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Autoritatea Electoral  Permanent

Argument

Ana Maria P tru   
Pre edinte al  
Autorit ii Electorale  
Permanente

Alegerile? În general, r spunsul nu
întârzie: proces, metod i act,
participare i legitimare. În toate cazurile
o procedur v zut ca modalitate unic
de a exprima majorit i, de a lua decizii,
de a constitui i exercita puterea.

Fa de momentele de început ale
democra iilor, alegerile reprezint ast zi
procese tehnice foarte complexe care
presupun la rândul lor competen e i
aptitudini tot mai specializate. În acest
context apare ca fireasc apari ia unei
noi categorii de exper i i anume exper ii
electorali, capabili s organizeze
opera iunile i procesele electorale cu
respectarea standardelor înscrise în
documentele interna ionale i interne.

În cei 9 ani de activitate în care a
administrat 12 scrutine na ionale i o
lung serie de alegeri par iale,
Autoritatea Electoral Permanent a

acumulat o vast experien în
managementul proceselor electorale
care se impune a fi promovat în spa iul
public în vederea împ rt irii ei de c tre
toate persoanele cu preocup ri în acest
domeniu din alte institu ii publice, din
mediul universitar i academic, din
societatea civil i mass-media, precum
i de c tre deciden ii politici.

Prin aceast revist ne propunem s
cre m cadrul de dezbatere a proiectelor
Autorit ii Electorale Permanente,
precum i un teren de analiz i
cercetare a domeniului electoral în
general. Având în vedere faptul c baza
alegerilor libere, periodice i corecte o
reprezint , în primul rând, profesioni tii
angrena i în organizarea lor, invit m pe
aceast cale exper ii electorali din toate
palierele societ ii s citeasc aceast
revist i s contribuie la dezvoltarea ei.
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Codificarea legisla iei 
electorale

Cristian-Alexandru Leahu
Director Legisla ie, leg tura cu

Parlamentul i contencios electoral

Prezentare sus inut  la  
dezbaterea "S  

în elegem reforma 
electoral ", 

organizat miercuri, 27 
februarie 2013, orele 

10.00-13.00, Hotel 
Intercontinental, Sala 
Fortuna, Bucure ti de 

Friedrich-Ebert-Stiftung
(FES) i Societatea 

Academic  din 
România (SAR)

Ce înseamn reforma electoral

De i ambi ios, termenul de reform
electoral reprezint obiectivul principal al
Autorit ii Electorale Permanente. Reforma
electoral presupune îmbun t irea
receptivit ii proceselor electorale i a
administra iei electorale la a tept rile
legitime ale aleg torilor i ale ilor.
Bineîn eles, de i clamat ca atare, nu orice
schimbare a sistemului electoral este o
reform . Mai mult, o reform care este
realizat numai de dragul schimb rii nu este
una real . O reform are ca scop
îmbun t irea proceselor electorale, spre
exemplu prin consolidarea impar ialit ii,
inclusivit ii, transparen ei i integrit ii.
Schimb rile aleatorii i dese, de i pot viza
scopurile enun ate mai înainte, pot, de
asemenea, prin efectele negative asupra
predictibilit ii i sustenabilit ii consult rilor
electorale, s demonetizeze conceptul de
reform electoral .

Codul electoral, un instrument pentru
profesioni ti dar i pentru aleg tori

Majoritatea aleg torilor dar i a ale ilor
în eleg prin reform electoral numai
modificarea tipului de sistem electoral sau a
formulelor electorale de repartizare i
atribuire a mandatelor.
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Acest lucru este normal, având în
vedere c tocmai aceast matematic
electoral produce cel mai vizibil impact
asupra vie ilor tuturor. O reform
electoral nu poate fi îns realizat f r
simplificarea i unificarea normelor de
drept electoral într-un cod electoral v zut
ca instrument esen ial atât pentru
profesioni tii alegerilor cât i pentru
simplii aleg tori.

Având în vedere faptul c legitimitatea
proceselor electorale depinde într-o mare
m sur de gradul de în elegere a
procedurilor folosite, a atribu iilor i
responsabilit ilor actorilor evenimentelor
electorale, simplificarea regulilor
electorale, eliminarea lacunelor i
inadverten elor printr-un singur act
normativ poate contribui în mod
hot râtor la sporirea credibilit ii
proceselor electorale.

Acum exist reguli diferite pentru
acelea i opera iuni electorale

Administra ia public central i local
i birourile electorale sunt obligate s

lucreze în acest moment cu cinci legi care
de i descriu acelea i opera iuni electorale
– organizarea sec iilor de votare,
întocmirea listelor electorale, constituirea
birourilor electorale, depunerea
candidaturilor, campania electoral ,
observarea procesului electoral etc. –
utilizeaz no iuni, termeni i categorii
diferite pentru fiecare tip de scrutin, f r
o justificare obiectiv dar cu pre ul unor
permanente confuzii în rândul
persoanelor care sunt obligate s realizeze
acelea i ac iuni sub imperiul unor reguli
diferite.

Codificarea dreptului electoral,
solu ie pentru incoeren ele ac iunii
administrative

Codificarea dreptului electoral va
rezolva în mare m sur incoeren ele
ac iunii administrative în acest domeniu,
va face mai accesibil legea electoral ,
sporind prin predictibilitate i stabilitate,
încrederea aleg torilor în actul electoral.

Mai mult, din perspectiva reformei
electorale, codificarea are o importan
deosebit . Ea poate furniza autorilor
proiectelor de reform o baz clar i
ordonat de texte aflate în vigoare,
preg tind astfel reforma i îmbun t irea
reglement rilor din domeniul electoral.

Autoritatea Electoral Permanent a
elaborat la începutul anului 2011 un
proiect de Cod electoral care a fost supus
dezbaterii publice i transmis
Parlamentului, spre analiz i însu ire de
c tre parlamentari. Acest proiect a fost
relansat în dezbatere public la sfâr itul
anului trecut pentru a beneficia de
momentul favorabil creat de alegerile
parlamentare din 9 decembrie, precum i
de voin a politic conturat în sprijinul
ideii de reformare a legisla iei electorale.

Autoritatea Electoral Permanent
apreciaz c suportul public al Primului-
ministru în favoarea adopt rii unui Cod
electoral i Hot rârea luat recent de
Parlament privind înfiin area Comisiei
parlamentare de modificare a legilor
electorale reprezint o premier
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în reformele electorale operate dup
1989 i un angajament clar în direc ia
îmbun t irii legisla iei electorale.

Obiectivele Codului electoral
propus de Autoritatea Electoral
Permanent

Proiectul de Cod electoral elaborat de
Autoritatea Electoral Permanent are în
vedere îndeplinirea urm toarelor
obiective:
• Uniformizarea solu iilor legale

disparate existente în legisla ia actual ,
precum i reglementarea pentru prima
dat a unor situa ii juridice semnalate
de practica electoral ;

• Coroborarea regulilor, conceptelor i
institu iilor juridice specifice diferitelor
tipuri de scrutin;

• Simplificarea mijloacelor de ac iune a
administra iei electorale prin coeren a
i predictibilitatea procedurilor;

• Asigurarea stabilit ii procedurilor
electorale i indirect a predictibilit ii
actului de administra ie electoral ;

• Implementarea procedurilor necesare
pentru prevenirea fraudelor electorale.

