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EXTRAS RAPORT 

privind participarea AEP la cel de-al treilea simpozion online cu tema Alegeri în perioada 

pandemiei, organizat de Asociația Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO),  

2 iulie 2020 

 

Ca urmare a invitației primite de la Asociația Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO) 

de a participa la discuții legate de organizarea alegerilor în timpul pandemiei COVID-19, 

președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), domnul Constantin-Florin Mitulețu-Buică, 

a aprobat participarea la reuniunea în format de videoconferință, prin intermediul aplicației 

goMeeting. 

Ca și la edițiile anterioare ale simpozionului, organizatorii și-au propus ca obiectiv al 

dezbaterilor identificarea provocărilor-cheie în ceea ce privește organizarea de procese electorale 

în timpul pandemiei provocate de COVID-19 și evaluarea celor mai bune soluții pentru 

surmontarea dificultăților întâmpinate în această perioadă de autoritățile cu atribuții în domeniul 

electoral.  

Plecând de la faptul că, pe fondul pandemiei COVID-19, numeroase țări au decis amânarea 

alegerilor, altele au introdus măsuri speciale pentru desfășurarea acestora, participanții la discuții 

au fost invitați să analizeze riscurile și oportunitățile, pe termen scurt și pe termen lung, ale 

deciziilor privind organizarea sau amânarea alegerilor din acest an. 

Într-o situație unică precum aceasta, dialogul constant dintre experții electorali este mai 

important ca niciodată. Prin urmare, ACEEEO a facilitat dezbateri semnificative prin organizarea 

a două simpozioane online care au tratat subiectul dintr-un unghi general, pe de o parte, și dintr-o 

perspectivă specifică, pe de altă parte, abordând experiențele din Polonia, Coreea de Sud, SUA, 

Croația, Serbia și Ucraina. 

Simpozionul a oferit ocazia de a discuta despre alegerile recent desfășurate în Polonia și 

Serbia, despre cazul Americii Latine, dar și despre importanța comunicării în situații de criză. 

Simpozionul online a reunit experți şi oficiali electorali din partea unor prestigioase 

organisme de management electoral şi organizații internaționale cu responsabilități electorale 
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precum: Institutul Național Electoral din Mexic, ACEEEO, International IDEA (Institutul pentru 

Democrație și Asistență Electorală), Biroul Electoral Național al Poloniei, Comisia Electorală a 

Serbiei, dar şi experți internaționali în domeniul alegerilor.  

Autoritatea Electorală Permanentă a fost reprezentată de domnul Constantin-Florin 

Mitulețu-Buică, președinte AEP, domnul Zsombor VAJDA, vicepreședinte AEP, precum și de 

coordonatorii următoarelor compartimente: Departamentul legislativ, Direcţia generală logistică 

şi resurse electorale, Departamentul suport organizatoric electoral, Departamentul cooperare 

internațională și relații publice, Direcția generală sistemul informațional electoral național. 

Prezentarea participanților și subiectelor dezbătute 

Locație: Videoconferință prin intermediul aplicației goMeeting, accesul fiind asigurat de 

ACEEEO. 

Participanți: 

ACEEEO 

Biroul Electoral Național al Poloniei 

Comisia Electorală a Republicii Serbia 

International IDEA 

Institutul Național Electoral al Mexicului (INE) 

Programul evenimentului 

14.00 – 14.10 – Deschidere eveniment ACEEEO,  Zsolt Szolnoki - secretar general; 

14.10 – 14.20 – Alegeri în regiunea ACEEEO în perioada pandemiei COVID-19: Polonia, 

28 iunie 2020, dl. Krzysztof Lorentz, șef departament; 

14.20 – 14.30 – Alegerile în Serbia, 21 iunie 2020, dl. Vladimir Dimitrijević, președinte al 

Comisiei Electorale a Republicii Serbia; 

14.40 – 15.00 – Comunicarea în timpul pandemiei, dna. Ingrid Bicu, International IDEA; 

15.00 – 15.20 – Alegerile și democrația în timpul epidemiei – experiența latino – 

americană, dl. Manuel Carrillo Poblano, șef al departamentului Afacerilor Internaționale, INE 

Mexic; 

15.20 – 15.30 – Dezbateri și concluzii. 

Rezumatul discuțiilor 
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Seria de simpozioane privind alegerile în perioada pandemiei de COVID-19, organizată de 

ACEEEO,  s-a încheiat cu evenimentul desfășurat în data de 2 iulie 2020. Un număr de 80 de 

participanți din 35 de țări, reprezentând organizații internaționale, organisme de management 

electoral (EMB), organizații neguvernamentale și universități din întreaga lume au avut șansa de 

a face cunoștință cu provocările organizării alegerilor sub amenințarea pandemiei de COVID-19. 

Ultimul simpozion s-a concentrat pe primul tur al alegerilor prezidențiale poloneze, precum și pe 

tema comunicării în contextul pandemiei.  

Simpozionul a fost deschis de domnul Zsolt Szolnoki (secretar general, ACEEEO), care a 

salutat audiența, a făcut un scurt rezumat asupra celor două simpozioane anterioare, a descris 

agenda și a prezentat vorbitorii.  

Simpozionul a continuat cu discuții pe marginea alegerilor poloneze care au avut loc în 

data de 28 iunie 2020.  

