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DESPRE FIECAREVOT
FiecareVot este o iniţiativă civică pentru observarea alegerilor şi referendumurilor. Scopul activităţii
observatorilor este acela de a identifica şi semnala autorităţilor şi publicului neregulile survenite în procesul
electoral.
Proiectul a început la alegerile europarlamentare din 2014 şi a continuat la fiecare scrutin organizat până în
prezent. De atunci, numărul organizaţiilor societăţii civile care participă la FiecareVot a crescut, iar începând cu
2016 proiectul a devenit mai amplu, odată cu dezvoltarea platformei de înscriere online şi a aplicaţiei
MonitorizareVot. Proiectul va continua la europarlamentarele din mai 2019 şi la toate evenimentele electorale
care vor urma. Activităţile derulate prin intermediul platformei FiecareVot sunt desfăşurate de către o serie de
organizaţii şi grupuri civice:
Geeks For Democracy se ocupă de realizarea şi administrarea platformei, de comunicare şi de promovarea
inţiativei publice.
Funky Citizens şi Expert Forum verifică eligibilitatea observatorilor înscrişi, depun la birourile electorale
documentele necesare acreditării, organizează sesiunile de training şi susţin activitatea observatorilor în
secţiile de votare. De asemenea preiau, centralizează şi raportează neregulile comunicate de către observatori
şi alegători în timpul scrutinului, prin intermediul unui call center.
Observatorul Electoral participă la sesiunile de training, la alocarea în teritoriu a echipelor de observatori şi la
redactarea formularelor de observare.
Code for Romania pune la dispoziţia observatorilor aplicaţia mobilă pentru raportare în ziua scrutinului şi
centralizează în timp real toate informaţiile transmise. Misiunea organizaţiei Code for Romania este să formeze
o comunitate de experţi care să rezolve provocări sociale prin utilizarea noilor tehnologii, permiţând acestora
să deschidă noi canale de implicare în sfera publică pentru cetăţeni. Până în prezent, comunitatea Code for
Romania numără peste 550 de membri în România și diaspora. Împreună am lansat deja opt aplicații civice
menite să vină în sprijinul ONG-urilor și instituțiilor publice pentru o Românie mai eficientă și digitalizată.
Citește mai multe pe www.code4.ro.
Centrul pentru Resurse Civice (Constanţa), Forum Apulum (Alba Iulia), Civica (Iaşi), Ghepart (Piteşti)
organizează activitatea de observare pe plan local (training, acreditare, coordonarea şi susţinerea activităţii
observatorilor în ziua votului).
Rezistenta TV se ocupă de realizarea materialelor video de promovare a iniţiativei civice FiecareVot.
Centras pune la dispoziţie suport logistic.
Techsoup a oferit sprijin tehnic.
Declic este partener civic.
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I.

REZUMAT

Alegerile europarlamentare din 2019 s-au desfăşurat pe fondul unei puternice polarizări politice
între guvernul PSD-ALDE şi opoziţie. Scrutinul a fost în general privit ca un test electoral la mijlocul
mandatului parlamentului naţional şi ca un indicator important pentru alegerile prezidenţiale
programate în luna noiembrie. Interesul public a fost considerabil mai mare decât la ultimele alegeri
europarlamentare, rezultând într-o prezenţă la vot de 51,07%, faţă de doar 32,44% în 2014.
Pe 25 aprilie 2019, preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru organizarea unui
referendum consultativ în aceeaşi zi cu alegerile europarlamentare.
Legea electorală a fost modificată printr-o serie de acte normative în prima jumătate a anului 2019.
Un proiect de lege care amenda semnificativ Legea 33/2007 şi Legea nr. 370/2004 pentru alegerea
Președintelui României a fost supus controlului de constituționalitate de președintele Klaus Iohannis.
În lipsa unui act normativ adoptat în timp util – cu cel puțin șase luni înaintea zilei alegerilor – legea
electorală a fost modificată prin două ordonanțe de urgență, OUG 6/2019 și 29/2019. Mai multe
organizații civice și experți electorali s-au adresat Autorității Electorale Permanente, inițiatorul
proiectul pentru OUG 29/2019, pentru a solicita, printre altele, eliminarea articolului care modifica
pragul de validare a referendumului. Propunerea a fost retrasă din textul ordonanței.
Pentru scrutinul din 26 mai BEC a emis 15 decizii în aplicarea unitară a prevederilor legii, patru
hotărâri și 100 decizii în soluţionarea întâmpinărilor şi contestaţiilor, precum şi 41 de circulare,
comunicate de presă și procese verbale privind diverse aspecte ale organizării procesului electoral.
Acestea au fost publicate pe pagina web www.europarlamentare2019.bec.ro în mod transparent,
fără întârziere. De asemenea, BEC a publicat răspunsurile la sesizările primite. Contrar
recomandărilor Comisiei de la Veneţia, şedinţele BEC nu sunt publice.
AEP este singura autoritate din România care poate furniza si primi informații privind drepturile
electorale ale cetățenilor români și ai celorlalte state membre ale UE cu alte autorități similare din
țări membre UE. Mecanismul de comunicare stabilit la nivelul UE mai are nevoie de îmbunătăţiri fapt
semnalat de AEP încă din 2014.
Conform legii, fiecare listă de candidaţi trebuie însoţită de o listă de cel puţin 200.000 de susţinători;
contrar recomandărilor Comisiei Europene pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia),
acest număr depăşeşte 1% din numărul total al alegătorilor înscrişi în liste. Candidaţii independenţi
trebuie să depună liste cu 100.000 de semnături de susţinere. Dificultatea îndeplinirii acestor cerinţe
este sporită considerabil de prevederea legală potrivit căreia un alegător poate semna pentru
susţinerea unei singure liste de candidaţi sau a unui candidat independent. Listele de susţinători
depuse de toate partidele, alianţele şi candidaţii independenţi au însumat peste 7.000.000 de
semnături; lipsa de transparenţă a procesului şi faptul că legea nu detaliază procedura de verificare
şi de stabilire a veridicităţii semnăturilor nu sunt de natură să încurajeze încrederea publică în
integritatea şi eficienţa mecanismului de înscriere a competitorilor electorali. Solicitarea
observatorilor FiecareVot de a li se permite accesul pentru a observa verificarea listelor de
semnături nu a fost aprobată de BEC.
BEC a înscris până la termenul limită de depunere a candidaturilor 13 liste de candidaţi şi trei
candidaţi independenţi. Pe data de 7 martie, BEC a respins protocoalele de constituire a cinci alianţe
electorale, motivând că semnatarii acestora nu figurau în Registrul Partidelor Politice, gestionat de
Tribunalul București, ca preşedinţi ai partidelor respective. În contextul în care Registrul Partidelor
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Politice la data respectivă nu fusese actualizat de mult timp, soluţionarea care a luat în considerare
Registrul Partidelor ca fiind constitutiv de drepturi a fost criticată ca fiind excesiv de birocratică.
Două din cele cinci decizii au fost contestate la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; într-unul dintre
cazuri instanţa a anulat decizia BEC şi alianţa a fost înscrisă, iar în celălalt caz (referitor la un partid
care fusese înregistrat în două alianţe) instanţa a menţinut decizia BEC.
Deşi partidele politice şi candidaţii au respectat în general limitele impuse de lege în perioada oficială
a campaniei, numeroase partide şi-au început campania electorală cu ocazia strângerii semnăturilor
de susţinere. În săptămânile premergătoare datei începerii oficiale a campaniei electorale (27 aprilie)
materialele folosite au inclus bannere şi panouri de mari dimensiuni, interzise de legea electorală,
precum şi (în cazul PSD) materiale în culorile drapelului naţional.
Temele principale ale campaniei au fost legate de poziţia României în Uniunea Europeană, fiecare
partid abordând aspecte diferite: în timp ce partidele din opoziţie – în special PNL şi Alianţa 2020
USR PLUS – au pus accent pe anticorupţie şi pe statul de drept, discursul partidelor din coaliţia aflată
la guvernare s-a centrat pe subiectul creşterii economice şi a inclus o retorică eurosceptică mai mult
sau mai puţin voalată. Atât PSD, cât şi PNL au ales sloganuri de campanie cu accente naţionaliste –
“România merită mai mult” şi, respectiv, “România în primul rând.” Partidele europene nu au ocupat
un loc central în campania electorală, în special în contextul în care afilierea multora dintre partidele
naţionale la familiile politice europene nu a fost clară.
Campania electorală a fost activă, cu materiale electorale vizibile în special în oraşe şi cu acoperire
mediatică considerabilă. Partidele au organizat mitinguri şi întâlniri cu alegătorii şi au avut în general
posibilitatea să îşi transmită mesajul către electorat fără restricţii. S-au semnalat cazuri de campanie
negativă, în care numele unor partide politice au fost folosite fără acordul acestora, precum şi cazuri
în care materialele electorale ale mai multor partide au fost vandalizate sau distruse. De asemenea,
prin reţelele sociale au fost distribuite ştiri false şi mesaje menite să dezinformeze; pe 7 martie, şeful
departamentului de cibersecuritate al Facebook a anunţat închiderea a 31 de conturi false care
activau în sprjinul PSD.
Deşi a fost vizibil mai puţin activă decât campania pentru alegerile europarlamentare, campania
pentru referendum a contribuit la sporirea interesului public pentru alegeri şi la importanţa temei
justiţiei în discursul campaniei electorale.
Partidele politice au declarat contribuții totale de 95.097.317,81 lei, dintre care 43.797.317,81
finanțare privată și 51.300.000,00 lei finanțare publică. Prin excepție de la prevederile Legii
334/2006, partidele politice au putut utiliza banii din subvenții pentru campanie. Mai mult de
jumătate din fondurile utilizate au provenit din finanțare publică. AEP a publicat un ghid al
mandatarului financiar, Ghidul finanțării campaniei electorale la alegerea membrilor din România în
Parlamentul European din 26 mai 2019, şi a lansat public portalul web www.finantarepartide.ro care
centralizează date referitoare la controale, legislație, rapoarte anuale de activitate și ghiduri.
Directorul Departamentului de Control al Finanțării Partidelor Politice și a Campaniilor Electorale a
fost demis în luna februarie 2019, pentru motivul că la momentul organizării concursului pentru
ocuparea funcției dosarul de candidatură nu era complet. Decizia a venit după o perioadă de doi ani
de la numirea acestuia. Mai multe ONG-uri au criticat public această măsură, considerând că
hotărârea este una de natură politică, cu un potențial impact asupra modului de funcționare a
instituției.
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Vizibilitatea programelor de informare a alegătorilor derulate de autorităţi a fost insuficientă şi
eficienţa acestora a fost limitată, în special având în vedere structura complexă a întrebărilor și
subiectul referendumului.
AEP a emis adeverințe pentru 22 de organizații neguvernamentale, 134 instituții mass media și 18
observatori și reprezentanți externi ai mass-media. Alegerile nu au fost observate de organizații
internaționale, cu excepția inițiativei civice Election-Watch.EU, reprezentată în România de
FiecareVot. Procedura de acreditare implică acreditarea observatorilor pe județe, respectiv pentru
secțiile din străinătate, în condițiile în care alegerile europarlamentare se desfăşoară într-o singură
circumscripţie națională; acreditările sunt emise sub formă de liste care includ toate numele și seriile
actelor de identitate ale persoanelor acreditate, contrar legislaţiei europene privind protecţia
datelor. Contrar recomandărilor Comisiei de la Veneţia, acreditarea permite doar observarea zilei
alegerilor, fără a face referire la posibilitatea de a participa la activități electorale din alte momente
ale procesului electoral.
În ziua scrutinului şi în cea dinainte, Expert Forum, în parteneriat cu Funky Citizens, au organizat un
call center pentru observatori și alegători, la care au fost înregistrate 1512 apeluri; pagina
www.votcorect.ro a înregistrat 246.000 de vizite în cele 90 de zile premergătoare scrutinului, iar în
ziua votului peste 113.000 de vizitatori unici. Pe toată durata perioadei electorale au fost înregistrare
1243 sesizări de la alegători.
Observatorii FiecareVot au acoperit 627 de secții la procedura de deschidere, 2547 secții de votare
pe parcursul zilei votării și 577 de secții la închiderea secţiilor şi numărarea voturilor.
Observatorii au evaluat desfăşurarea procesului ca bună sau foarte bună în 95% din secţiile de
votare observate, atât la deschidere cât şi în timpul votării.
Faptul că președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare au fost instruiți să aplice ștampila de
control a secției de votare pe prima pagină a buletinelor de vot pentru referendum, pentru a evita
suprapunerea cu ștampila VOTAT, a cauzat numeroase confuzii, inclusiv intenţia exprimată de unele
birouri electorale de a anula voturile respective. Biroul Electoral Central a comunicat public în ziua
scrutinului faptul că voturile respective sunt valide dacă îndeplinesc celelalte condiții ale art 49 f).
Au fost semnalate mai multe cazuri de amenințări directe sau voalate la adresa observatorilor, iar în
judeţul Giurgiu s-a înregistrat un caz de violență asupra unui observator care a fost agresat de
primarul localităţii.
Observatorii au raportat posibile presiuni asupra alegătorilor pentru a nu vota la referendum şi
nerespectarea, de către membrii birourilor electorale sau de operatorii de tabletă, a prevederilor
referitoare la informarea alegătorilor.
La alegerile europarlamentare și la referendum alegătorii români au putut vota în străinătate la 441
de secții. Observatorii şi alegătorii au raportat numeroase nereguli (cozi lungi de asteptare, lipsa
dotărilor secțiilor de votare și a serviciilor pentru alegătorii care așteptau la coadă, lipsa materialelor
electorale – urne, ștampile – sau lipsa membrilor birourilor electorale. Un comunicat emis de MAE în
ziua alegerilor afirma că nu există secții din votare unde lipsesc materiale electorale. Trei instituții
implicate în procesul electoral și-au declinat responsabilitatea pentru oprirea SIMPV după ora 21:30,
când la numeroase secţii din străinătate se mai aflau alegători în aşteptare.
Procedurile electorale și organizarea deficitară au blocat accesul la vot al unui număr semnificativ de
alegători, ceea ce reprezintă un factor decisiv care ar putea determina rezultatul unor alegeri sau
unui referendum.
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Conform MAI, pe 26 mai s-au înregistrat 9.282 de semnalări privind posibile cazuri de vot multiplu.
La momentul publicării informației, din 2600 de cazuri verificate, 1600 au fost infirmate.
Procesul electoral nu este accesibil deplin persoanelor cu dizabilități auditive sau vizuale. AEP a
introdus prin OUG 29/2019 o prevedere conform căreia primarii sunt obligați să asigure
accesibilitatea în secțiile de votare. Conform datelor obținute de la observatori, 34% din secțiile de
votare observate nu erau accesibile.
Procentul secţiilor evaluate pozitiv de observatorii care au asistat la numărarea voturilor este de
doar 85%; cea mai frecventă problemă semnalată a fost dificultatea completării proceselor verbale
în aproape o treime din cazuri (doar 63% dintre preşedinţii secţiilor observate au consemnat
rezultatele fără probleme).
SIMPV a fost utilizat pentru verificarea cheilor de control ale proceselor verbale de consemnare a
rezultatelor votului din secţii şi pentru transmiterea acestora către birourile electorale judeţene.
Măsura a permis creşterea vitezei de centralizare a rezultatelor, dar verificarea informatică a
corectitudinii şi coerenţei datelor din procesele verbale nu a permis eliminarea erorilor. Conform
proceselor verbale finale întocmite de BEC, numărul participanţilor la referendum a fost 7.922.591 la
întrebarea 1 şi 7.923.869 la întrebarea 2. S-au înregistrat diferențe legate de numărul alegătorilor
prezenţi la urne în 400 de secţii.
Deşi la referendumul pentru justiţie s-a folosit o singură listă de alegători şi nu o listă separată
pentru fiecare întrebare, procesele verbale aferente celor două întrebări ale referendumului
consemnează numere diferite de alegători înscrişi (18.277.511 față de 18.278.290 de alegători).
Curtea Constituțională a solicitat BEC să clarifice dacă numărul ”numărul persoanelor înscrise în lista
pentru referendum”, consemnat la punctul 1 din procesele-verbale, este același cu ”numărul
persoanelor înscrise în listele electorale permanente”. BEC a transmis un răspuns CCR explicând
faptul că din cele două sintagme fac referire la listele permanente, iar înscrierea diferită în procesele
verbale se datorează unor „erori de înscriere”.
Alegerile și referendumul s-au desfășurat într-un mediu competitiv și cu respectarea drepturilor
fundamentale ale cetățenilor. Multe dintre problemele identificate în timpul misiunii de observare
a alegerilor au fost cauzate de modificările legislative pentru organizarea alegerilor și
referendumului survenite cu un timp scurt înainte de ziua alegerilor. Considerăm că erorile şi
inadvertenţele apărute pe parcursul zilei alegerilor, precum și la consemnarea şi centralizarea
rezultatelor indică mai degrabă slaba instruire şi neatenţia celor implicaţi în procesul electoral
decât tentative de fraudare a alegerilor. Cu toate acestea, existenţa lor creează premisele creşterii
neîncrederii publicului în corectitudinea alegerilor.
Un factor care are potențialul de a fi influenţat rezultatul alegerilor este procedura limitativă
referitoare la închiderea secției de votare, care a blocat efectiv accesul la vot al unui număr mare
de alegători – cea mai mare parte din străinătate – care se aflau în aşteptare la ora 21:00, alături
de alte proceduri care au îngreunat votul în secțiile organizate în afara țării. Considerăm că astfel
de bariere de ordin legislativ și practic pot afecta competitivitatea și corectitudinea proceselor
electorale.
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II.