Integrarea într-un act normativ
unic

Propunerea Autorit ii urm re te
integrarea într-un act normativ unic a
legisla iei electorale, îns nu prin simpla
preluare a solu iilor legislative din actele
concentrate, ci prin examinarea i
prelucrarea acestora prin prisma
cerin elor sociale actuale i cele de
perspectiv .

În cadrul activit ii de cercetare care a
stat la baza elabor rii propunerii
legislative a fost utilizat o arie larg de
documente interna ionale, jurispruden

i practici electorale. Totodat , la
elaborarea proiectului a fost avut în
vedere bogata experien practic
dobândit de Autoritatea Electoral
Permanent în cei 9 ani de activitate în
care a gestionat 12 scrutine na ionale:
alegerile parlamentare din 2004, 2008 i
2012, cele locale din 2008 i 2012,
europarlamentarele din 2007 i 2009,
preziden ialele din 2004 i 2009, i
referendumurile na ionale din 2007,
2009 i 2012.

Renun area la listele electorale
speciale i suplimentare

Printre principalele nout i aduse se
num r i propunerea de renun are la
listele speciale i suplimentare în care
erau înscri i aleg torii care în ziua vot rii
se aflau în alt localitate decât cea de
domiciliu sau aleg torii care în ziua
vot rii se aflau în str in tate. Fiecare
aleg tor care dore te s voteze la o
sec ie de votare din str in tate sau la o
sec ie de votare din ar , alta decât cea
unde a fost arondat conform domiciliului,
trebuie s formuleze o cerere în acest
sens, pân cel mai târziu cu 25 de zile
înaintea vot rii.

Înfiin area corpului func ionarilor
electorali

Propunerea de înfiin are a corpului
func ionarilor electorali r spunde
necesit ii de a asigura stabilitatea în
func ii a pre edin ilor birourilor
electorale ale sec iilor de votare i a
loc iitorilor acestora, precum i
necesit ii de a defini grupul int al
instruirilor organizate de Autoritatea
Electoral Permanent i al evalu rilor
profesionale efectuate de aceasta.

Expert electoral nr. 1 / 2013EExppeerrt eleeeecctoorral nnnr. 11 //// 201133Expert electoral nr. 1 / 2013



Autoritatea Electoral  Permanent

Înfiin area birourilor jude ene ale
Autorit ii Electorale Permanente,
o necesitate

Pentru dezvoltarea capacit ii
administrative a Autorit ii Electorale
Permanente i a restului administra iei
electorale este necesar introducerea de
noi strategii, structuri, politici publice,
proceduri i inova ii tehnice. Amintim
aici, de exemplu, necesitatea înfiin rii
birourilor jude ene ale Autorit ii
Electorale Permanente, a implement rii
Registrului electoral, a informatiz rii
sec iilor de votare, a îmbun t irii
logisticii electorale dar i a
profesionaliz rii personalului implicat. O
dat ce alegerile au devenit un proces
tehnic din ce în ce mai complex, va
trebui ca, în viitorul apropiat, formarea
profesional în domeniul electoral i
certificarea acesteia s fie o constant a
administra iei electorale.

Permanentizarea  localurilor 
sec iilor de votare

Un element de noutate este
propunerea de permanentizare a
localurilor sec iilor de votare i
certificarea acestora de c tre
Autoritatea Electoral Permanent ,
acestea fiind premizele investi iilor
viitoare în infrastructura electoral .

Finan area procesului electoral

Pentru finan area procesului
electoral se propune constituirea
Fondului pentru alegeri generale la
termen aflat la dispozi ia Guvernului,
pe baza propunerilor Autorit ii
Electorale Permanente i ale

ministerelor de resort. Aceast solu ie
este fundamentat pe constatarea
faptului c modernizarea i
standardizarea logisticii electorale nu
poate fi realizat decât prin alocarea
unor importante resurse financiare între
perioadele electorale, fapt ce ar permite
ulterior importante economii la bugetul
de stat.

Descurajarea   candidaturilor 
neserioase

Având în vedere practica electoral
din alte state membre ale Uniunii
Europene (Austria, Cehia, Grecia,
Irlanda, Bulgaria, Estonia, Letonia,
Lituania, Slovacia, Regatul rilor de Jos,
Regatul Unit al Marii Britanii i al Irlandei
de Nord), precum i practica na ional la
alegerile parlamentare, proiectul
propune, în vederea reducerii num rului
candidaturilor neserioase, instituirea
obliga iei ca odat cu depunerea
candidaturilor s fie depus i o garan ie
financiar care va fi restituit
competitorilor electorali i candida ilor
independen i care vor ob ine 1% din
num rul total de voturi valabil
exprimate.

Durata campaniei electorale

Legisla ia electoral în vigoare nu
sanc ioneaz actele de propagand
electoral efectuate înainte de
începerea campaniei electorale, un
astfel de demers fiind dificil dac nu
imposibil, din moment ce orice activitate
a forma iunilor politice poate fi
interpretat ca act de propagand
electoral .
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În urma analiz rii legisla iei electorale
din celelalte state membre ale Uniunii
Europene s-a constatat c exist state
care nu reglementeaz data începerii
campaniei electorale (Danemarca,
Austria), state care o reglementeaz de o
manier flexibil (Germania-unde
potrivit unei decizii a Cur ii
Constitu ionale Federale „campania
electoral intensiv ” poate începe odat
cu declan area perioadei electorale,
respectiv cu 7-9 luni înaintea datei
vot rii) i state care o reglementeaz de
o manier strict (Belgia - 3 luni; Grecia -
odat cu începerea perioadei electorale;
Letonia-120 de zile; Luxemburg - 5
s pt mâni; Estonia - 40 de zile; Slovacia -
21 de zile; Slovenia - 30 de zile; Spania -
15 zile)

Delimitarea între propaganda 
electoral  desf urat  înainte de 
r mânerea definitiv  a 
candidaturilor i cea de dup

Având în vedere practica electoral a
statelor membre ale Uniunii Europene
cum ar fi Belgia, Austria i Germania dar
i necesitatea corel rii cu dispozi iile

Legii nr. 334/2006 privind finan area
activit ii partidelor politice i a
campaniilor electorale care stabilesc c
finan area campaniilor electorale poate
începe la data declan rii perioadei
electorale, proiectul urm re te stabilirea
unei delimit ri între propaganda
electoral desf urat pân la
r mânerea definitiv a candidaturilor i

propaganda electoral desf urat dup
aceast dat .

Astfel, au fost prev zute limitativ
activit ile care pot fi desf urate de
forma iunile politice i poten ialii
candida i pân la r mânerea definitiv a
candidaturilor, respectiv, mitinguri,
adun ri, mar uri, distribuirea de pliante
i alte materiale tip rite, publicitate prin

presa scris , afi aj electoral în spa ii
aflate în proprietatea persoanelor fizice
i juridice private.