Primul vorbitor, domnul Krzysztof Lorentz (șef departament, Oficiul Electoral Național al 

Poloniei), a prezentat o cronologie detaliată a procesului electoral, din data de 5 iunie, până în ziua 

alegerilor. Potrivit domnului Lorentz, alegerile s-au organizat și prin corespondență, la cerere, cu 

aproximativ 537.000 de alegători poștali înregistrați și 484.000 de voturi poștale livrate.  

În ziua votării au fost implementate următoarele măsuri de securitate sanitară: distribuirea 

de măști pentru alegători și membrii secțiilor de votare, limitarea numărul alegătorilor prezenți în 

același timp la secțiile de votare.  

Rezultatele oficiale au fost anunțate marți, 30 iulie, indicând o prezență ridicată (64,51%), 

cu mențiunea că niciun candidat nu a întrunit peste 50% din voturi. Domnul Lorentz a rezumat că, 

pe lângă unele probleme pe termen scurt, există anumite aspecte pe termen lung, cum ar fi: 

instabilitatea legii electorale, lipsa de consens în timpul lucrărilor legislative și interesele politice, 

toate acestea contribuind la slăbirea încrederii cetățenilor în procesul electoral.  

Doamna Ingrid Bicu (expert național, International IDEA) a vorbit despre importanța 

comunicării în timp de pandemie. Problema centrală sesizată de doamna Bicu a fost modul de 

comunicare a incertitudinii în situație de criză, provocare cu care s-au confruntat toate organismele 

de management electoral din lume.  
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Doamna Bicu a subliniat că analiza pe bază de scenariu ar trebui să facă parte din procesul 

de luare a deciziilor, fiindcă aceasta include posibilele riscuri pe care le implică deciziile privind 

organizarea sau amânarea alegerilor. Vorbitorul a prezentat o imagine de ansamblu asupra 

posibilelor amenințări și obstacole care slăbesc eficiența comunicării: cetățenii trebuie să facă față 

unei avalanșe de informații, care cuprinde atât știri pertinente, cât și informații false. Totodată, 

organismele de management electoral, precum și alte autorități ale statului, sunt ținte ale 

campaniilor de dezinformare, confruntându-se în același timp și cu un deficit de încredere din 

partea cetățenilor. Doamna Bicu a precizat că idealul comunicării ar trebui să includă următoarele 

elemente: consolidarea încrederii, poziționarea organismelor de management electoral ca unică 

sursă de informații, educația cetățenilor, precum și eliminarea zvonurilor și a dezinformării.  

Cel de-al treilea vorbitor, domnul Manuel Carrillo Poblano (șeful unității de Afaceri 

Internaționale, Institutul Electoral Național din Mexic - INE), a prezentat experiența latino-

americană. Vorbitorul a subliniat provocările cu care se confruntă democrațiile și schimbările 

radicale la care asistăm în contextul crizei sanitare mondiale. El a descris mai întâi contextul social 

al revoltelor împotriva inegalității economice (Ecuador, Chile, Venezuela), al protestelor 

antiguvernamentale (Chile, Ecuador, Venezuela, Nicaragua), al protestelor împotriva lipsei de 

integritate electorală (Bolivia, Republica Dominicană) și al contestării represiunii exercitate de 

către forțele de ordine publică (Mexic, Chile, Ecuador).  

Domnul Carrillo a remarcat faptul că situația socială cu care se confruntă America Latină, 

alături de criza sanitară, au determinat deja numeroase provocări pentru organele electorale, ținând 

cont de gradul critic al lipsei de încredere a cetățenilor în autoritățile publice.  

Vorbitorul a precizat că pandemia a atras după sine fie scenariul suspendării, fie pe cel al 

amânării alegerilor, subliniind că alegerile din Republica Dominicană, Bolivia și Chile sunt cele 

mai relevante în acest sens. În multe jurisdicții, drepturile politice au fost restricționate, iar puterea 

executivă, monopolizată.  

Vorbitorul a rezumat provocările-cheie în contextul pandemiei: organizarea alegerilor, 

garantarea sănătății tuturor celor implicați, participarea cetățenilor la vot și incluziunea.  

Ca o remarcă finală, domnul Carrillo a subliniat importanța și rolul mijloacelor de 

comunicare, precum și relația complicată dintre drepturile politice și drepturile legate de sănătate.  
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Simpozionul a fost închis printr-un schimb de idei și gânduri legate de tema discutată. Zsolt 

Szolnoki a închis întâlnirea invitând participanții la o fotografie de grup.                                                                              

        Concluzii 

Obiectivul avut în vedere la această întâlnire a fost schimbul de experiență cu privire la 

organizarea alegerilor în perioada pandemiei, privilegiind o discuție aprofundată despre 

organizarea alegerilor în Polonia, importanța comunicării în situații de criză, precum și cazul 

complex al provocărilor sociale și politice existente în America Latină în contextul crizei sanitare. 

Studiile de caz, metodologiile de lucru prezentate și discuțiile aplicate oferă o bază serioasă 

pentru creșterea expertizei profesionale, astfel încât considerăm că participarea la toate 

evenimentele organizate de ACEEEO este foarte valoroasă și utilă din punct de vedere profesional.

   

 

 

 