CONTEXTUL POLITIC

În urma alegerilor europarlamentare din 2014, Alianţa PSD-UNPR-PC a obţinut 16 mandate, PNL şase
mandate, PDL cinci mandate, PMP şi UDMR câte două, iar un mandat i-a revenit candidatului
independent Mircea Diaconu. În cei cinci ani care au urmat, spectrul politic s-a modificat prin
fuzionarea şi divizarea unor partide, iar numeroşi europarlamentari din România şi-au schimbat
afilierea politică, astfel încât la data anunţării alegerilor europarlamentare din 2019 grupul includea
nouă europarlamentari din partea PSD, opt din partea PNL, câte doi din partea ALDE, Pro România şi
UDMR, câte unul din partea M10, PLUS, PPU1 şi UNPR şi cinci independenţi. Modificarea substanţială
a spectrului politic se datorează în parte şi reformei legislaţiei privind participarea politică2 în urma
căreia s-au înfiinţat numeroase partide noi. Nouă dintre cele 13 partide şi alianţe care au depus liste
de candidaţi pentru alegerile europarlamentare din 2019 nu au participat la scrutinul din 2014.
Alegerile europarlamentare din 2019 s-au desfăşurat pe fondul unei puternice polarizări politice
între guvernul PSD-ALDE şi opoziţie, în special pe tema anticorupţiei şi reformei justiţiei, dar şi pe
subiecte legate de politica economică şi socială. Scrutinul a fost în general privit ca un test electoral
la mijlocul mandatului parlamentului naţional şi ca un indicator important pentru alegerile
prezidenţiale programate în luna noiembrie. Interesul public a fost considerabil mai mare decât la
ultimele alegeri europarlamentare, rezultând într-o prezenţă la vot de 51,07%, faţă de doar 32,44%
în 2014.
Principiul candidaţilor de vârf (Spitzenkandidaten) introdus de Parlamentul European în 2014 nu a
avut ecou în discursul politic din România; deşi campania a inclus atât teme europene cât şi subiecte
de interes naţional, liderii politici europeni şi partidele europene nu au avut un rol central.
Pe 25 aprilie 2019, preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru organizarea unui
referendum consultativ în aceeaşi zi cu alegerile europarlamentare. Cele două întrebări de la
referendum, prezentate alegătorilor pe buletine de vot separate, au fost:
1. „Sunteți de acord cu interzicerea amnistiei și grațierii pentru infracțiuni de corupție?”
2. „Sunteți de acord cu interzicerea adoptării de către Guvern a ordonanțelor de urgență în
domeniul infracțiunilor, pedepselor și al organizării judiciare și cu extinderea dreptului de a
ataca ordonanțele direct la Curtea Constituțională?”

III.

SISTEMUL ELECTORAL ȘI LEGISLAȚIA ELECTORALĂ

Parlamentul European este ales prin vot direct, într-un sistem proporţional a cărui aplicare nu este
uniformă între statele membre UE3. În România, europarlamentarii sunt aleşi într-o singură
circumscripţie naţională, pe liste închise; pragul electoral este de 5% şi mandatele se atribuie după
metoda d’Hondt.
Legislaţia europeană nu conţine o lege electorală comună. Baza legislativă pentru alegerea
Parlamentului European derivă din articolele 10 şi 14 ale Tratatului privind Uniunea Europeană,
1

Europarlamentarul care reprezenta PPU s-a înscris în PSD înainte de alegeri.
Legea partidelor politice a fost modificată în iunie 2015.
3 Parlamentul Euroipean este singura adunare supranaţională cu reprezentare proporţională din lume care este aleasă prin
vot direct.
2
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articolele 20, 22, 233 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi Actul din 1976 privind
alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, cu modificările ulterioare. Pe
lângă acestea se mai aplică o serie de directive şi alte acte normative care reglementează aspecte
precum componenţa Parlamentului European, dreptul cetăţenilor comunitari de a alege şi de a fi
aleşi, statutul şi finanţarea partidelor politice europene.
Alegerile europarlamentare şi referendumul sunt reglementate prin legislaţia naţională în principal
de Constituţia României, Legea 33/2007 republicată privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor
pentru Parlamentul European (denumită în continuare „legea electorală”), Legea 3/2000 privind
organizarea şi desfăşurarea referendumului (denumită în continuare „legea referendumului”), Legea
partidelor politice nr. 14/2003, republicată în iunie 2015, Legea 334/2006 privind finanţarea
activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, Legea audiovizualului nr.
504/2002 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile aplicabile ale Legii
208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților. Cadrul legislativ este suplimentat de o
serie de hotărâri şi ordonanţe guvernamentale şi de deciziile administraţiei electorale privind
aspecte specifice ale procesului electoral.
Legea electorală a fost modificată printr-o serie de acte normative în prima jumătate a anului 2019.
Un proiect de lege4 care amenda semnificativ Legea 33/2007 şi Legea nr. 370/2004 pentru alegerea
Președintelui României a fost supus controlului de constituționalitate de președintele Klaus Iohannis.
Motivele invocate au fost legate de introducerea unui amendament care interzicea organizarea
referendumului în aceeași zi cu alegerile, de procedurile privind formarea inechitabilă a birourilor
electorale, incluzând condiții diferite pentru partidele parlamentare, şi de prevederi eronate privind
modul de consemnare a rezultatelor (inclusiv menţionarea listelor speciale, cuprinzând alegătorii
comunitari, în procesele verbale de consemnare a rezultatelor alegerilor prezidenţiale).
În lipsa unui act normativ adoptat în timp util – cu cel puțin șase luni înaintea zilei alegerilor – legea
electorală a fost modificată prin două ordonanțe de urgență, OUG 6/2019 și 29/2019.
OUG 6/20195 a adus câteva modificări cu efecte importante pentru organizarea procesului electoral:
introducerea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal
(SIMPV), inclusiv pentru transmiterea rezultatelor şi filmarea procedurilor de închidere a secției; AEP
și STS au dezvoltat, prin derogare de la Legea 33/2007 aplicația pentru centralizarea rezultatelor
votării pentru BEC; partidelor politice li s-a permis să utilizeze fonduri din subvențiile publice,
conform Legii 334/2006 pentru campanie electorală, fără a mai fi rambursate; introducerea de
atribuții pentru STS, Institutul de Statistică și AEP.
OUG 29/20196 a adus reglementări în completarea prevederilor legii referendumului. Condițiile de
organizare a referendumului au polarizat spațiul public. După ce reprezentanți ai PSD au afirmat că
cele două scrutine trebuie organizate în secții de votare diferite,7 OUG 29 a amendat art. 151
clarificând că dacă un referendum se organizează în paralel cu alegeri, atunci alegătorii votează în
aceleași secții de votare, în același interval de timp, cu aceleași ștampile cu mențiunea «VOTAT», pe

4

http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17244
Ordonanța de urgență nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii
din România în Parlamentul European din anul 2019.
6 Ordonanța de urgență nr. 29/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală, precum
și pentru unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European și a
referendumului național din 26 mai 2019.
7 www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/psd-confirma-sectii-de-votare-separate-pentru-referendum-si-europarlamentare1105069.
5
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buletine de vot separate, prezența la vot fiind consemnată pe liste electorale distincte pentru cele
două tipuri de scrutin.
De asemenea, au fost introduse modificări legate de finanțarea referendumului, de cheltuieli și de
numărul de europarlamentari din România, care a fost stabilit la 33, conform condițiilor din Decizia
(UE) 2018/937 a Consiliului European din 28 iunie 2018 de stabilire a componenței Parlamentului
European.
Pentru organizarea alegerilor și a referendumului s-au emis un număr semnificativ de hotărâri de
Guvern8 și hotărâri ale Președintelui AEP, care au detaliat reglementările legale în vigoare.
Responsabilitățile instituțiilor implicate în procesul electoral au fost stabilite prin HG 101/2019, iar
pentru coordonarea și implementarea atribuțiilor a fost creată Comisia Tehnică Centrală.
Prin Decizia Curții Constituționale a României nr 143/2019 prevederile art. 1, pct 18 din OUG
86/2018 au fost declarate neconstituționale. Modificarea este următoarea:
Forma din OUG 86
În tot cuprinsul anexelor nr. 2-6, sintagma
"Numărul participanților trebuie să fie egal cu
suma ce rezultă din adiționarea cifrelor de la
pct. 5, 6 și 7." se înlocuiește cu sintagma "Pct. 2
>/= Pct. 5 + pct. 6 + pct. 7."