Dup data r mânerii definitive a
candidaturilor, competitorii electorali i
candida ii independen i ar urma s
primeasc timpi de anten i locuri
speciale de afi aj electoral pe domeniul
public.

Norme clare pentru afi ajul
electoral pe domeniul public

Se mai propune interzicerea
afi ajului electoral pe domeniul public,
cu excep ia locurilor speciale de afi aj
electoral i a panotajului stradal, cu
scopul de a asigura un control mai bun
asupra afi ajului electoral i pentru a
evita haosul provocat pe domeniul
public cu prilejul campaniilor electorale.

Sistemul informatic de 
monitorizare  a prezen ei la vot

O alt propunere vizeaz
implementarea Sistemului informatic de
monitorizare a prezen ei la vot i de
prevenire a votului ilegal.
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Acest sistem presupune introducerea
unui calculator conectat la internet sau a
unui dispozitiv dedicat, în fiecare sec ie
de votare i prezen a în sec ia de votare
a unui operator. Scopul acestui sistem
este de a verifica prin intermediul unei
aplica ii centralizate identitatea
persoanelor care se prezint la vot,
precum i dac acestea au dreptul s
voteze (se va verifica dac nu au
drepturile electorale suspendate, dac
nu au mai votat în alt sec ie de votare,
dac sunt pe lista respectivei sec ii, etc.).
Având în vedere c 80% din localurile
sec iilor de votare sunt situate în
spa ii de înv mânt, implementarea
sistemului poate fi realizat cu costuri
foarte mici.

Proceduri speciale de votare 
pentru persoanele nev z toare 

Un alt element de noutate este c
Autoritatea Electoral Permanent ar
urma s stabileasc proceduri speciale
de votare pentru persoanele
nev z toare i modelele buletinelor de
vot speciale destinate acestora.

Solu ionarea litigiilor electorale, în
competen a instan elor de
contencios administrativ

Având în vedere Decizia Cur ii
Europene a Drepturilor Omului din 2
martie 2010 în Cauza Grosaru împotriva

României prin care România a fost
condamnat pentru înc lcarea art. 3 din
Protocolul nr. 1 la Conven ie i a art. 13
din Conven ie coroborat cu art. 3 din
Protocolul nr. 1, proiectul urm re te s
asigure posibilitatea tuturor cet enilor
i a competitorilor electorali de a

contesta în justi ie actele adoptate de
birourile electorale.

Spre deosebire de reglementarea
anterioar , se propune ca activitatea de
solu ionare a litigiilor electorale s fie
dat în competen a instan elor de
contencios-administrativ. Deciziile de
anulare a vot rii la o sec ie de votare ar
urma s fie luate numai în anumite
cazuri, limitativ enumerate, fiind supuse
întotdeauna examenului de c tre
instan ele de contencios - administrativ.

În concluzie, proiectul de Cod
electoral al Autorit ii Electorale
Permanente este un document
perfectibil despre care suntem siguri c
va fi un instrument util autorilor
reformei electorale.
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Ce este Registrul electoral 

Având în vedere 
imperativul asigur rii 
unui proces electoral 
corect i transparent, 
Autoritatea Electoral  

Permanent  a 
conceput i a 

dezvoltat Registrul 
electoral, un 

instrument de 
eviden  a tuturor 

aleg torilor români i 
a arond rii acestora 
la sec iile de votare.

Obiectivul principal al acestui proiect îl
reprezint realizarea unui instrument
utilizabil la toate tipurile de alegeri, care s
permit Autorit ii Electorale Permanente
s ob in în orice moment:

• informa ii referitoare la sec iile de
votare i la persoanele cu drept de vot
arondate pe sec ii de votare;

• date geografice cadastrale pentru
fiecare sec ie de votare.

Totodat , Registrul electoral va permite
tuturor unit ilor administrativ-teritoriale s
ob in informa ii în timp real referitoare la
toate documentele aferente sec iilor de
votare arondate.

Ce con ine Registrul electoral

Registrul electoral este o baz de date,
în format electronic, cu to i cet enii
români cu drept de vot, inclusiv cei cu
domiciliul sau re edin a în str in tate.

Expert electoral nr. 1 / 2013
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Ea cuprinde numele i prenumele
aleg torului, data na terii, codul
numeric personal, seria i num rul
actului de identitate, adresa de domiciliu
i/sau de re edin .

Registrul electoral este actualizat
permanent, dou dintre direc iile
majore fiind:

1. introducerea de noi aleg tori,
precum:

• cet enii care au împlinit 18 ani;
• persoane care au dobândit

cet enia român ;
• cet eni pentru care a încetat

suspendarea exercit rii drepturilor
electorale;

2. radierea cet enilor:
• care au decedat;
• care i-au pierdut cet enia

român ;

• c rora le-a fost interzis exercitarea
drepturilor electorale de c tre o
instan judec toreasc ;

• care au fost pu i sub interdic ie de
c tre o instan judec toreasc .

Func ionalitatea Registrului 
electoral
Una din componentele aplica iei

software dezvoltate pentru constituirea
la nivel na ional a Registrului Electoral
este Componenta Portal.

Componenta Portal a Registrului
Electoral permite personalizarea i
expunerea interfe elor sistemului pentru
a asigura servicii de tip G2G
(government to government) destinate
administra iilor publice locale i G2C
(government to citizens) destinate
interac iunii cu cet enii.
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Portalul Registrului Electoral are dou
sec iuni majore:

Sec iunea public , care se adreseaz
cet enilor. În cadrul acestei sec iuni
cet enii pot:
• consulta Registrul Electoral

permanent pentru a afla sec ia de
votare la care sunt aronda i. Pe baza
CNP-ului, a numelui i prenumelui,
aleg torul va putea identifica sec ia
de votare la care este arondat;

• cere informa ii suplimentare
referitoare la procesul electoral;

• raporta inadverten e între datele
expuse de portal i cele reflectate de
realitate (de exemplu, dac în urma
c ut rii unei sec ii de votare,
aleg torul constat c este arondat la
o sec ie din alt ora sau din afara razei
domiciliului s u, acesta poate raporta
aceast inadverten c tre autorit ile
abilitate în acest sens, prim rie sau
Autoritatea Electoral Permanent ).

Sec iunea institu ional a portalului
se adreseaz institu iilor publice:
prim rii, institu ii ale prefectului i
Autoritatea Electoral Permanent .
Scopul componentei este de a facilita
gestionarea Registrului electoral i a
proceselor electorale la nivelul fiec rei
institu ii, într-un mod securizat i
conform cadrului legal în vigoare.

