenia statelor membre în care locuiesc, în 

cazul în care proporţia acestora depăşeşte 20% din totalul electorilor. A doua priveşte statele 

membre în care rezidenţii care sunt cetăţeni ai Uniunii au luat deja parte la alegerile naţionale 

ale statului membru de reşedinţă şi ca urmare au fost înscrişi pe listele electorale în aceleaşi 

condiţii ca şi cetăţenii proprii. În această situaţie, directiva permite statelor membre să nu 

aplice unele din dispoziţiile sale cetăţenilor altor state membre. 



ANEXA NR. 2 
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ANEXA NR. 3 
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ANEXA NR. 4 
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ANEXA NR. 5 
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ANEXA NR. 6 
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ANEXA NR. 7 
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ANEXA NR. 8 
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ANEXA NR. 9 
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ANEXA NR. 10 
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