Forma curentă
Numărul participanților trebuie să fie egal cu
suma ce rezultă din adiționarea cifrelor de la
pct. 5,6 și 7.

Amendamentele din OUG 86/2018 au fost criticate în spațiul public. Comentarii au fost transmise și
de către Expert Forum9. Propunerea ar fi deschis posibilitatea ca centralizarea rezultatelor să se facă
într-un mod incoerent și contrar principiului stabilității legislative.
Procedurile de aplicare a OUG 29/2019 au fost completate prin HG 278/2019, care a reglementat
proceduri, modelul listelor electorale, al buletinelor de vot, rolul unor instituții etc.
Considerăm că modificarea legislației aplicabile alegerilor și referendumului cu mai puțin de un an
înaintea alegerilor este contrară hotărârilor Curții Constituționale a României şi recomandărilor
Codului de bune practici în materie electorală al Comisiei de la Veneţia. Modificarea regulilor jocului
cu puțin timp înaintea alegerilor poate vicia modul de desfășurare a scrutinului și creează confuzie în
rândul adminstrației electorale, alegătorilor și competitorilor electorali.
Mai multe organizații interesate și experți electorali s-au adresat Autorității Electorale Permanente,
inițiatorul proiectul pentru OUG 29/2019, conform Legii 52/2003 privind transparența decizională
pentru a solicita eliminarea unor articole care ar fi modificat reglementări semnificative, dintre care
și pragul de validare a referendumului. Astfel, conform proiectului de ordonanță, referința ar fi fost
numărul alegătorilor înscriși în Registrul Electoral și nu numărul alegătorilor înscrişi în listele
electorale permanente, cum cere Legea 3/2000. Diferența ar fi fost de peste 700.000 de alegători,
persoane cu domiciiul în străinătate care dețin pașapoarte CRDS. Propunerea a fost retrasă din textul
ordonanței10.

8

Vezi HG 80/2019, 81/2019, 98/2019, 99/2019, 100/2019, 101/2019, 102/2019, 103/2019.
https://expertforum.ro/frauda-cu-acte-in-regula-la-referendum/
10 https://expertforum.ro/victorie-referendum/
9
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Leguitorul ar trebui să ia măsuri pentru modificarea legislației electorale la momentul oportun,
pentru a evita modificările realizate cu puțin timp înaintea alegerilor, care pot compromite buna
desfășurare a proceselor electorale.
În același timp, constatăm că unele dintre aceste reglementări au fost necesare pentru desfășurarea
în condiții normale a alegerilor și referendumului și în acest context atragem atenția asupra nevoii
elaborării unui Cod Electoral care să unifice toate aceste reguli tehnice.
Recomandăm elaborarea unui Cod Electoral consolidat, care să creeze un cadrul legislativ uniform.
Biroul Electoral Central (BEC) poate emite decizii și hotărâri. Hotărârile se dau pentru interpretarea
unitară a legii și sunt obligatorii. Deciziile BEC se dau pentru aplicarea unitară a legii, precum și în
soluționarea întâmpinărilor și contestațiilor care sunt de competența sa. Pentru scrutinul din 26 mai
BEC a emis 15 decizii în aplicarea unitară a prevederilor legii, patru hotărâri și 100 decizii în
soluţionarea întâmpinărilor şi contestaţiilor, precum şi 41 de circulare, comunicate de presă și
procese verbale privind diverse aspecte ale organizării procesului electoral. Acestea au fost publicate
pe pagina web www.europarlamentare2019.bec.ro în mod transparent, fără întârziere. De
asemenea, BEC a publicat răspunsurile la sesizările primite.

IV.

ADMINISTRAȚIA ELECTORALĂ

Procesele electorale din România sunt administrate de două instituţii de management electoral –
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) şi o structură cu trei niveluri de birouri electorale
constituite ad hoc. Pentru alegerile și referendumul din 26 mai au fost înființate Biroul Electoral
Central (BEC) la nivel naţional şi 48 de birouri electorale la nivel local (41 de birouri electorale
judeţene, şase birouri electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti și un biroul electoral pentru
secțiile de votare din străinătate). În țară au fost înființate 18.730 secții de votare, iar în străinătate
441 secții de votare. La organizarea alegerilor mai participă instituții precum Ministerul Afacerilor
Interne (MAI), Ministerul Afacerilor Externe (MAE), Institutul Național de Statistică (INS) și Serviciul
de Telecomunicații Speciale (STS). Primarii au asigurat spații pentru organizarea secțiilor de votare,
iar prefecții au asigurat spații și echipament pentru birourile electorale județene și au asigurat
ordinea în instituțiile publice, alături de MAI. Atribuțiile instituțiilor au fost detaliate prin OUG
6/2019 și prin HG 101/2019.
Autoritatea Electorală Permanentă asigură organizarea logistică a alegerilor, administrează Registrul
Electoral, coordonează Corpul Experților Electorali, rețeaua SIMPV și asigură personal tehnic pentru
birourile electoral județene, respectiv pentru biroul pentru secțiile de votare din străinătate și
pentru Biroul Electoral Central. Președintele AEP poate emite ordine și hotărâri.
În februarie 2019, Parlamentul a votat un nou președinte al AEP, după demisia lui Daniel Barbu, care
a candidat ulterior la alegerile pentru Parlamentul European din partea ALDE. Partidul Social
Democrat l-a susținut inițial pe Mircea Drăghici, trezorier al partidului la acel moment și cercetat
într-un dosar penal pentru că ar fi utilizat banii din subvențiile publice pentru a achiziționa o casă,
respectiv mai multe autovehicule. Un număr de 13 organizații și activiști civici au protestat public
contra numirii lui Mircea Drăghici în funcția de președinte al instituției, remarcând un posibil conflict
de interese legat de coordonarea Departamentului de Control al Finanțării Partidelor Politice și a
Campaniilor Electorale, care asigură controlul finanțării fondurilor din campanie și a celor din
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subvenții11. Ulterior, Parlamentul a audiat alți doi candidați, iar pe 28 februarie, Constantin-Florin
Mitulețu Buică a fost ales președinte al AEP.
Biroul Electoral Central administrează înregistrarea candidaților, emite hotărâri pentru organizarea
alegerilor și centralizează, respectiv publică rezultatele. Contrar recomandărilor Comisiei de la
Veneţia, şedinţele BEC nu sunt publice.
Legea ar trebui să prevadă că şedinţele birourilor electorale la orice nivel sunt publice.
BEC este format din cinci judecători ai Înaltei Curți de Casație și Justiție, președintele și cei doi
vicepreședinți ai Autorității Electorale Permanente și cel mult 10 reprezentanți ai partidelor politice,
organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice sau electorale – câte
unul pentru fiecare partid, alianţă sau organizaţie care are membri în Parlamentul European şi restul
până la 10 aleşi prin tragere la sorţi dintre reprezentanţii partidelor, alianţelor şi organizaţiilor
minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi nu au membri în Parlamentul European. Acelaşi
algoritm de reprezentare a partidelor, alianţelor şi organizaţiilor minorităţilor naţionale se aplică la
formarea birourilor electorale la fiecare nivel. BEC a emis Hotărârea nr. 2H/07.03.2019 privind
interpretarea noțiunii "partid politic care are membri în Parlamentul European", prin care a explicat
că sintagma se aplică partidelor care au membri în Parlamentul European la data comunicării datelor
de către AEP, conform art. 24 (4)12.
Procedura de formare a birourilor electorale ar trebui să asigure posibilitatea candidaților
independenți de a desemna reprezentanți.
Pentru birourile electorale ale secțiilor de votare din țară, conform OUG 6/2019 s-au aplicat
prevederile privind Corpul Experților Electorali, reglementat de Legea 208/2015. Birourile electorale
au putut funcționa în prezența a minim cinci membri. Conform informaţiilor primite de la
interlocutori, în țară nu au existat probleme semnificative privind completarea birourilor electorale
ale secțiilor de votare.
În străinătate birourilor electorale ale secțiilor de votare sunt constituite dintr-un președinte,
desemnat de șeful misiunii diplomatice, de regulă din cadrul acesteia, și un număr între 2 și 6
membri stabiliți de președintele biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, dintr-o
listă întocmită de MAE la propunerea partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând
minorităților naționale, alianțelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri și
care au membri în PE. Birourile electorale pot funcționa cu minim trei membri.
Alianța 2020 USR PLUS a avut 354 de persoane desemnate în secțiile de votare, PNL - 271, PSD – 226,
ALDE – 120, PRO România – 143, UDMR – 83, PRODEMO – 3613. Dintre aceștia au lipsit 39 de
reprezentanți PSD, 20 de la UDMR, 19 de la PNL, 9 ALDE, 6 PRO România, 5 USR – PLUS și 2
PRODEMO, fapt care a determinat în parte funcționarea deficitară a birourilor electorale.
Legislația trebuie modificată pentru a permite formarea birourilor electorale din străinătate din
mai mulți membri, la care se adaugă cel puțin doi suplinitori pentru fiecare membru.

11

https://expertforum.ro/retragere-draghici-aep/
În BEC au avut prezentanți urmptoarele partide și formațiuni: PNL, ALDE, PSD, PRODEMO, UDMR, Pro Romania, Plus,
PPU (cu reprezentanți în PE) și PSR, respectiv BUN fără reprezentanți în PE. Singurul europarlamentar care făcea parte din
PPU a demisionat din partid şi s-a înscris în PSD încă înaintea depunerii listelor de candidaţi, însă PPU, devenit partid
nereprezentat în Parlamentul European, a fost totuşi reprezentat în birourile electorale ca un partid europarlamentar.
12

13

http://bit.do/eT2v6
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Datele obținute de la observatorii FiecareVot arată că majoritatea președinților birourilor electorale
ale secțiilor de votare şi-au îndeplinit îndatoririle în mod profesionist. Cu toate acestea (a se vedea și
secțiunea Ziua scrutinului, evaluare) au existat situații în care procedurile complexe au determinat
confuzii la nivelul activității birourilor electorale, legate de proceduri de vot, închidere a secției și
stabilire a rezultatelor. Ghidul președintelui secției de votare14 a fost tipărit înaintea publicării
ultimelor modificări legislative produse prin OUG 29/2019, fapt care implică transmiterea unei
informații parțiale.
Recomandăm consolidarea capacității profesionale a membrilor Corpului Experților Electorali, prin
formare continuă și evaluare constantă. Autoritățile electorale pot folosi feedback din partea
membrilor birourilor electorale pentru îmbunătățirea procesului de formare.

V.