Astfel, utilizatorii de la nivelul
prim riilor i institu iilor prefectului pot:
• gestiona informa iile referitoare la

aleg tori între procesele electorale
(schimb ri de nume i prenume, de
adres de domiciliu sau de re edin
etc.);

• ad uga documente de radiere în
sistem i implicit declan area
procesului de radiere a unui aleg tor
din Registrul electoral;

• semnala neconcordan e în sistem;
• gestiona listele electorale de la

nivelul aplica iei, incluzând
repartizarea aleg torilor pe sec ii,
mutarea unui aleg tor de la o sec ie la
alta acolo unde este cazul;

• gestiona delimit rile unei sec ii de
votare;

• vizualiza în orice moment aleg torii
nerepartiza i, putând s -i repartizeze
la o sec ie de votare;

• desc rca pachetele electorale într-un
format standard conform legisla iei în
vigoare, inclusiv tip rirea listelor
electorale care vor fi distribuite în
sec iile de votare.
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Securitatea Registrului electoral

Accesul la componenta institu ional
se va face pe baz de nume de utilizator
i parol distribuite la nivelul fiec rui

UAT.
Dat fiind gradul mare de expunere a

componentei publice, au fost
implementate reguli i mecanisme de
securitate ce previn tentativele de
folosire a informa iilor din portal în
scopuri ilegale.

Concluzii

Inten ia ini ial a legiuitorului,
exprimat în Legea nr. 35/2008 privind
alegerea Camerei Deputa ilor i
Senatului, a fost de a folosi Registrul
electoral la alegerile parlamentare.
Imperativul de a asigura procese
electorale corecte i transparente pentru
toate tipurile de scrutine, fie ele
na ionale sau locale, generale sau

par iale, a determinat Autoritatea
Electoral Permanent s dezvolte
proiectul Registrului electoral astfel încât
s rezulte un instrument utilizabil la
toate tipurile de alegeri i
referendumuri.

Astfel, Autoritatea Electoral
Permanent a elaborat împreun cu
Ministerul Afacerilor Interne un proiect
de Ordonan de urgen privind
modificarea i completarea cadrului
legislativ aplicabil Registrului electoral.
Proiectul de Ordonan de urgen a fost
supus dezbaterii publice, urmând s fie
supus aprob rii Guvernului României.
Proiectul de Ordonan de urgen a
Guvernului privind Registrul electoral
poate fi accesat pe pagina de web a
Autorit ii Electorale Permanente la
adresa:

http://www.roaep.ro/legislatie/in-
dezbatere-publica/
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Recomand rile GRECO privind 
finan area partidelor politice 

i a campaniilor electorale

Grupul Statelor împotriva 
Corup iei (GRECO)1, 

organism al Consiliului 
Europei a adoptat la 

Strasbourg la data de 7 
decembrie 2012, Raportul 

de conformitate privind 
România din cea de-a treia 

rund  de evaluare2

Raportul GRECO analizeaz modul de
implementare a recomand rilor
formulate României în Rapoartele de
Evaluare pe cele dou teme supuse
evalu rii, respectiv incriminarea faptelor
de corup ie i transparen a finan rii
partidelor politice i a campaniilor
electorale.

Anca-Lumini a Stroe
eful Delega iei României la GRECO

Ministerul Justi iei

1GRECO (Grupul Statelor împotriva Corup iei -
Group of States against Corruption) a fost înfiin at în
anul 1999 de Consiliul Europei în vederea
monitoriz rii nivelului de conformitate a statelor cu
standardele anticorup ie ale organiza iei.

Obiectivul GRECO este de a îmbun t i
capacitatea membrilor s i de a lupta împotriva
corup iei i de a monitoriza nivelul de conformitate
cu standardele Consiliului Europei în materie de
anticorup ie prin intermediul unui proces dinamic de
evalu ri reciproce i al misiunilor de evaluare. Este
un mecanism care sprijin statele în identificarea
deficien elor în politicile na ionale anticorup ie,
determinând realizarea reformelor legislative,
institu ionale i practice necesare.

România este membru fondator GRECO.

2Raportul poate fi consultat la  
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/ev
aluations/round3/GrecoRC3(2012)18_ 
Romania_RO.pdf
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Reamintim c , în ceea ce prive te
transparen a finan rii activit ii partidelor
politice i a campaniilor electorale, GRECO
a adresat României, urm toarele
recomand ri3:

i. i) s se clarifice modul în care activitatea
financiar a diverselor tipuri de structuri în
leg tur cu partidele politice trebuie s fie
înregistrat în documentele contabile ale
partidelor politice; ii) s fie examinate
modalit ile de cre tere a transparen ei
contribu iilor „p r ilor ter e” (ex: entit i
separate, grupuri de interese) c tre
partidele politice i c tre candida i;

ii. s se asigure c toate entit ile aflate sub
controlul partidelor politice i filialele
jude ene (incluzând aici i sectoarele
Capitalei) ale partidelor politice in eviden e
contabile corespunz toare;

iii. s solicite partidelor politice s transmit
situa iile financiare centralizate c tre
Autoritatea Electoral Permanent (AEP) i
s fac publice variante rezumate adecvate;

iv. s ia m suri adecvate pentru i) a asigura
identificarea i înregistrarea ca dona ii, la
valoarea de pia , a dona iilor în natur
c tre partide i c tre participan ii la
campaniile electorale (altele decât
activitatea voluntar a neprofesioni tilor); ii)
a clarifica regimul juridic al împrumuturilor;

v. i) s stabileasc obliga ia legal ca toate
dona iile s fie, ca regul , înregistrate i
incluse în documentele contabile ale
partidelor politice i ale participan ilor la
campaniile electorale; ii) s introduc
obliga ia legal ca toate dona iile ce
dep esc un anumit plafon s fie f cute prin
sistemul bancar (paragraful 116);

vi. s ofere clarific ri cu privire la finan rile
admise generate prin „servicii interne” i
prin organizarea de evenimente i în ceea ce
prive te modalitatea de înregistrare în
documentele contabile a veniturilor
generate în acest fel;

vii. s modifice reglement rile privind
transmiterea c tre AEP a rapoartelor
financiare privind campaniilor electorale,
astfel încât AEP s urm reasc în mod
adecvat toate revendic rile legitime i
datoriile;

viii. s solicite ca situa iile anuale ale
partidelor politice, ce vor fi prezentate AEP
a a cum a fost recomandat mai sus, s fie
supuse unui audit independent înaintea
depunerii lor;

ix. i) s confere Autorit ii Electorale
Permanente întreaga responsabilitate a
monitoriz rii conformit ii cu Legea nr.
334/2006 privind finan area activit ii
partidelor politice i a campaniilor
electorale; ii) s înt reasc eficien a
supravegherii AEP asupra finan rii
partidelor politice i a alegerilor, inclusiv
prin acordarea AEP a unor atribu ii de
control suplimentare în ceea ce prive te
cheltuieli partidelor politice i ale altor
entit i decât acestea, i suficiente resurse
umane i de alt natur pentru a îndeplini
aceast sarcin ;

3Recomand rile au fost formulate în Raportul de
evaluare a României privind Transparen a
Finan rii Partidelor, Politice, adoptat la cea de-a
49-a Reuniune Plenar (Strasbourg, 29
noiembrie – 3 decembrie 2010)
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/ev
aluations/round3/GrecoEval3(2010)1_Romania_
Two_RO.pdf
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x. s înt reasc cooperarea i
coordonarea eforturilor la nivel
opera ional i executiv dintre Autoritatea
Electoral Permanent , Curtea de Conturi,
administra ia fiscal i Agen ia Na ional
de Integritate;

xi. s se prevad în Legea nr. 334/2006
privind finan area activit ii partidelor
politice i a campaniilor electorale
obliga ia Autorit ii Electorale
Permanente de a raporta suspiciunile
privind infrac iunile c tre organele de
drept competente;

xii. s m reasc sanc iunile aplicabile în
conformitate cu Legea nr. 334/2006
privind finan area activit ii partidelor
politice i a campaniilor electorale i astfel
s se asigure c toate înc lc rile legii sunt
sanc ionabile prin pedepse efective,
propor ionale i disuasive;

xiii. s extind termenul de prescrip ie
aplicabil înc lc rilor Legii nr. 334/2006
privind finan area activit ii partidelor
politice i a campaniilor electorale.

