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SESIZARE 

 

 

 

Stimată doa ă președi te, 

 

 

Conform  prevederilor art 44 (4) si (5) din Legea nr. 370 din 20/09/2004 si a Hotărârii 
Guvernului nr. 709/2014 pe tru apro area odelului opiei de pe lista ele torală 
per a e tă, a odelelor ta elelor ele torale şi a odelului de laraţiei pe propria răspu dere 
care vor fi folosite la alegerile pe tru Preşedintele României din anul 2014, pu li ată î  
Monitorul Oficial nr. 642/01.09.2014, etățe ii are u votează î  lo alitatea de do i iliu 
foloses  o de larație pe proprie răspu dere pri  are a eștia tre uie să de lare ă nu au mai 

votat și i i u vor ai vota la a est s ruti . 

Î tru ât î  ur a esti ării defe tuoase a u ărului de for ulare e esare pe tru se țiile de 
votare di  țară și străi ătate există se ții de votare u de nu mai sunt formulare disponibile, 

iar pozițiile ofi ialilor ele torali u privire la a est aspe t su t difersifi ate, vă rugă  să luați o 
decizie astfel î ât a estea să poată fi s rise de â ă sau opiate de ătre vota ți. De 

ase e ea, î  a u ite se ții î  are există for ulare, a estea su t distri uite âte u ui votant 

pe râ d, a est fapt î greu â d vizi il pro esul de votare și astfel li itâ d u ărul de 
alegători are își pot exercita dreptul electoral. 

Întrucât legea nu prevede nici un fel de reglementare referitoare la multiplicarea formularelor 

sau la s rierea lor de â ă, iar formularele nu au nici un ele e t de sigura ță are să le 
perso alizeze, u există otive pe tru are a estea u pot fi s rise de â ă sau imprimate 

de ătre etățe i. Mai ult, o sideră  ă î târzierea pro esului de votare și hiar 
î piedi area vota ților să își expri e dreptul la vot este i fra țiu e regle e tată pri  art. 
385 din Codul Penal. 

Î  a est se s, vă soli ită  să pu li ați o decizie de urge ță, respe tiv o ir ulară ătre irourile 
electorale ale se țiilor de votare și ătre ele de ir u s ripție județea ă pri  are să 
larifi ați faptul ă a este a este ereri pot fi s rise de â ă și se ate î  fața e rilor 



birourilor electorale sau i pri ate, respe tiv opiate. Vă rugă  să luați î  al ul și i for ația 
pu li ă apărută î  presă o for  ăreia Biroul Ele toral r 481 a luat o decizie în acest sens, 

are per ite vota ților să s rie de larația de â ă. Utilizarea unor practici neunitare este 

o trară legii, pra ti ilor ele torale i ter ațio ale și principiilor democratice. 

 

Așteptă  răspu sul du eavoastră ât ai urâ d. 

 

Cu respect, 

Septimius Pârvu 

Manager de proiect 

Expert Forum 

septimius.parvu@expertforum.ro | 0737.748.667 

                                                            
1 http://www.hotnews.ro/stiri-politic-18440064-alegatorii-pot-completa-declaratia-proprie-raspundere-afara-
sectiei-votare.htm 
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