ÎNREGISTRAREA ALEGĂTORILOR ŞI LISTELE ELECTORALE

Conform legii, cetățenii români care au vârsta de 18 ani, împliniți până în ziua de referință inclusiv,
au dreptul de a alege. Nu au drept de vot debilii și alienații mintal puși sub interdicție (contrar
angajamentelor Convenţiei Naţiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, care a fost
ratificată de România) și persoanele care, în ziua de referință, sunt condamnate prin hotărâre
judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale. La alegerile europarlamentare, pe lângă
alegătorii resortisanți (cu cetățenie română) au drept de vot și alegătorii comunitari, cu cetățenie a
unui stat membru UE, cu domiciliul sau reşedinţa în România, care nu au cetățenia română.
Pentru cetăţenii români, înregistrarea este pasivă; alegătorii care au împlinit vârsta de 18 ani sunt
incluși în Registrul Electoral. AEP administrează Registrul Electoral pe baza informaţiilor furnizate de
Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor şi de Direcţia
generală de paşapoarte. Registrul electoral este actualizat permanent de către persoane autorizate
de primari, cu sprijinul filialelor şi birourilor AEP.
Listele electorale permanente se întocmesc pe localităţi, pe baza datelor din Registrul Electoral. Pe
listele electorale suplimentare sunt înscrise prin excepție anumite categorii de alegători care nu își
exercită votul conform secției unde sunt arondați, precum şi alegătorii omişi din lista permanentă. La
secţiile de votare din străinătate se votează numai pe liste suplimentare. Pe listele speciale sunt
înscrişi, pe baza cererii lor depuse cu cel puţin 60 de zile înaintea alegerilor europarlamentare,
cetăţenii cu drept de vot ai statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, care au
domiciliul sau reşedinţa în România.
Conform legii, AEP este singura autoritate din România care poate schimba informații privind
drepturile electorale ale cetățenilor români și ai celorlalte state membre ale UE cu alte autorități
similare din țări membre UE. AEP trebuie să obțină și să transmită informații privind alegătorii
comunitari. Acest mecanism este important având în vedere că un alegător poate vota pentru lista

14

www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2019/05/Ghidul-sectiilor-de-votare-2019.pdf
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unui singur stat. Potrivit interlocutorilor, mecanismul mai are nevoie de îmbunătăţiri15, însă nu a fost
modificat față de formula de la ultimele alegeri desfășurate în 2014.16
La data de 26 mai17 erau înregistrate în Registrul Electoral 18.987.675 persoane, dintre care 18.835
aveau drepturile electorale interzise și 700.843 sunt cetățeni români cu drept de vot cu domiciliul
sau reședința în străinătate, posesori de pașaport CRDS. Un număr de 454 de alegători, dintre care
379 înscrişi în listele electorale permanente, s-au înscris pentru a vota în alte state membre UE.
Astfel, numărul de alegători înscrişi în listele electorale permanente pentru referendum a fost de
18.267.997, iar numărul de alegători înscrişi pentru europarlamentare, după radierea celor 379 care
au optat să voteze pentru europarlamentarii din alte state UE, a fost de 18.267.618. Un număr de
114 alegători comunitari s-au înscris în listele electorale speciale pentru a vota reprezentanții din
România în Parlamentul European.
Deşi la referendumul pentru justiţie s-a folosit o singură listă de alegători şi nu o listă separată
pentru fiecare întrebare, procesele verbale aferente celor două întrebări ale referendumului
consemnează numere diferite de alegători înscrişi (18.277.511 față de 18.278.290 de alegători). În
cadrul procedurii prevăzute de art. 45 din Legea 3/2000, Curtea Constituțională a solicitat BEC să
clarifice dacă numărul ”numărul persoanelor înscrise în lista pentru referendum”, consemnat la
punctul 1 din procesele-verbale, este același cu ”numărul persoanelor înscrise în listele electorale
permanente”18. BEC a transmis un răspuns CCR explicând faptul că din cele două sintagme fac
referire la listele permanente, iar înscrierea diferită în procesele verbale se datorează unor „erori de
înscriere”.

VI. ÎNREGISTRAREA CANDIDAŢILOR
Cetăţenii care au drept de vot şi au împlinit 23 de ani până la data alegerilor pot candida pentru un
mandat de europarlamentar, fie pe o listă de candidaţi, fie ca independenţi. Judecătorii Curţii
Constituţionale, avocaţii poporului, magistraţii, membrii activi ai armatei, poliţiştii şi alte categorii de
funcţionari publici, inclusiv cei cu statut special, stabilite prin lege organică, nu pot fi aleşi în
Parlamentul European. Partidele, alianţele electorale şi organizaţiile minorităţilor naţionale pot
propune candidaţi numai din rândul membrilor lor. Aceleaşi condiţii legale se aplică şi în cazul
cetăţenilor eligibili comunitar.
Legea stabileşte că fiecare listă de candidaţi trebuie însoţită de o listă de cel puţin 200.000 de
susţinători; contrar recomandărilor Comisiei Europene pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la
Veneţia),19 acest număr depăşeşte 1% din numărul total al alegătorilor înscrişi în liste. Candidaţii
independenţi trebuie să depună liste cu 100.000 de semnături de susţinere. Dificultatea îndeplinirii
acestor cerinţe, de natură să descurajeze partidele mici şi candidaturile independente şi să
15

Informaţii privind datele incomplete obţinute de AEP în cadrul mecanismului de schimb de date sunt detaliate în adresa
transmisă de AEP către BEC la 19 mai 2019 http://europarlamentare2019.bec.ro/wpcontent/uploads/2019/05/mapa_190519_1.pdf
16 Îmbunătăţirea mecanismelor de comunicare între statele membre pentru o mai eficientă verificare a datelor alegătorilor
reprezintă o recomandare formulată de AEP încă de la data raportului privind alegerile europarlamentare din 2014.
http://roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2015/06/RAPORT-EUROPARLAMENTARE.pdf
17 http://www.roaep.ro/prezentare/stire/numarul-total-de-alegatori-inscrisi-in-registrul-electoral/
18 www.g4media.ro/biroul-electoral-central-ii-raspunde-lui-valer-dorneanu-numarul-diferit-de-alegatori-la-cele-douaintrebari-ale-referendumului-provine-dintr-o-eroare-de-inscriere-si-dintr-o-scapare.html
19 https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2002)023rev2-cor-e
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favorizeze partidele mari, este sporită considerabil de prevederea legală potrivit căreia un alegător
poate semna pentru susţinerea unei singure liste de candidaţi sau a unui candidat independent.20
Pentru a încuraja participarea politică, numărul semnăturilor de susţinere prevăzut de lege ar
trebui redus atât pentru listele de candidaţi, cât şi pentru candidaturile independente. Acest
număr nu ar trebui să depăşească în niciun caz 1% din numărul total al alegătorilor înscrişi în liste.
Conform Legii 33/2007, un alegător poate susține un singur candidat, fapt care poate reprezenta o
barieră referitoare la competiția electorală.
Legea ar trebui modificată astfel încât să permită oricărui alegător să semneze pentru susţinerea
mai multor candidaturi.
Listele de susţinători depuse de toate partidele, alianţele şi candidaţii independenţi au însumat
peste 7.000.000 de semnături; lipsa de transparenţă a procesului şi faptul că legea nu detaliază
procedura de verificare şi de stabilire a veridicităţii semnăturilor nu sunt de natură să încurajeze
încrederea publică în integritatea şi eficienţa mecanismului de înscriere a competitorilor electorali.
Solicitarea observatorilor FiecareVot de a li se permite accesul pentru a observa verificarea listelor
de semnături nu a fost aprobată de BEC. Există, de asemenea, indicii credibile privind falsificarea
unor semnături de susţinere.21
Este necesară introducerea unui mecanism eficient şi transparent de verificare a semnăturilor de
susţinere, în conformitate cu Codul de bune practici în materie electorală al Comisiei de la Veneţia.
Termenul limită stabilit pentru înscrierea alianţelor electorale a fost 6 martie, iar termenul limită
pentru înscrierea listelor de candidaţi şi candidaturilor independente 28 martie. Pe data de 7 martie,
BEC a respins protocoalele de constituire a cinci alianţe electorale, motivând că semnatarii acestora
nu figurau în Registrul Partidelor Politice, gestionat de Tribunalul București, ca preşedinţi ai
partidelor respective. În contextul în care Registrul Partidelor Politice la data respectivă nu fusese
actualizat de mult timp,22 soluţionarea care a luat în considerare Registrul Partidelor ca fiind
constitutiv de drepturi a fost criticată ca fiind excesiv de birocratică. Două din cele cinci decizii au
fost contestate la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; într-unul dintre cazuri instanţa a anulat decizia
BEC şi alianţa a fost înscrisă, iar în celălalt caz (referitor la un partid care fusese înregistrat în două
alianţe) instanţa a menţinut decizia BEC.
Autorităţile ar trebui să facă eforturi pentru actualizarea permanentă a Registrului Partidelor
Politice, iar mecanismul înscrierii alianţelor şi listelor de candidaţi ar trebui să respecte dreptul
partidelor de a-şi alege reprezentanţii.
Până la termenul limită, BEC a înscris 13 liste de candidaţi şi trei candidaţi independenţi.

20

Recomandarea ca unui cetăţean să i se permită să semneze pentru susţinerea mai multor candidaturi, formulată în
repetate rânduri în legătură cu mai multe tipuri de alegeri de observatorii interni şi internaţionali, a fost implementată doar
în Legea alegerilor parlamentare.
21 Organele de poliţie judiciară din cadrul Poliţiei Staţiunii Predeal au dispus pe 2 mai 2019 începerea urmăririi penale in
rem cu privire la liste de susţinători depuse de ALDE în care se regăsesc semnături ale unor persoane decedate anterior
datei de semnare a listelor, precum şi semnături ale unor cetăţeni care afirmă că nu au semnat.
22 La data deciziei BEC, două dintre înregistrările din Registrul Partidelor nu fuseseră modificate de trei şi respectiv doi ani
(unul dintre preşedinţii de partid care figurau în Registru nu mai era în viaţă, iar un altul nu mai făcea parte din partidul
respectiv).
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VII.

CAMPANIA ELECTORALĂ

Perioada campaniei electorale, stabilită prin lege, începe cu 30 de zile înaintea scrutinului şi se
încheie cu 24 de ore înaintea deschiderii secţiilor de votare. Legea electorală conţine prevederi
explicite cu privire la materialele de campanie permise, care includ, printre altele, interdicţia de a
folosi culorile într-o succesiune care reproduce drapelul României sau al altui stat şi dimensiunile
maxime ale afişelor electorale.23
Deşi partidele politice şi candidaţii au respectat – cu puţine excepţii – limitele impuse de lege în
perioada oficială a campaniei, numeroase partide şi-au început campania electorală cu ocazia
strângerii semnăturilor de susţinere pentru candidaturi. Astfel, în săptămânile premergătoare datei
începerii oficiale a campaniei electorale (27 aprilie) materialele folosite au inclus bannere şi panouri
de mari dimensiuni, interzise de legea electorală, precum şi (în cazul PSD) materiale în culorile
drapelului naţional.24
Pe data de 22 martie, BEC a anunţat că a solicitat MAI şi Inspectoratului General al Poliţiei Române
să analizeze dacă sunt îndeplinite prevederile legale referitoare la afişajul electoral; cu aceeaşi
ocazie, purtătorul de cuvânt al BEC a declarat că interdicţia privind utilizarea culorilor naţionale se
aplică doar în perioada oficială a campaniei.
O decizie a BEJ Timiş din 5 aprilie 2019, prin care se dispunea înlăturarea unor panouri considerate
de BEJ ca reprezentând material electoral amplasat nelegal, a fost anulată prin decizia
54D/9.04.2019, BEC considerând că BEJ Timiş şi-a depăşit competenţele atribuite de legea
electorală. Pe 24 aprilie, preşedintele AEP a anunţat că toate materialele electorale care nu respectă
limitele stabilite de lege trebuie îndepărtate până la data începerii oficiale a campaniei.
Legislaţia trebuie să includă reglementări clare, rezonabile şi uniforme privind activităţile
desfăşurate de partide în scopul promovării mesajului electoral, indiferent dacă acestea se
desfăşoară în perioada campaniei electorale sau în afara ei.
Temele principale ale campaniei au fost legate de poziţia României în Uniunea Europeană, fiecare
partid abordând aspecte diferite: în timp ce partidele din opoziţie – în special PNL şi Alianţa 2020
USR PLUS – au pus accent pe anticorupţie şi pe statul de drept, discursul partidelor din coaliţia aflată
la guvernare s-a centrat pe subiectul creşterii economice şi a inclus o retorică eurosceptică mai mult
sau mai puţin voalată. Atât PSD, cât şi PNL au ales sloganuri de campanie cu accente naţionaliste –
“România merită mai mult” şi, respectiv, “România în primul rând.”
Încă dinaintea începerii oficiale a campaniei s-au semnalat cazuri de campanie negativă, în care
numele unor partide politice au fost folosite fără acordul acestora,25 precum şi cazuri în care
materialele electorale ale mai multor partide au fost vandalizate sau distruse. De asemenea, prin
reţelele sociale au fost distribuite ştiri false şi mesaje menite să dezinformeze; pe 7 martie, şeful