GRECO a apreciat c recomand rile ii, vi
i x sunt implementate satisf c tor, fiind

adoptate o serie de m suri pentru
punerea lor în aplicare. Celelalte 10
recomand ri (i, iii-v, vii-ix, xi-xiii) sunt
considerate ca fiind par ial implementate
întrucât proiectul de Lege de modificare a
Legii nr. 334/2006 privind finan area
activit ii partidelor politice i a
campaniilor electorale, ini iat de
Autoritatea Electoral Permanent este în
procedura de avizare, anterior aprob rii

sale de c tre Guvern i adopt rii de c tre
Parlament.

În concluziile finale ale raportului,
GRECO recunoa te complexitatea
procesului de reform derulat de
România în ultimii ani. De asemenea, în
privin a finan rii partidelor politice
„GRECO constat cu satisfac ie procesul
angajat s modifice legisla ia privind
finan area partidelor politice i a
campaniilor electorale, precum i
sprijinul exprimat de Parlament pentru
acest proces. Dac s-ar adopta,
modific rile ar umple o serie de lacune
identificate în Raportul de Evaluare. În
special, publicul va avea acces la
situa iile financiare anuale ale partidelor
politice. GRECO este deosebit de încântat
s vad c toate recomand rile sunt
luate în considerare i de faptul c
Autoritatea Electoral Permanent pare
s î i consolideze progresiv pozi ia i
autoritatea”.

A adar, GRECO a luat cuno tin de
faptul c România a fost în m sur s
demonstreze c reformele substan iale, cu
poten ial de realizare a conformit ii cu
recomand rile nerezolvate în urm toarele
18 luni, sunt în curs de desf urare.

Termenul pân la care România trebuie
s prezinte informa ii suplimentare
privind implementarea recomand rilor
restante (par ial implementate sau
neimplementate) este 30 iunie 2014.
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STADIUL IMPLEMENT RII RECOMAND RILOR GRECO 
ÎN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE4

4Analiza a fost realizat de c tre Ministerul Justi iei în baza informa iilor publice de pe site-ul
GRECO http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/ReportsRound3_en.asp.
Sunt analizate doar acele state membre ale Uniunii Europene ale c ror rapoarte de conformitate
sunt adoptate, atât cele publice, cât i cele confiden iale. A adar, nu sunt supuse acestei analize:
Austria, Cipru, Cehia i Italia. De asemenea, Croa ia este inclus întrucât va deveni membru al UE
la 1 iulie 2013.
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Legislatura Procentul mandatelor de inute 
de femei în Parlament

1990-1992 4,9%;
1992-1996 3,7%
1996-2000 4,7%
2000- 2004 10,8%
2004-2008 10,2%
2008-2012 9,8%

2012-prezent 11,5%

De-a lungul celor ase legislaturi din
perioada postdecembrist , num rul
femeilor care au de inut un mandat de
parlamentar a crescut progresiv, de la 24 în
legislatura 1990-1992 (respectiv 4,9%), la
68 în actuala legislatur (respectiv 11,5%).

Evolu ia reprezent rii femeilor 
în Parlamentul României

Procentul mandatelor 
de inute de femei în 

Parlamentul României 
s-a dublat fa  de 

legislatura 1990-1992. 
Cu toate acestea, nivelul 

de reprezentare a 
femeilor în forul 

legislativ r mâne redus 
în compara ie cu alte 

state europene.

Denisa Marcu,
Direc ia Legisla ie, leg tura cu 

Parlamentul i contencios electoral
Luiza Nedelcu

Direc ia Comunicare i rela ii externe

Cel mai sc zut nivel de reprezentare a
femeilor în Parlamentul României se
reg se te în perioada 1992-1996, 3,7%,
respectiv 18 femei parlamentar. Un procent
de 10,8%, destul de apropiat de
componen a actualului Parlament, îl
reg sim în legislatura 2000-2004, respectiv
40 de femei deputa i i 12 femei senatori.
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Autoritatea Electoral Permanent a
realizat o analiz privind nivelul de
participare a femeilor, ca i candida i, la
alegerile pentru Camera Deputa ilor i
Senat din data de 9 decembrie 2012.

Astfel, în competi ia electoral pentru
alegerile parlamentare din anul 2012 s-au
înscris 339 de candida i femei din partea
forma iunilor politice i o candidat din
partea Asocia iei Liga Albanezilor din
România (A.L.A.R.). Din totalul de 2451 de
candida i1, candida ii femei reprezint
13,8%.

U.D.M.R. a fost competitorul electoral
care a avut cele mai multe propuneri de
candida i femei, respectiv 84. De
men ionat c , în urma alegerilor,
U.D.M.R. este reprezentat în Parlament
de o singur femeie.

Pe locul doi ca num r de candida i
femei s-a situat A.R.D. cu 58 de propuneri,
urmat de P.P. - D.D. - 56, P.R.M. - 49, U.S.L.
- 48 i P.E.R. cu 24. Restul alian elor i
partidelor politice au propus mai pu in de
10 candidaturi din rândul femeilor.

Competitorul electoral care a propus
cele mai multe femei candidat la nivelul
unei circumscrip ii electorale fost P.R.M.,
cu 12 propuneri în Circumscrip ia
electoral nr. 42, Bucure ti.

De men ionat faptul c nici o femeie nu
s-a înscris în competi ia electoral în
calitate de candidat independent.

Au ob inut mandate doar 20% 
dintre femeile care au candidat

În actuala structur a Parlamentului
României, femeile de in 68 de mandate
din totalul de 588, respectiv 11,5%.

În cadrul Camerei Deputa ilor, femeile
de in un procent de 13,3% dintre
mandate (55 de locuri fa de 357
de inute de b rba i), iar în cadrul
Senatului un procent de 7,3% dintre
mandate (13 locuri fa de 163 de locuri
de inute de b rba i).

