
          

 

 

 

 

ProieItul さVotez EUropeaﾐ peﾐtru alegeri roﾏâﾐeștiざ este realizat Iu sprijiﾐul fiﾐaﾐIiar al Foﾐdului peﾐtru Iﾐo┗are Ci┗iIă, 
prograﾏ fiﾐaﾐţat de Trust for Ci┗il “oIiet┞ iﾐ Ceﾐtral aﾐd Easterﾐ Europe, adﾏiﾐistrat de Fuﾐdaţia peﾐtru Dez┗oltarea 
“oIietăţii Ci┗ile. 

 

 
O iﾐițiati┗ă a Fuﾐdației peﾐtru Dez┗oltarea “oIietății Ci┗ile 

 
 

                        “usțiﾐut de: 
                                        

  

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Au Iaﾐdidații la Parlaﾏeﾐtul Europeaﾐ Iei șapte aﾐi eleItorali de aIasă? 

E┝pert Foruﾏ ふEFORぶ, îﾐ parteﾐeriat Iu Ceﾐtrul Rațiu peﾐtru DeﾏoIrație ふCRDぶ, Fuﾐk┞ Citizeﾐs 
și Ceﾐtrul Roﾏâﾐ peﾐtru PolitiIi PuHliIe ふCRPEぶ, iﾏpleﾏeﾐtează proieItul Votez EUropean 

peﾐtru alegeri roﾏâﾐești, Iare își propuﾐe efiIieﾐtizarea proIesului de orgaﾐizare și 
desfășurare a alegerilor diﾐ ヲヵ ﾏai ヲヰヱヴ priﾐ IolaHorarea Iu iﾐstituțiile de ﾏaﾐageﾏeﾐt 
eleItoral și îﾏHuﾐătățirea proIedurilor geﾐerale de orgaﾐizare a alegerilor îﾐ Roﾏâﾐia priﾐ 
propunerea unui set de politici publice. 
 
Astfel, ne propunem informarea publicului general cu privire la alegerile pentru Parlamentul 
European prin intermediul paginii web www.7anideacasa.eu, Iare ┗a fi laﾐsată astăzi. 
Platforma web este un iﾐstruﾏeﾐt destiﾐat alegătorilor priﾐ Iare aIeștia se pot informa cu 
pri┗ire la rolul și fuﾐIționarea Parlamentului European, rolul europarlamentarilor, la listele de 
Iaﾐdidați propuse de partide și forﾏațiuﾐi politiIe diﾐ Roﾏâﾐia și pot evalua Iaﾐdidații 
conform unei grile de evaluare a gradului de profesionalism, eficieﾐță și iﾐtegritate. Mai mult, 
alegătorii pot găsi iﾐforﾏații referitoare la proIedura de ┗otare, raportarea fraudelor în timpul 
proIesului eleItoral, preIuﾏ și alte date ﾐeIesare peﾐtru a alege Ioﾐștieﾐt și iﾐforﾏat. 
 
În paralel, am elaborat uﾐ set de reIoﾏaﾐdări Iare au fost traﾐsﾏise Iătre Biroul Electoral 
Ceﾐtral și Autoritatea EleItorală Perﾏaﾐeﾐtă îﾐ ┗ederea îﾏHuﾐătățirii proIedurilor de 
organizare a alegerilor și peﾐtru a oferi alegătorilor cele mai ridicate standarde în timpul 
procesului de votare. ReIoﾏaﾐdările pot fi Ioﾐsultate pe pagiﾐa 
www.expertforum.ro/recomandari, iar iﾏpleﾏeﾐtarea lor ┗a fi ﾏoﾐitorizată îﾐ ziua alegerilor 
cu observatori interni. 
 
 
Peﾐtru oriIe detalii supliﾏeﾐtare, ┗ă rugăﾏ să ﾐe IoﾐtaItați pe “eptiﾏius Pâr┗u, Maﾐager de 
proiect Expert Forum, la adresa septimius.parvu@expertforum.ro sau la numărul de telefoﾐ 
ヰΑンΑ.ΑヴΒ.ヶヶΑ. Mai ﾏulte detalii despre proieIt pot fi găsite pe pagiﾐa ┘eH 
www.expertforum.ro/alegeri2014.  
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