23 Legea

finanţării partidelor politice şi campaniilor electorale stabileşte dimensiunile afişelor electorale la maximum 500 x
350 mm, în contradicţie cu legea electorală, care prevede dimensiuni maxime de 500 x 300 mm. Ca urmare a unei
contestaţii înregistrate la BEC împotriva deciziei BEJ Bistriţa-Năsăud de a dispune îndepărtarea afişelor cu lăţimea de 337
mm, BEC a constatat diferenţa dintre prevederile celor două legi şi a decis soluţionarea în favoarea legii speciale, iar
contestaţia a fost respinsă prin Decizia BEC nr.66/09.05.2019.
24 Vezi şi capitolul Finanţarea partidelor şi a campaniei electorale
25 Pliante defăimătoare la adresa Alianţei 2020 USR PLUS, cu siglele partidelor membre, au fost distribuite în Cluj; un panou
în culorile PSD cu textul “PSD te vrea sărac” a fost amplasat pe un bloc din Timişoara.
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departamentului de cibersecuritate al Facebook a anunţat închiderea a 31 de conturi false care
activau în sprjinul PSD.26
Campania electorală a fost activă, cu materiale electorale vizibile în special în oraşe şi cu acoperire
mediatică considerabilă. Partidele au organizat mitinguri şi întâlniri cu alegătorii şi au avut în general
posibilitatea să îşi transmită mesajul către electorat fără restricţii. La mitingurile organizate de PSD în
mai multe oraşe, liderii partidului au fost întâmpinaţi de protestatari anti-PSD care au scandat lozinci
şi în unele cazuri (de exemplu în timpul mitingului de la Iaşi) au întrerupt discursurile de campanie;
proteste similare au avut loc şi în timpul vizitelor de lucru ale primului ministru Viorica Dăncilă în
unele judeţe. Conducerea PSD a acuzat protestatarii de acte de violenţă şi a criticat retorica
electorală care accentuează polarizarea politică, uneori cu referiri explicite la PNL, USR şi la
preşedintele Klaus Iohannis; mitingul final anunţat de PSD la Bucureşti a fost anulat, iar partidul şi-a
încheiat campania cu o manifestaţie la Târgovişte.
Deşi a fost vizibil mai puţin activă decât campania pentru alegerile europarlamentare, campania
pentru referendum a contribuit la sporirea interesului public pentru alegeri şi la importanţa temei
justiţiei în discursul campaniei electorale.
Partidele europene nu au ocupat un loc central în campania electorală, în special în contextul în care
afilierea multora dintre partidele naţionale la familiile politice europene nu a fost clară; unele dintre
partidele noi nu s-au alăturat celor europene înainte de alegeri. Cele două partide din coaliţia aflată
la guvernare s-au confruntat cu conflicte în cadrul partidelor europene respective, ca rezultat al
tentativelor guvernului de a slăbi efortul anticorupţie şi de a submina statul de drept27. Ocazional,
discursul de campanie al PSD a conţinut referiri negative la persoana candidatului de vârf al
Partidului Socialiştilor Europeni, din care PSD face parte. Summitul informal de la Sibiu a contribuit la
promovarea liderilor europeni în discursul campaniei electorale, dar aceasta a rămas în general
centrată pe figuri politice naţionale, cu excepţia participării lui Guy Verhofstadt la mitingul final
organizat de Alianţa 2020 USR PLUS.

VIII.

FINANȚAREA PARTIDELOR ȘI A CAMPANIEI ELECTORALE

Fiecare partid politic, organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianță politică și
candidat independent utilizează câte un singur cont bancar. Partidul politic și organizația cetățenilor
aparținând minorităților naționale pot utiliza contribuții electorale ale candidaților și transferuri ale
sumelor de bani provenite din cotizați; donații, legate și alte liberalități; venituri provenite din
activități proprii; subvenții de la bugetul de stat sau împrumuturi în bani de la persoane fizice și
juridice. Conform art. 28 din Legea 334/2006, limita pentru cheltuieli la alegerile pentru Parlamentul
European este de 750 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat. Contribuțiile
trebuie declarate către AEP de mandatarul financiar.

26

Textul complet al comunicatului: https://newsroom.fb.com/news/2019/03/removing-cib-uk-and-romania/.
Atât Partidul Socialiştilor Europeni cât şi ALDE european au criticat puternic membrii respectivi din România
(reprezentând PSD şi ALDE) pentru acţiunile guvernului:
https://www.pes.eu/en/news-events/news/detail/PES-closely-monitoring-situation-in-Romania/
https://actmedia.eu/daily/alde-s-guy-verhofstadt-to-tariceanu-dear-calin-do-not-pursue-the-illiberal-path.-not-in-ourname-and-certainly-not-with-our-name/78488
La începutul lunii aprilie, grupul parlamentar ALDE european a luat decizia de a exclude membrii ALDE România. De
asemenea, în luna aprilie Partidul Socialiştilor Europeni a luat decizia de a îngheţa relaţiile cu PSD.
27
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Pentru referendum, contribuțiile maxime sunt de 20.000 de salarii de bază minime brute pe țară și
sunt depuse de partidul politic provenind numai din transferuri provenite din afara campaniei
electorale. Conform AEP, singurul partid care s-a înregistrat pentru susținerea referendumului
pentru justiție este Partidul Național Liberal28, cu suma de 2.600.000 lei.
Partidele politice au declarat contribuții totale de 95.097.317,81 lei, dintre care 43.797.317,81
finanțare privată și 51.300.000,00 lei finanțare publică29. Prin excepție de la prevederile Legii
334/2006, partidele politice au putut utiliza banii din subvenții pentru campanie. Distribuția pe
fonduri se poate vedea din graficul de mai jos. Observăm că mai mult de jumătate din fonduri provin
din finanțare publică, adică din subvenții.
La momentul publicării acestui raport, datele financiare detaliate privind finanțarea campaniei
electorale nu sunt disponibile. Conform legii, partidele sunt obligate să transmită rapoartele
financiare către AEP în 30 de zile de la data alegerilor. Partidelor politice, alianțelor politice,
organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, respectiv candidaților independenți care
depășesc pragul de 3% li se rambursează cheltuielile efectuate la nivel național.
AEP a publicat un ghid al mandatarului financiar, Ghidul finanțării campaniei electorale la alegerea
membrilor din România în Parlamentul European din 26 mai 201930 și întrebări și răspunsuri utile
campaniei pentru europarlamentare 2019.
AEP a lansat public portalul web www.finantarepartide.ro care centralizează date referitoare la
controale, legislație, rapoarte anuale de activitate și ghiduri.
Recomandăm consolidarea platformei www.finantarepartide.ro prin publicarea în format deschis
a datelor disponibile conform art 46 și 54 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.
334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale31.
Începând cu anul 2019, Facebook32 publică date privind finanțarea reclamelor. În România, începând
cu luna aprilie 2019, cele mai importante sume au fost plătite de partidele politice. Suma totală
raportată de FB din aprilie 2019 este de 2.972.511, iar primii cinci competitori, conform graficului de
mai jos au raportat 50% din bani.
Un aspect care reiese din analiza datelor este că reclamele sunt plătite inclusiv de departamente ale
partidelor, precum și de filiale locale, nu doar de sediul central. Este important ca aceste sume să se
regăsească în rapoartele detaliate ale partidele, atât cele privitoare la campania electorală, dar și
cele anuale de venituri cheltuieli.

28

https://finantarepartide.ro/wp-content/uploads/2019/05/SITUATIA-CONTRIBUTIILOR-DEPUSE-PENTRU-CAMPANIEREFERENDUM_25.05-ref.pdf
29 Conform datelor publicate de către AEP, https://finantarepartide.ro/wp-content/uploads/2019/05/Situatiacontributiilor-declarate-in-campania-electorala-pentru-alegerea-membrilor-din-Romania-in-PE-2019.pdf
30 https://finantarepartide.ro/documente-utile/
31 Reamintim că EFOR și Centrul pentru Inovare Publică au propus recomandări care au fost incluse în Planul de Acțiuni
2018-2020 în cadrul Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă (OGP), privind Creșterea transparenței prin publicarea
datelor deschise cu privire la finanțarea. https://expertforum.ro/wp-content/uploads/2018/05/angajamente-propuse-PNA2020_AEP.pdf
32 www.facebook.com/ads/library/report/?source=ad-library-page-spend-widget
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În același timp, reiterăm importanța definirii părților terțe care pot contribui la finanțarea campaniei
electorale și care în legislația actuală sunt definite vag, fără niciun fel de proceduri care să le solicite
publicarea de date privind finanțarea campaniei33.
Alegerile s-au desfășurat în contextul schimbării directorului Departamentului de Control al
Finanțării Partidelor Politice și a Campaniilor Electorale, care a fost demis în luna februarie 2019.
Motivul este acela că, la momentul organizării concursului pentru ocuparea funcției de Director
general al Departamentului de control, dosarul de candidatură nu era complet, lipsind declarația pe
proprie răspundere din care să reiasă dacă au avut calitate de membru într-un partid politic în ultimii
5 ani, conform Legea 334/2006. Decizia vine după o perioadă de doi ani de la numirea acestuia, în
2017. Potrivit Legii 7/2006, art. 67, destituirea poate interveni pentru abatere sau incompatibilitate.
Mai multe ONG-uri au criticat public demiterea directorului Toma - Bogdan Costreie, considerând că
hotărârea este una de natură politică, cu un potențial impact asupra modului de funcționare a
instituției34.
Decizia vine în contextul în care AEP a început controale susținute legate de banii cheltuiți de
partidele politice, iar DNA a deschis un dosar penal pentru cheltuirea ilegală a banilor din subvenții
de către Mircea Drăghici, propus – și ulterior retras – pentru funcția de președinte al AEP de către
PSD. În paralel, controalele privind subvenții primite de PSD în 2017 au fost suspendate și amânate
pentru luna august 2019, ca urmare a deciziei Curții de Conturi.
În urma unei dezbateri inițiate de Expert Forum, prin OUG 29/2019 s-a modificat articolului 42,
alineatul (2) din Legea 334/2006 fiind clarificată procedura de control pentru AEP și Curtea de
Conturi. Astfel, articolul s-a modificat după cum urmează:

33

Recomandarea GRECO I ii) să fie examinate modalităţile de creştere a transparenţei contribuţiilor „părţilor terţe” (ex:
entităţi separate, grupuri de interese) către partidele politice şi către candidaţi
34 https://expertforum.ro/nu-transformati-aep-politic/
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(2) Controlul privind subvențiile de la bugetul de stat
va fi efectuat în mod simultan și de Curtea de
Conturi, conform dispozițiilor Legii nr. 94/1992
privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi,
republicată[...].

Controlul privind subvențiile de la bugetul de stat va
fi efectuat și de Curtea de Conturi, conform
dispozițiilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea și
funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu
modificările și completările ulterioare."

Expert Forum a atras atenția într-un raport35 publicat în aprilie asupra creșterii semnificative a
subvențiilor pentru partide, până la suma de 37 de milioane de euro pe an. Pentru anul 2019,
valoarea maximă conform Legii bugetului este de 269 de milioane de lei, deși limita maximă până la
care ar fi putut aunge este de 400 de milioane. Nu există reglementări clare cu privire la ce se
întâmplă cu aceste fonduri la finalul anului. În acest moment nu există nicio prevedere conform
căreia aceste fonduri se returnează dacă nu sunt justificate. Astfel, partidele pot acumula sume
impiortante pe care le pot cheltui în cadrul campaniilor electorale.
Recomandăm stabilirea unor limitări la un procent de maximum 30% pentru sumele din subvenții
care pot fi folosite pentru campania electorală pentru alegerile pentru Parlamentul European.

Partidele politice au finanțat mare parte din campania electorală din fonduri publice. Acest fapt
poate conduce la scăderea competiției electorale, prin faptul că partidele care dețin aceste resurse
le vor folosi în campaniile electorale în defavoarea competitorilor nou apăruți pe piața electorală și
care nu dețin aceleași resurse. De asemenea, acest sistem de finanțare cu sume mari, care sunt
investite în campania electorală poate reduce legătura din partidele politice și electorat,
transformând partidele în entități finanțate exclusiv de stat.