Reparti ia celor 68 de mandate, în
func ie de partidele politice din care fac
parte persoanele alese, este urm toarea:

1 La care se adaug  cei 18 candida i din partea 
organiza iilor cet enilor apar inând minorit ilor 
na ionale.

Forma iune
politic

Total
candida i

Total
candida i
femei

%
candida i
femei

U.S.L. 452 48 10,6%
A.R.D. 452 58 12,8%
P.P.-D.D. 446 56 12,5%
U.D.M.R. 452 84 18,6%
P.R.M. 286 49 17,1%
P.P 60 8 13,3%
PPMT 77 9 11,6%
PSDM 5 0 0%
PER 177 24 13,5%
PAS 20 2 10%
PPPS 10 1 10%
PNDC 2 0 0%
Candidat
Independent

12 0 0%

Total 2451 339 13,8%

Forma iune
politic

Total
mandate
femei

Camera
Deputa ilor

Senat

U.S.L. 44 35 9
A.R.D. 10 9 1
P.P.-D.D. 12 10 2
U.D.M.R. 1 0 1
A.L.A.R. 1 1 0
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În cadrul forma iunilor politice,
procentul de reprezentare a femeilor,
este urm torul :

Din totalul femeilor alese în Camera
Deputa ilor U.S.L. de ine 63,6% din
mandate, A.R.D. 16,3%, P.P. - D.D. 18%,
iar A.L.A.R 1,8%. Din totalul femeilor
alese în cadrul Senatului, U.S.L. de ine
aproximativ 69,2% din mandate, A.R.D. i
U.D.M.R. 7,7% iar P.P. – D.D. 15,3%.

Circumscrip ia electoral unde au fost
alese cele mai multe femei este
Circumscrip ia nr. 42 Bucure ti, în care au
fost alese 10 femei (7 la Camera
Deputa ilor i 3 la Senat).

Jude ele unde nu se reg se te nici o
femeie pe lista ale ilor la Camera
Deputa ilor i Senat sunt: Alba, Covasna,
Harghita, Mehedin i, Mure , S laj, Vâlcea,
Vrancea.

Reprezentarea femeilor în 
parlamentele statelor europene 
variaz  între 44,7% i 8,7%.

Conform statisticilor Uniunii
Interparlamentare (IPU), în parlamentele
na ionale a 187 de ri femeile reprezint
în medie aproape 20% din totalul
parlamentarilor, în timp ce în Europa
( rile O.S.C.E.) procentul mediu este de
22%.

Potrivit ultimelor date statistice privind

ponderea femeilor în parlamentele
na ionale din rile din Europa, procentele
sunt urm toarele:

Concluzii

Comparativ cu majoritatea statelor
europene, nivelul de reprezentare a
femeilor în forul legislativ al României
r mâne redus, cu toate c , fa de
legislatura din perioada 1990-1992,
procentul mandatelor de inute de femei
s-a dublat.

Forma iune
politic

Total
mandate

Total
Mandate
Femei

% femei
din total
mandate

U.S.L. 395 44 11%
A.R.D. 80 10 12,5%
P.P.-D.D. 68 12 17,6%
U.D.M.R. 27 1 3,7%

Nr. Crt. ar Procentul femeilor in 
Parlament

1. Suedia 44,7%
2. Finlanda 42,5%
3. Islanda 39,7%
4 Norvegia 39,6%
5. Danemarca 39,1%
6. Belgia 39%
7. Olanda 37,7%
8. Spania 35%
9. Germania 32,3%
10. Portugalia 28,7%
11. Austria 28,6%
12. Elve ia 27%
13. Fran a 25%
14. Lituania 24,5%
15. Letonia 23%
16. Bulgaria 22%
17. Marea Britanie 22%
18. Polonia 21,7%
19. Grecia 21,5%
20. Italia 20,7%
21. Cehia 20,6%
22. Estonia 19,8%
23. Irlanda 19%
24. Slovacia 17,3%
25. Albania 15,7%
26. Turcia 14,2%
27. România 11,5%
28. Rusia 11,1%
29. Cipru 10,7%
30. Ucraina 9,4%
31. Ungaria 8,8%
32. Malta 8,7%
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Alegerile parlamentare din 
România au fost administrate 
profesionist i eficient la toate 

cele trei paliere – Biroul Electoral 
Central (BEC), birourile electorale 

ale sec iilor de votare i 
Autoritatea Electoral  

Permanent , institu ie care 
sprijin  birourile electorale i 

coordoneaz  reformele electorale 
între alegeri”, se arat  în 

concluziile Raportului misiunii 
OSCE-ODIHR de observare a 

alegerilor din 9 decembrie 2012.

În urma misiunii de observare, delega ia
OSCE-ODIHR a formulat o serie de concluzii
i recomand ri în vederea îmbun t irii

proceselor electorale din România i alinierii
acestora la standardele interna ionale
pentru alegeri democratice.

O mare parte din recomand rile cuprinse
în Raportul misiunii OSCE-ODIHR au f cut
deja obiectul preocup rii AEP, fiind
transpuse în propuneri de modificare i
completare a legisla iei electorale,
propuneri care au fost supuse dezbaterii
publice i/sau înaintate c tre Parlament.

Recomand rile  OSCE-ODIHR privind 
îmbun t irea procesului electoral

Concluziile misiunii de observare a alegerilor parlamentare din 9 decembrie 2012

Luiza Nedelcu
Direc ia Comunicare i rela ii externe
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Alegeri i Alexander Shlyk, consilier electoral
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Codul electoral, o prioritate

Observatorii OSCE-ODIHR au
men ionat faptul c legisla ia electoral ar
trebui modificat pentru a include
actualele proceduri implementate la
alegeri. Toate modific rile ar trebui
adoptate cu mult înainte de alegeri, printr-
o procedur public , în conformitate cu
bunele practici în materie electoral i cu
angajamentele OSCE-ODIHR. Observatorii
interna ionali au reiterat necesitatea
adopt rii unui cadru legal unitar privind
procedurile electorale. Referitor la aceast
recomandare reamintim c Autoritatea
Electoral Permanent a elaborat un
proiect de Cod Electoral, ce a fost înaintat
Parlamentului spre dezbatere.

Necesitatea unui corp profesionist 
de func ionari electorali

Exper ii electorali au constatat calitatea
slab a preg tirii i lipsa de experien
a pre edin ilor i loc iitorilor sec iilor de
votare, fapt ce ar fi putut conduce la erori
în timpul desf ur rii vot rii i num r rii
voturilor.

În ceea ce prive te judec torii, ace tia
au fost în general reticen i în a lua parte la
activitatea birourilor electorale, iar
pre edin ii tribunalelor au subliniat
presiunea existent asupra magistra ilor,
cauzat de volumul mare de lucru al
judec torilor care î i desf urau activitatea
i în birourile electorale dar i în cadrul

instan elor de judecat . Venind în
întâmpinarea unor propuneri lansate de
Autoritatea Electoral Permanent , OSCE-
ODIHR sus ine ideea cre rii unui corp
profesionist de func ionari electorali care
s participe la alegeri.