35

https://expertforum.ro/subventii-partide/
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IX.

OBSERVAREA PROCESULUI ELECTORAL

Conform art. 73 din legea electorală, persoanele acreditate pentru a observa scrutinul sunt
observatori interni și externi, reprezentanții interni și externi ai mass-media, precum și delegații
partidelor politice, ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, ai alianțelor
politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri și nu au reprezentanți în birourile
electorale.
Procedura prevede emiterea unei adeverințe de către AEP către organizațiile neguvernamentale
care au ca obiect principal de activitate apărarea democrației și a drepturilor omului, legal
constituite cu cel puțin 6 luni înainte de ziua alegerilor. Ulterior, acestea pot acredita observatori la
fiecare BEJ şi la biroul electoral pentru secțiile din străinătate.
Procedura de acreditare este una birocratizată și implică acreditarea limitată a observatorilor, pe
județe, respectiv pentru secțiile din străinătate, în condițiile în care alegerile europarlamentare se
desfăşoară într-o singură circumscripţie națională. Proiectul de lege elaborat de AEP, transmis Curții
Constituționale, prelua formula din art. 89 din Legea 208/2015, care ar fi simplificat semnificativ
procedura.
Procedura de acreditare actuală implică emiterea unor acreditări sub formă de liste care includ toate
numele și seriile actelor de identitate ale persoanelor care sunt acreditate de un anumit birou
electoral. Dacă unele birouri electorale au cenzurat datele personale sau au publicat doar numărul
de persoane acreditate, altele au publicat toate datele pe pagina web; această procedură încalcă
legislaţia europeană privind protecţia datelor.
Considerăm că procedura trebuie amendată astfel încât acreditarea să fie valabilă pentru toate
secțiile de votare, fără limitări teritoriale. De asemenea, susținem preluarea condițiilor din art. 89
din Legea 208/2015, pentru a elimina acreditările sub formă de listă, care cuprind datele personale
ale tuturor observatorilor.
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Contrar recomandărilor Comisiei de la Veneţia, acreditarea permite doar observarea zilei alegerilor,
fără a face referire la posibilitatea de a participa la activități electorale din alte momente ale
procesului electoral36.
Recomandăm reformularea prevederilor privind observarea alegerilor astfel încât să permită
monitorizarea de către persoanele acreditate a întregului proces electoral37.
AEP a emis adeverințe pentru 22 de organizații neguvernamentale, 134 instituții mass media și 18
observatori și reprezentanți externi ai mass-media. Alegerile nu au fost observate de organizații
internaționale, cu excepția inițiativei civice Election-Watch.EU, reprezentată în România de
FiecareVot.
Din partea campaniei FiecareVot au primit adeverințe din partea AEP Expert Forum, Funky Citizens,
Civica (Iași), Forum Apulum (Alba Iulia), Centrul pentru Resurse Civice (Constanța) și Ghepart (Curtea
de Argeș). Coaliția a acreditat la birourile electorale județene și biroul pentru secțiile din străinătate
peste 1200 de observatori, fiind singura entitate care a publicat numărul de observatori acreditați.
Organizațiile membre ale Coaliției au furnizat observatorilor un Manual al Observatorului38, sesiuni
de training offline (București, Cluj, Sibiu, Iași, Constanța) și online. În București au fost organizate trei
sesiuni de training (22-24 mai 2019). În ziua alegerilor, asistența electorală a fost furnizată prin
intermediul call enter 0800 080 200 (gratuit, pentru România) și +40212 039 020 (cu tarif normal,
pentru străinătate) și prin intermediul paginii web www.votcorect.ro. Datele folosite în secțiunea
Ziua scrutinului sunt obținute cu ajutorul aplicației de smartphone Monitorizare Vot, dezvoltată de
către Code4Romania.

X.

CAMPANII DE INFORMARE PENTRU ALEGĂTORI

Autoritatea Electorală Permanentă a elaborat o serie de materiale informative cu privire la
procedurile tehnice de vot pentru alegerile europarlamentare, care au fost postate pe pagina
YouTube a instituției și au fost difuzate la televiziunea publică. Materiale similare au fost dezvoltate
și pentru referendum; având însă în vedere timpul scurt dintre data anunțării referendumului și ziua
scrutinului, considerăm că eficiența unei asemenea campanii a fost redusă. CNA a aprobat
transmiterea unei Recomandări către posturile publice și comerciale - naționale și locale, să sprijine
campania/spotul AEP privind Referendumul din 26 mai 2019.
Pentru a asigura informarea corectă și timpurie a alegătorilor, recomandăm elaborarea unor
materiale de educație electorală în timp util și diseminarea acestora pe scară largă.
Din aprilie 2019, MAI a desfășurat Campania de Informare, prevenire și conștientizare a cetățenilor
privind respectarea legislației electorale.

36

Observarea alegerilor nu trebuie să se limiteze doar la ziua desfăşurării alegerilor, ci să cuprindă perioada înregistrării
candidaţilor, şi dacă e cazul, a alegătorilor, precum şi campania electorală. Monitorizarea trebuie să permită stabilirea
încălcărilor care au avut loc înainte, în timpul sau după desfăşurarea alegerilor. Ea trebuie, în special, să aibă loc în timpul
numărării voturilor http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2013/03/Codul-de-bune-practici-in-materieelectorala.pdf
37 S-ar putea lua în considerare o prevedere referitoare la observarea de către observatori locali şi internaţionali a întregului
proces electoral şi nu doar a procedurilor desfăşurate în secţile de votare în ziua alegerilor. - Recomandare ODIHR, alegeri
prezidentiale 2014
38
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Partidele politice nu au fost implicate în programe de educație electorală și nu au desfășurat
campanii susținute de educație privind procedura de votare. Având în vedere totuși structura
complexă a întrebărilor și subiectul referendumului, considerăm că eforturile de informare a
alegătorilor cu privire la conținutul referendumului au fost insuficiente.
Președintele României a realizat un material video despre participarea la referendum. Consiliul
Național al Audiovizualului a respins pe 21 mai o decizie de a permite ca acest clip să ruleze la
televiziuni in regim de anunţ de interes public. O decizie similară a primit și o solicitare a PNL39.
Pentru corecta informare a alegătorilor în ziua alegerilor, trebuie afișate materiale informative
(afișe) în fiecare secție de votare, care să cuprindă cel puțin orele de votare și principalele
reglementări privind votul.
Expert Forum, în parteneriat cu Funky Citizens, au organizat un call center pentru observatori și
pentru orice alegător, membru de partid, membru al unei comisii electorale etc, care ar fi avut
nevoie de informații tehnice sau legale despre procedura de vot. Pe parcursul zilelor de sâmbătă și
duminică, la call center au fost înregistrate 1512 apeluri, cu 500 mai mult decât la alegerile
parlamentare. Pagina www.votcorect.ro, cu explicații privind procedurile de vot și răspunsuri la
întrebări frecvente, a înregistrat 246.000 de vizite în cele 90 de zile premergătoare scrutinului, iar în
ziua votului peste 113.000 de vizitatori unici. Pe toată durata perioadei electorale au fost înregistrare
1243 sesizări.
IQAds a desfășurat un concurs de creație de afișe pentru participarea la vot și la observarea
alegerilor, care a fost susținut de organizațiile membre ale campaniei FiecareVot. Declic a organizat
un concert în Piața Victoriei pe 19 mai. Comisia Europeană a susținut campania DeDataAstaVotez. De
asemenea, au existat și alte inițiative civice privind mersul la vot, care s-au desfășurat preponderent
în mediul online.

XI.

ZIUA SCRUTINULUI40

Observatorii FiecareVot au acoperit 627 de secții la procedura de deschidere (orele 6-7), 2547 secții
de votare pe parcursul zilei votării (orele 7-21), precum și 577 de secții la procedura de închidere,
prin intermediul aplicației Monitorizare Vot. Observarea s-a realizat cu observatori staționari, care
au monitorizat procesul de votare într-o singură secție și cu echipe mobile, care au monitorizat mai
multe secții de votare pe parcursul zilei de votare.

A. Deschiderea secțiilor de votare
Procedura de deschidere a secției de votare a fost evaluată ca bună sau foarte bună în 95% din
secţiile de votare observate. Cele mai multe nereguli semnalate sunt legate de necunoașterea
reglementărilor legale sau nerespectarea procedurilor de deschidere a secției (spre exemplu notarea
numărului de alegători și a numărului de ștampile în procesul verbal). Principala cauză a apariției

39

http://cna.ro/Extras-din-procesul-verbal-al,9590.html
Datele din grafice provin din informațiile încărcate în aplicația Monitorizare Vot. Deoarece nu toţi observatorii au
răspuns la fiecare întrebare din formularele de observare, numărul total al răspunsurilor nu este acelaşi la fiecare
întrebare.
40
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unor nereguli s-a constatat a fi lipsa de cunoștințe sau de experiență, unii dintre membrii birourilor
electorale activând pentru prima dată în această funcție.

Evaluarea procedurii de deschidere a
secției de votare
Foarte
proastă;
0; 0%

Foarte
bună; 290;
51%

Proastă;
27; 5%

Toți cei prezenți au putut urmări procedurile de
deschidere
Nu știu; 62;
11%
Nu; 9; 1%

Bună; 246;
44%
Da; 506; 88%

Organizarea secțiilor de votare
Majoritatea secțiilor de votare din țară observate au fost organizate corespunzător. Observatorii au
semnalat, printre altele, probleme legate de materiale electorale insuficiente sau sigilii aplicate
necorespunzător. Pentru secțiile din străinătate, vezi secțiunea votarea în străinătate.
Localul secției de votare este adecvat
Nu; 152;
6%

Urnele staționare sunt sigilate corespunzător

Nu știu; 11;
0%

Nu; 108; 4%

Da; 2595;
94%

Nu știu; 41;
1%

Da; 2601;
95%

Observatorii au notat calitatea necorespunzătoare a sigiliilor, care au fost confecționate inclusiv din
bandă transparentă, care poate fi ușor dezlipită. În anumite cazuri a lipsit ștampila de control a
secției de votare sau semnătura președintelui BESV.
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Legislația trebuie să specifice o procedură detaliată şi uniformă pentru sigilarea urnelor de vot,
precum și standarde pentru confecționarea și aplicarea sigiliilor.
Au existat secții unde materialele nu erau suficiente sau corespunzătoare:
BUCUREȘTI

523

COVASNA

70

Tușiere insuficiente

ARGEȘ

24

Una dintre ștampilele de vot nu e folosită, este tinută de președinte și se încetineste procesul electoral.

BUCUREȘTI

1198

Numărul tușierelor este mai mic decât numărul ștampilelor.