Alocarea de resurse umane i 
financiare

De asemenea, misiunea OSCE-ODIHR a
subliniat necesitatea asigur rii resurselor
umane i financiare adecvate pentru
organizarea i desf urarea alegerilor
precum i pentru controlul finan rii
partidelor politice i a campaniilor
electorale. „Parlamentul ar putea s se
asigure c sunt alocate în mod regulat
suficiente fonduri bugetare pentru
Autoritatea Electoral Permanent astfel
încât aceasta s - i poat îndeplini atât
actualul mandat dar i s preia
responsabilit i suplimentare prev zute
de Legea electoral . (…) Eficien a
supravegherii finan rii campaniilor poate
fi îmbun t it , spre exemplu prin
acordarea de suficiente resurse umane i
financiare Autorit ii Electorale
Permanente pentru a îndeplini aceast
sarcin ”, arat misiunea OSCE-ODIHR.
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Birourile electorale au func ionat
profesionist

Exper i electorali au concluzionat faptul
c birourile electorale i-au exercitat
atribu iile eficient, au respectat termenele
legale i au func ionat într-un mod
profesionist, abordând problemele într-un
mod colegial. Agenda edin elor i deciziile
BEC au fost rapid publicate pe internet,
ceea ce a dus la cre terea în mod eficient
a transparen ei procesului electoral. În
mod pozitiv, birourile electorale au fost
echilibrate în func ie de gen, de i nu exist
prevederi legale în acest sens.

Campania electoral : pa nic , dar cu
standarde sc zute i f r caracter
competitiv

Majoritatea candida ilor au preferat s
se concentreze pe problemele locale,
decât s furnizeze idei politice, economice
sau strategii pe termen lung la nivel
na ional. S-a ar tat faptul c impactul
eforturilor depuse de autorit ile din

România în ceea ce prive te mita
electoral a fost limitat din cauza
malpraxisului de lunga durat al
cump r rii de voturi. Recomandarea OSCE-
ODIHR privind campania electoral vizeaz
defini iile din Ordonan a de Urgen a
Guvernului privind cump rarea voturilor i
mita electoral , care ar trebui s fie
reglementate în mod continuu în legisla ia
electoral în vigoare.

Reglement ri privind reflectarea în
mass-media a tuturor candida ilor

Referitor la mass-media, Legea
electoral este restrictiv în ceea ce
prive te libertatea editorial a mediei
private. OSCE-ODIHR a remarcat c , din
cauza afilierii politice a membrilor
Consiliului Na ional al Audiovizualului
(CNA) i a furnizorilor de radio i TV,
activitatea mass – mediei este influen at .
Drept urmare, nivelul de credibilitate al
mass-mediei a sc zut considerabil. Se
recomand abrogarea prevederilor art.
38. alin. (2) din legea electoral , astfel
încât to i candida ii înregistra i s fie
acoperi i de mass-media public . Legea
audiovizualului ar putea fi modificat
pentru a reglementa în detaliu rolul i
atribu iile CNA în perioada campaniei
electorale. Numirea membrilor CNA ar
trebui s fie liber de orice interferen
politic sau economic pentru a- i spori
independen a i credibilitatea.

Activitatea misiunii OSCE-ODIHR în
România a beneficiat de sprijinul
consistent al AEP, aport remarcat în
Raport, observatorii interna ionali
exprimându- i aprecierea pentru
cooperarea autorit ilor române de-a
lungul procesului de monitorizare a
alegerilor din 9 decembrie 2012.
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Ana Maria P tru, pre edinte al Autorit ii Electorale
Permanente, la primirea delega iei Adun rii
parlamentare a OSCE condus de vicepre edintele
Wolfgang Grossruck. Întrevederea a avut loc în data
de 28 noiembrie 2012.



Alegeri locale par iale  
Februarie 2013

În data de 3 februarie 2013 au avut loc
alegeri locale par iale pentru pre edintele
Consiliului Jude ean Teleorman, pentru
primarii din nou circumscrip ii electorale:
municipiul Slatina, jude ul Olt; municipiul
Turnu M gurele, jude ul Teleorman; ora ul
Covasna, jude ul Covasna; comuna
Dr g ne ti, jude ul Bihor; comuna
Dr gu eni, jude ul Boto ani; comuna
Avr me ti, jude ul Harghita; comuna
Dolje ti, jude ul Neam ; comuna
Vitomire ti, jude ul Olt; comuna Bujoru,
jude ul Teleorman. De asemenea, în
comuna C lm uiu de Sus, jude ul
Teleorman, au avut loc alegeri par iale
pentru completarea consiliului local.

Candidaturi

În data de 3 februarie 2013 
au avut loc alegeri locale 

par iale pentru pre edintele 
Consiliului Jude ean 

Teleorman, primarii din 9 
circumscrip ii electorale i 
completarea unui consiliu 

local.
De asemenea, duminic , 

24 februarie 2013, au avut 
loc alegeri locale par iale 

pentru primarii din trei 
circumscrip ii electorale.

Mircea Preo escu
Direc ia Îndrumare,

control i coordonarea filialelor
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Prezen a la vot

Pentru alegerile locale par iale au fost
depuse în total un num r de 8
candidaturi pentru func ia de pre edinte
al Consiliului Jude ean Teleorman, 46 de
candidaturi pentru primar i 6 candidaturi
pentru Consiliul Local.

Prezen a la vot

La nivelul celor 11 circumscrip ii
electorale s-a înregistrat în medie o

prezen de 56,08%, cea mai mic fiind
înregistrat în Circumscrip ia municipal
Turnu M gurele, respectiv 33,87%, iar cea
mai mare în Circumscrip ia comunal
Bujoru, 77,74%.

Men ion m c , în conformitate cu
procesele verbale centralizatoare ale
alegerilor par iale, num rul total de
aleg torilor înscri i în listele electorale a
fost de 437.584.
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Num rul buletinelor de vot tip rite
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Organizare

La nivelul unit ilor administrativ
teritoriale în care s-au organizat alegeri
locale par iale, au fost înfiin ate Biroul
electoral de circumscrip ie jude ean
Teleorman, Biroul electoral jude ean Olt i

10 birouri electorale de circumscrip ie
comunal , or eneasc i municipal .

În vederea organiz rii i desf ur rii în
bune condi ii a alegerilor la nivelul celor 11
circumscrip ii electorale s-au înfiin at în
total 417 sec ii de votare.

Activitatea de îndrumare i control

În vederea sprijinirii organiz rii i
desf ur rii alegerilor locale par iale, la
nivelul Direc iei de îndrumare, control i
coordonare filiale din cadrul Autorit ii
Electorale Permanente, s-au stabilit sarcini
i atribu ii privind m surile ce trebuiesc

luate la nivelul structurilor teritoriale ale
Autorit ii.