ILFOV

118

Una din cele 5 cabine de vot s-a defectat la ora 11:45 (s-a rupt tăblia). În continuare au fost folosite doar
celelalte 4 cabine.
Lipseste o stampilă

ILFOV

169

Insuficiente formulare pentru listele suplimentare

ILFOV

170

Insuficiente formulare pentru listele suplimentare

ILFOV

213

O stampilă a fost scăpată de un alegător în urnă

PRAHOVA

264

Nu sunt suficiente liste suplimentare pentru referendum

BUCURESTI

523

Numărul de tușiere este insuficient

199

Doar două cabine de votare

ILFOV
BUCUREȘTI

1120

Focșani,
VRANCEA
Voluntari,
ILFOV
BUCUREȘTI

1048

SATU MARE

69

99

Urnele de vot nu aveau sigiliu cu stampila, erau prinse doar cu scotch.
Sigiliul de pe urne e ștampilat cu ștampila de control, însa este integral aplicată pe sigiliu (scotch), existând
riscul dezlipirii
Absența sigiliilor și stampilelor de control de pe urne.
Urnele de vot nu aveau sigilii. S-a înaintat sesizare
S-a votat cu trei ștampile

B. Procesul de votare
Observatorii au evaluat 95% dintre secţiile de votare vizitate în timpul votării ca bune sau foarte
bune. Un număr de 131 de secții au fost evaluate negativ, în cazurile în care procesul de votare nu sa desfășurat conform procedurilor legale sau au intervenit diferiți factori care au perturbat
semnificativ procesul.
Evaluarea secției de votare
Foarte
proastă;
18; 1%

Respectarea procedurilor (5 - foarte bine, 1 - deloc)
Nu știu; 12;
0%

Proastă;
113; 4%

1; 12; 1%

Bună;
1007; 39%

2; 23; 1%

3; 149; 6%

4; 648; 25%

Foarte
bună;
1420; 56%

5; 1718; 67%

În 66% dintre secțiile observate, membrii birourilor electorale au înțeles foarte bine procedurile, în
timp ce în 26% au înțeles bine. În 7% din secții membrii birourilor electorale nu le cunoșteau bine.
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Considerăm că acest fapt se datorează complexităţii procedurilor şi modificărilor decise cu puţin
timp înainte de scrutin, chiar şi după data tipăririi manualului pentru birourile secțiilor de votare.
Mai mult, noutățile legate de SIMPV pot reprezenta un factor suplimentar care a determinat
nerespectarea anumitor proceduri.
Faptul că președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare au fost instruiți să aplice ștampila de
control a secției de votare pe prima pagină a buletinului de vot, pentru a evita suprapunerea cu
ștampila VOTAT (în special pentru buletinele de vot pentru referendum), a cauzat numeroase
confuzii, care au culminat cu exprimarea intenției unor birouri electorale (inclusiv din partea BEJ Iași)
de a anula voturile respective, contrar prevederilor legale, care nu specifică poziţia ştampilei de
control ca fiind un motiv pentru anularea voturilor. Biroul Electoral Central a comunicat public în ziua
scrutinului faptul că voturile respective sunt valide dacă îndeplinesc celelalte condiții ale art 49 f)41.
Datorită înțelegerii insuficiente a procedurilor electorale şi complexităţii acestora, unii președinți ai
secțiilor de votare nu au permis alegătorilor să voteze pe liste suplimentare. Modul de votare cu
pașapoarte CRDS (cetățeni români cu domiciliu în străinătate) în țară s-a aplicat în mod diferit de
președinții de birouri electorale. În câteva cazuri, membrii birourilor electorale au folosit o singură
listă suplimentară pentru ambele scrutine.
Cât de bine înțeleg membrii BESV procedura de votare
(5 - foarte bine, 1 - deloc)
Nu știu; 35; 1%

1; 7; 0% 2; 21; 1%

3; 158; 6%

4; 665; 26%
5; 1680; 66%

Pe parcursul zilei au fost raportate și posibile presiuni asupra alegătorilor pentru a vota sau a nu vota
la referendum şi nerespectarea, de către membrii birourilor electorale sau de operatorii de tabletă, a
prevederilor referitoare la informarea alegătorilor:






Mai mulți cetățeni din comuna Prundu, județul Giurgiu, sunt transportați de către primar și consilierii locali către
sectia de votare și îndrumați să nu voteze la referendum. Încă de zilele anterioare mai multe persoane cu funcții
de conducere din comună (medic, profesori, directorul școlii) au fost amenințați de către primar cu pierderea
funcției în cazul în care nu îndrumă oamenii din comună să nu voteze la referendum.
O persoană a făcut campanie anti-referedum în secția 134 din județul Giurgiu. Persoana a fost înlăturată din
secție
În cazul urnelor mobile, in judetul Giurgiu, comuna Ghimpați, sectia 135, alegătorilor li se oferă doar un buletin
de vot și nu este respectat secretul votului.
La intrarea în secția 421 din București un membru al biroului electorale le comunică persoanelor în vârstă că pot
alege sa voteze doar pentru PE și să nu voteze și pentru referendum.
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https://stirileprotv.ro/stiri/europarlamentare/bec-buletinele-de-vot-cu-stampila-de-control-pe-prima-pagina-sau-in-altapozitie-nu-sunt-nule.html
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Membrii secției 90 din Oradea, Bihor întreabă alegătorii: Votati doar la europarlamentare, da? Alegătorii trebuie
să insiste pentru a primi buletinele de vot pentru referendum.
La secția de votare din Nufărul, Tulcea, satul Victoria, oamenii sunt împiedicați sa voteze la referendum; li se
spune dar ce vă trebuie să votați la referendum?!.
Multi angajați ai primăriei (PSD) în biroul electoral al secției 223 din Crevedia, Dâmbovița. Alegătorii sunt
intimidati și nu îndrăznesc să voteze pentru referendum.
Un membru de la sectia de votare 36 din Tulcea iese pe hol și strigă cu voce tare: Vreți să primiți și buletine de vot
pentru referendum?
Se încearcă influențarea alegătorilor când se dau buletinele la Școala Olănești, Râmnicu Vâlcea: Votați doar
pentru europarlamentare, da?
Alegătorii nu sunt întrebați dacă vor să voteze și pentru referendum și nu primesc cele 2 buletine la secția 163 din
Onești, Bacău
Nu sunt informați alegătorii despre referendum - secția 234, Mangalia, Constanta
Operatorul întreabă insistent alegatorii dacă chiar vor să voteze și la referendum - școala 143, strada Banu
Mărăcine, București
În Malu Spart, județul Girugiu, votantilor li se transmite că nu trebuie sa voteze la referendum
În Bihor, SanMartin, primarul a staționat mai multe ore în curte, unde a vorbit cu alegătorii și a întrebat dacă
votează și la referendum. BESV a refuzat să ia acțiune.

Atmosferă tensionată
Nu știu;
10; 0%
Da; 265;
10%

Nu; 2433;
90%

SIMPV
SIMPV a fost un mecanism esențial pentru asigurarea transparenței procesului electoral. Sistemul
electronic a funcționat în 2135 de secții de votare observate fără probleme. În 378 de secții au
existat probleme parțiale, iar în 62 de secții SIMPV a funcționat parţial sau cu întreruperi
semnificative.
Conform MAI42, pe 26 mai s-au înregistrat 9.282 de semnalări privind posibile cazuri de vot multiplu.
La momentul publicării informației, din 2600 de cazuri verificate, 1600 au fost infirmate. Unul dintre
motive ar putea fi introducerea incorectă a datelor în sistem de către operatorii de tabletă.
Considerăm că majoritatea neregulilor observate în legătură cu funcționarea SIMPV nu au condus la
perturbarea gravă a procesului electoral. Cu toate acestea, chiar și întreruperile minore pot îngreuna

42

www.comunicare.mai.gov.ro/?subaction=showfull&id=1560182158&archive=&start_from=&ucat=9&
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semnificativ procesul de votare sau de numărare a voturilor. Un alt fapt identificat din răspunsurile
observatorilor este nevoia de pregătire profesională mai eficientă a operatorilor SIMPV.
În secțiile observate, alegătorii au fost informați cu privire la procedura de votare. Cu toate acestea,
modul în care s-a făcut informarea a fost în anumite cazuri părtinitor sau incorect, din cauza
nerespectării ca atare a procedurii de către operatori. Cu alte cuvinte, fie formularea nu a fost
neutră, fie a fost incompletă.
Reproducem o serie de sesizări primite de la observatori, fără a reda o listă exhaustivă:

































Bod și Sânpetru, BRAȘOV - nu a functionat bine SIMPV. Operatorul introduce manual CNP-ul, motiv pentru care
se fac cozi foarte mari. Deși au existat promisiuni că se va rezolva problema la ora 13, cînd a fost făcută sesizarea,
încă nu funcționa corespunzător
BUCURESTI 1149 - aplicația a manifestat anumite disfuncționalități la citirea automată a codurilor numerice
personale astfel încât operatorul a fost nevoit să introducă datele manual.
BRASOV 452 - Nu a funcționat între orele 7-8 scanarea documentelor de identitate
CLUJ 175 – În anumite cazuri, la scanare sistemul emitea următorul mesaj: persoana nu are cetățenie română. A
funcționat prin introducerea manuală a datelor
BRASOV 450 - Scanarea documentului de identitate functionează în 70% din cazuri
CLUJ 43 - Conexiunea la internet a picat frecvent
VRANCEA 314 - Sistemul funcționează greu în unele situații
BRASOV 447 - Nu funcționează mereu scanarea documentelor
SUCEAVA 163 - Aplicația funcționează destul de greu uneori
ILFOV 82 - Operatorul SIMPV a mentionat că uneori sistemul a funcționat greu
BUCURESTI 185 - Tableta (SIMPV) s-a blocat pentru aproximativ 5 - 7 minute (pe la ora 08), timp în care nu s-a
votat. După ce au anunțat mai departe (la STS), defecțiunea a fost remediata.
DÂMBOVITA 212- Conform operatorului, în prima parte a zilei a trebuit sa introducă manual CNP -ul.
BUCURESTI 770 - Scurtă întrerupere
BRASOV 442 - Scanarea CI nu a functionat in toate cazurile
CONSTANTA 363 - Operatorul SMPIV e nevoit să introducă CNP manual (aparatul nu citește automat).
IASI 138 – CNP-uri introduse manual
ILFOV 232 - Nu au avut semnal în sectie, iar datele au fost introduse manual
CALARASI 55 - Scanare cu probleme, multe CNPuri introduse manual
SIBIU 112 - A funcționat bine, cu o excepție datorată supraîncălzirii, fără a fi afectat procesul votării - conform
operatorului
BUCURESTI 78 Un membru BESV ne-a informat că SIMPV s-a oprit de 2 ori.
IASI 253 – Tableta s-a oprit la sosirea observatorilor
BRASOV 429 – Au fost introduse datele manual de câteva ori
TIMIS 517 - Operatorul introducea manual codul CNP pentru ca nu știa sa pornească funcția de scanare
BUCURESTI 185
- Au fost două opriri din motive independente operatorului. Remediere în aproximativ 5
minute pentru fiecare oprire.
BUCURESTI 3 - A fost o întrerupere de 3 minute
BUZAU 326 - SIMPV a fost offline în majoritatea timpului
BRASOV 89 - Scanarea nu a functionat decat la putine dcumente, s-a pierdut mult timp cu introducerea manuală
a datelor
DIASPORA 32 - A avut o întrerupere de 10 min, apoi întrerupere dupa ora 21.00, cam 20 min.
BRASOV 14 - Operatorul a menționat că au fost erori multe de tipul "CNP-ul nu are cetățenie romană, la prima
scanare".
DIASPORA 123 - La numărătoarea voturilor tableta s-a închis și a repornit de 4 ori
TELEORMAN 74 - De la ora 7 pana la ora 7:30 dimineata nu a functionat conexiunea, alegatorii au fost
redirectionati către alte secții

Au fost sesizate probleme legate de scanarea documentelor eliberate de autoritățile din județul
Brașov:
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CLUJ 122 - A existat o problema cu 2 persoane cu buletine emise la Brasov, soț și soție: când li s-au scanat
buletinele aplicatia a indicat ca nu ar fi cetateni romani, desi cei doi au spus clar ca nu au renuntat la cetățenie.
Operatorul SIMPV a sunat la STS.
BUCURESTI 530
- Alegătorii din brașov apăreau ca neavând cetățenie română, au fost trecuți pe proces
verbal si au votat pe liste suplimentare
BUCURESTI 80 - Alegătoare cu CI emisă la Brasov a primit mesaj "nu are cetățenie română".
BUCURESTI 31 - Au fost probleme cu identificarea a din Brașov -SIMPV afișa dubla cetățenie, chiar dacă nu era
cazul

Oprirea tabletei la ora 21:30



CLUJ 229- S-a oprit la ora 21.30 înainte sa se poata valida toate voturile de pe lista suplimentară
DIASPORA - La ora 22 ora locala SIMPV nu a mai permis verificarea alegătorilor

Conform sesizărilor primite prin intermediul platformei www.votcorect.ro, tableta a încetat să
funcționeze în mai multe secții de votare din străinătate. Legislație prevede că la ora 21 mai pot vota
cei care se află în localul secției de votare, conform numărului de cabine. Cu toate acestea
considerăm că un sistem electronic, care are rolul de prevenție și de evidență a alegătorilor nu poate
bloca accesul la vot al unui alegător. De asemenea, având în vedere faptul că trei instituții implicate
în procesul electoral și-au declinat responsabilitatea pentru oprirea sistemului43, considerăm că
procedurile privind utilizarea SIMPV trebuie clarificate și detaliate pentru a evita astfel de situații.