În principal acestea vizeaz activit i de
instruire i de verificare:
• a modului de respectare de c tre
autorit ile administra iei publice centrale
i locale, cu atribu ii în domeniul electoral,

a deciziilor i hot rârilor birourilor
electorale de circumscrip ie, precum i a
instruc iunilor i hot rârilor Autorit ii
Electorale Permanente;
• a modului în care autorit ile
administra iei publice locale îndeplinesc

atribu iile ce le revin potrivit actelor
normative în materie electoral ;
• a modului de delimitare i numerotare
a sec iilor de votare i aducerea la
cuno tin public a acestora;
• a modului în care au fost actualizate
listele electorale permanente i
complementare;
• a modului de întocmire i actualizare,
de c tre primar i eful forma iunii
teritoriale a Inspectoratului General
pentru Imigr ri, a listei electorale
complementare i a copiei de pe lista
electoral complementar ;
• a modului de respectare de c tre
autorit ile cu atribu ii în materie
electoral a termenelor de îndeplinire a
sarcinilor prev zute în hot rârile de
aprobare a “Programului calendaristic
pentru realizarea ac iunilor referitoare la
organizarea i desf urarea alegerilor”.
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În urma activit ilor s-a constatat c
autorit ile administra iei publice i
institu iile cu atribu ii în organizarea i
desf urarea alegerilor locale par iale au
respectat prevederile legisla iei în vigoare
i au asigurat toate condi iile logistice

necesare desf ur rii i organiz rii
acestora.

Ac iuni de instruire electoral

La nivelul Direc iei de îndrumare,
control i coordonarea filialelor din cadrul
Autorit ii Electorale Permanente au fost
elaborate materiale de instruire în care
sunt prezentate, în baza actelor normative
care stabilesc cadrul juridic necesar pentru
organizarea i desf urarea alegerilor
par iale pentru autorit ile administra iei
publice locale, atribu iile primarilor i
secretarilor unit ilor administrativ -
teritoriale i atribu iile pre edin ilor
birourilor electorale ale sec iilor de votare
i a loc iitorilor acestora. Materialele au

fost transmise filialelor Autorit ii
Electorale Permanente i pe baza acestora
s-au efectuat instruirile cu primarii i cu
secretarii U.A.T., precum i cu pre edin ii

birourilor electorale ale sec iilor de votare
i cu loc iitorii acestora.

Totodat , au avut loc instruiri cu
candida ii i cu mandatarii financiari ai
acestora cu privire la finan area campaniei
electorale.

Ziua votului,
f r incidente notabile

În ceea ce prive te desf urarea
alegerilor locale par iale, în ziua alegerilor
s-a înregistrat o situa ie de suspendare a
vot rii, la sec ia nr. 39 din municipiul
Slatina, jude ul Olt, timp de o or ,
deoarece doi membri ai biroului electoral
al sec iei de votare au reclamat faptul c
un membru al biroului avea o list cu
numere de telefon, sunând i îndemnând
persoanele respective s mearg la vot. A
fost sesizat poli ia care a luat declara ii
persoanelor implicate, urmând s fac
cercet ri.

De asemenea, în comuna Dr g ne ti,
jude ul Bihor, în diminea a alegerilor s-a
constatat omisiunea din listele electorale
permanente a unor persoane cu drept de
vot, omisiune justificat de BJABDEP Bihor
ca o eroare de sistem central, motiv pentru
care aleg torii care nu se reg seau în
listele electorale permanente au fost
înregistra i în listele electorale
suplimentare ca omi i.

Exceptând cazurile mai sus men ionate,
procesul de votare a decurs în mod
normal, f r alte incidente notabile.
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Rezultatele alegerilor locale par iale din data de 03.02.2013
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Alegeri locale par iale
24 februarie 2013

Pe 24 februarie au avut loc alegeri
locale par iale pentru primari în
circumscrip iile electorale Vâlcelele
(jude ul C l ra i), Pechea (jude ul Gala i)
i Gheorghe Laz r (jude ul Ialomi a).

Mandatele de primar au devenit vacante
în urma demisiei titularilor care la
alegerile parlamentare din 9 decembrie
2012 au fost ale i deputa i sau senatori.

Trei forma iuni politice i-au desemnat
candida i la alegerile locale par iale din
comunele men ionate, respectiv Uniunea
Social Liberal , Partidul Democrat-Liberal
i Partidul Poporului-Dan Diaconescu.

Prezen a la vot a fost urm toarea:

În comuna Gheorghe Laz r, jude ul
Ialomi a - 69,50 % din 1.997 aleg tori
înscri i în listele electorale;

În comuna Vâlcelele, jude ul C l ra i –
79,48% din 1.555 aleg tori înscri i în
listele electorale;

În comuna Pechea, jude ul Gala i –
51,10% din 9.215 aleg tori înscri i în
listele electorale;

Primarii ale i sunt: Buzea Marian (USL)
în comuna Gheorghe Laz r, jude ul
Ialomi a, Oroianu Gabriel (PD-L) în
comuna Vâlcelele, jude ul C l ra i i
Mâncil Mih i în comuna Pechea,
jude ul Gala i.
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Alegeri preziden iale

25 Ianuarie Cehia

17 Februarie Cipru

17 Februarie Ecuador

18 Februarie Armenia

4 Martie Kenya

7 Aprilie Muntenegru

21 Aprilie Paraguay

8 Mai Madagascar

14 Iunie Iran

Alegeri Legislative

23 Ianuarie Iordania

1 Februarie Liechtenstein

10 Februarie Monaco

22 Februarie Djibouti

24 Februarie Italia

5 Martie Micronezia

9 Martie Malta

24 Martie Togo

21 Aprilie Paraguay

27 Aprilie Islanda

12 Mai Guineea

12 Mai Bulgaria (Anticipate)

13  Mai Filipine

23 Iunie Albania

23 Iunie Tunisia

Alegeri pe mapamond. Calendarul electoral 
Ianuarie - Iunie 2013

Sursa: ACE Network
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tia i c ...

• Vârsta legal pentru exercitarea
dreptului de vot în cazul alegerilor
na ionale, în majoritatea rilor lumii
este de 18 ani, îns în majoritatea

rilor Americii Latine, vârsta este
coborât pân la 16 ani, în state
precum Brazilia, Nicaragua, Ecuador,
Argentina, Cuba. Aceast vârst este
aplicabil îns i aleg torilor din
Austria, singurul stat din Europa ce
prevede o vârst minim sub 18 ani.

• În ceea ce prive te informatizarea
sec iilor de votare s-au remarcat
schimb ri semnificative în sistemul
electoral al Federa iei Ruse. Astfel, în anul
2012, cu ocazia alegerilor preziden iale
din 4 martie 2012 dar i a celor
municipale i locale ce au avut loc în
aceea i zi (acest lucru fiind posibil datorit
modific rii legisla iei electorale, întrucât
acestea aveau loc în perioade diferite în
fiecare regiune a Rusiei), s-a experimentat
transmiterea video, pe Internet a
procesului de votare, înregistrându-se un
num r de 4,5 milioane de vizualiz ri pe
portalul de observare. De asemenea,
peste 2500 de sec ii de votare au fost
dotate cu echipamente performante de
votare i num rare a buletinelor de vot,
toate acestea func ionând f r a se
raporta incidente. Noile prevederi legale i
implementarea la nivelul rii a
tehnologiilor de comunicare i
informatizare au determinat instruirea la
nivel avansat a membrilor comisiei
electorale la toate nivelurile.
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