Operatorul SIMPV a informat alegătorul că poate opta
pentru un scrutin sau pentru ambele

SIMPV a funcționat în condiții normale
0 - Deloc; 5;…
Nu știu;
42; 2%

1Uneori;
62; 2%

Nu știu; 52;
2%

0 - Deloc; 23;
1%

1 - Uneori; 45;
2%
2 - De cele
mai multe ori;
201; 7%

2 - De
cele mai
multe ori;
378; 14%

3Întotdeauna;
2303; 88%

3Întotdeau
na; 2135;
82%

43

www.ziare.com/alegeri/alegeri-europarlamentare-2019/mister-total-cine-a-decis-inchiderea-tabletelor-dupa-ora-21-laalegerile-din-26-mai-1565347

30

Raport de observare a alegerilor europarlamentare și a referendumului din 26 mai 2019

Alegătorii au fost verificați în SIMPV conform procedurilor
Nu știu, 27, 1%

1 - Uneori, 2, 0%
2 - De cele mai multe ori,
51, 2%

3 - Întotdeauna,
2557, 97%

Transparența și observarea alegerilor
Toți cei prezenți au putut urmări procedura de votare
Secretul votului a fost respectat
0 - Deloc; 1;
0%
1 - Uneori;
Nu știu; 28;
48; 2%
1%

Nu; 32; 1%

Nu știu; 18;
1%

2 - De cele
mai multe
ori; 395; 15%

Da; 2528;
98%
3Întotdeauna;
2148; 82%
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Membri BESV îndepărtați din funcție în timpul
votării
Nu știu; 27;
1%

Au fost depuse întâmpinări la președintele BESV
Da; 75; 3%

Da; 13; 1%

Nu știu; 306;
12%

Nu; 2143;
85%

Nu; 2522;
98%

Au fost semnalate mai multe cazuri de amenințări directe sau voalate la adresa observatorilor, iar în
judeţul Giurgiu44 s-a înregistrat un caz de violență asupra unui observator care a fost agresat de
primarul localităţii.
De asemenea, observatorii au raportat 65 de cazuri în care membrii BESV nu au fost cooperanţi şi nu
le-au răspuns la întrebări.

Participarea persoanelor cu dizabilități
Alegătorii netransportabili, cei internați în spitale sau alte instituții similare, care execută pedepse
privative de libertate sau în arest și nu au drepturile electorale interzise pot solicita să voteze cu urna
specială. În primul caz, cererea se depune la biroul electoral cel mai apropiat, iar în celelalte cazuri la
directorul instituţiei, care trimite cereri la unul sau mai multe birouri electorale. Conform platformei
www.prezenta.bec.ro, pe 26 mai 55.223 alegători au votat cu urna specială (mobilă).
Alegătorii netransportabili pot depune cererea în preziua alegerilor, între orele 18 si 20, la biroul
electoral cel mai apropiat; această regulă este restrictivă, deoarece perioada alocată înscrierii este
foarte scurtă.
Situații semnalate cu privire la urna specială:




44

Un cetățean internat în Spitalul CFR Brașov a sesizat faptul cererile s-au făcut până miercuri,
iar acesta a intrat in spital vineri. Nu a putut vota, căci spitalul a decis să închida listele
devreme.
Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga (Prahova) nu a depus solicitare pentru urna
mobila, desi au fost luate datele personale de pe cartile de identitate ale pacientilor inca de
vineri, 24 mai. In acest mod, conducerea spitalului a limitat dreptul pacientilor de a-si
exprima votul.

Secţia 134, Ghimpaţi. Vezi secțiunea observarea alegerilor
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La spitalul Sf. Pantelimon, sector 2, București, pacientii (care si-au exprimat deja intenția de
vot) au fost anuntați că urna mobila va veni în spital doar daca sunt minim 200 de cereri.
Șeful unei secții de la Spitalul Sibiu a sesizat ca urna mobila, pentru care a fost făcută cerere
de vineri seara, a fost trimisă la spitalul județean, mai putin la secția respectivă. Biroul
electoral judetean a refuzat să ii ajute.
Institutul Oncologic București a refuzat să depuna cereri pentru urna mobilă pentru pacienții
care doreau să voteze, întrucât numărul acestora nu depășea 200.

Am primit mai multe sesizări de la persoane care nu pot vota din cauza naturii postului lor:


Medic rezident care nu poate părăsi postul în ziua alegerilor nu a putut vota – lipsa unor
prevederi care să permită persoanelor care nu pot părăsi postul (inclusiv marinari sau alte
persoane care nu au acces la o secție de votare prin natura meseriei)

Perioada pentru depunerea cererilor pentru urna specială trebuie să fie extinsă, cel puțin și pentru
ziua votului. Recomandăm extinderea perioadei de depunere și în avans, cererile putând fi
gestionate de către birourile electorale județene.
Alegătorii cu dizabilități care se prezintă la secția de votare trebuie să aibă posibilitatea de a vota,
prin excepție, la o altă secție de votare, dacă secția la care sunt arondați nu este accesibilă45.
Secțiile de votare nu sunt echipate cu cabine de vot speciale pentru persoane cu dizabilități. Pentru a
respecta dreptul cetăţenilor de a vota și secretul votului, recomandăm introducerea unor cabine
speciale pentru persoane cu dizabilități.
Procesul electoral nu este accesibil deplin persoanelor cu dizabilități auditive sau vizuale46. Nu există
buletine de tip Braille și nici informații pentru alegătorii cu deficiențe de auz. AEP a realizat clipuri de
informare privind procedurile de vot cu interpretare mimico-gestuală47. Alegătorii care au dificultăți
în a vota au dreptul de a solicita un însoțitor. Cu toate acestea, pentru a asigura independența
procesului de votare și un vot cât mai informat, autoritățile electorale trebuie să introducă măsuri
pentru a asigura accesul persoanelor cu dizabilități la procesul electoral.
Autoritățile electorale trebuie să întreprindă toată măsurile necesare pentru a se asigura de faptul
că persoanele cu dizabilități auditive sau vizuale primesc informațiile necesare privind procedurile
de vot și pot vota fără bariere.
AEP a introdus prin OUG 29/2019 o prevedere conform căreia primarii sunt obligați să asigure
accesibilitatea în secțiile de votare. Cu toate acestea, conform datelor obținute de la observatori,
34% din secțiile de votare observate nu erau accesibile.

45

Codul în materie de bune practici electorale – para. 40 Utilizarea urnelor mobile de vot nu este recomandată, deoarece
este însoţită de un risc mare de fraudă. Totusi, în cazul în care acestea sunt utilizate, trebuie respectate nişte condiţii stricte
pentru a preveni orice fraudă, inclusiv însoţirea lor de către câţiva membri ai comisiei electorale din secţia de votare,
reprezentanţi ai diferitor grupuri politice.
46 Convenția privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Art. 29 (ii) protejarea dreptului persoanelor cu dizabilităţi de a
vota prin vot secret la alegerile şi referendumurile publice, fără intimidare, de a candida la alegeri, de a deţine efectiv un
mandat ales şi de a îndeplini orice funcţie publică, la orice nivel guvernamental, facilitând utilizarea tehnologiilor noi şi de
asistare, acolo unde este cazul;
47

https://www.youtube.com/channel/UCVMKK_34ds9jLXNpM0CLRoA/videos
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Secția de votare este accesibilă persoanelor cu dizabilități
Nu știu; 130; 5%

Nu; 940; 34%
Da; 1688; 61%

Dintre motivele menționate de observatori enumerăm:
-

Lipsa rampei de acces: Il 20, CJ 512, SM 64, B 1242, B 96, Il 19, B 414, TM 329, Diaspora 123
Rampe de acces necorespunzătoare (prea înclinate, fără bare de susținere, inaccesibile): IF
69, TR 18, PH 360, TR 74

C. Închiderea secțiilor și numărarea voturilor
Conform legislației, votul se desfășoară între orele 7 și 21. La ora 21, birourile electorale ale secțiilor
de votare opresc procesul de votare și mai permit să își exprime votul doar celor care se află în
localul secției de votare. Pe de altă parte, există prevederi care stabilesc că în localul unde se votează
nu pot staționa mai multe persoane decât numărul de cabine de vot. În legislația actuală nu există
proceduri care să permită prelungirea votului pentru situații excepționale.
Principalele probleme sesizate cu privire la închiderea procedurilor de vot sunt:
-

La ora 21, în 19% dintre secțiile observate mai erau alegători care așteptau să voteze
În 15% dintre secții nu au fost sigilate fantele urnelor
În 33% din secții, președintele nu a citit opțiunea cu voce tare
În 22% dintre secții, ordinea etapelor numărării voturilor nu a fost strict respectată
Președintele a avut dificultăți în completarea proceselor verbale în aproape 1/3 din secții

Considerăm că procedura pentru închiderea secției de votare este limitativă și nu permite
prelungirea programului de votare pentru situații excepționale decât prin ordonanță de urgență.
Deși pe parcursul zilei alegerilor s-a solicitat BEC să prelungească programul de votare, biroul a
considerat că această decizie excede atribuțiile sale. Constatăm că singura modalitate prin care se
putea prelungi programul de votare este prin ordonanță de urgență emisă de Guvern, o măsură care
ar fi schimbat regulile jocului în timpul procesului.
Președinții birourilor electorale, cu acordul unui birou superior, trebuie să poată prelungi procesul
de votate în situații excepționale.
Având în vedere amendamentele la Legea 370/2004, recomandăm preluarea articolului relevant în
Legea 33/2007, astfel încât birourile electorale să aibă dreptul de prelungi perioada de votare în
situațiile justificate.
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La ora 21:00 mai erau alegători în asteptare în
afara sălii unde se votează

Secția de votare s-a închis la ora 21:00

Nu știu; 1;
0%

Nu; 86;
15%
Da; 110;
19%

Nu; 470;
81%

Da; 495;
85%

În majoritatea secțiilor de votare din țară, secțiile au fost închise fără probleme. Excepțiile nu au
reprezentat un impediment pentru exprimarea dreptului de vot. Spre exemplu la secția IL 162,
președintele secției a solicitat polițistului să închidă accesul în clădire la 20:55, erau aproximativ 30
de persoane pe hol și cinci în sala de vot. Probleme legate de închiderea secției au fost remarcate în
străinătate (vezi secțiunea Votul în străinătate).

Respectarea procedurilor
Ștampilele au fost introduse într-un plic și
sigilate
Nu, 18, 3%

Nu știu, 23,
4%

Ordinea etapelor numărării voturilor a fost strict
respectată
Nu știu; 48;
9%

Nu; 124;
23%
Da, 525,
93%

Da; 369;
68%

În unele cazuri ștampilele au fost introduse în plicuri sau pungi de plastic, dar acestea nu au fost
sigilate. În statistica de mai sus am inclus și situațiile în care au fost sigilate doar la intervenția
observatorului sau la finalul procesului.
Numărarea voturilor şi stabilirea rezultatelor
Procentul secţiilor evaluate pozitiv de observatorii care au asistat la numărarea voturilor este de
doar 85%; cea mai frecventă problemă semnalată a fost dificultatea completării proceselor verbale
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în aproape o treime din cazuri (doar 63% dintre preşedinţii secţiilor observate au consemnat
rezultatele fără probleme). O altă neregulă semnalată frecvent este prezența unor reprezentanți ai
administrației locale sau reprezentanți ai birourilor electorale ale unor altor secții de votare din
aceeași clădire.

Pentru prima dată, tableta a fost folosită pentru verificarea cheilor de control și transmiterea
electronică a proceselor verbale către birourile electorale județene. Datele ar fi trebuit introduse
întâi în tableta, pentru a verifica cheile de control, pentru ca apoi să poată fi scrise în procesul verbal
tipărit. Cu toate acestea, au existat cazuri în care procesele verbale au conținut erori sau au fost
încheiate deși cheia nu se închidea corect.

Președintele BESV a avut dificultăți în
completarea proceselor verbale

La numărarea voturilor au fost prezente persoane
neautorizate

Nu știu;
38; 8%

Nu știu; 8;
1%

Da; 34; 6%

Da; 145;
29%

Nu; 533;
93%

Nu; 314;
63%

Datele din formularele de observare arată că membrii BESV nu au înţeles procedura de numărare a
voturilor la fel de bine ca procedura de votare.
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Cât de bine înțeleg membrii BESV procedura de
numărare a voturilor
(5 - foarte bine, 1 - deloc)

Respectarea procedurilor (5 - foarte bine, 1 deloc)
Nu știu; 2;
1; 9; 2%
0%

Nu știu; 1;
0%

2; 25; 5%

1; 9; 2%

2; 21; 4%

3; 72; 14%

3; 70; 14%
5; 225; 45%

5; 225; 44%

4; 177; 35%

4; 179; 35%

Transparența procesului (5 - foarte bună, 1 - foarte proastă)
1; 6; 1%

2; 6; 1%

3; 25; 5%

4; 92; 18%

5; 383; 75%

Organizarea votului în străinătate
La alegerile europarlamentare și la referendum alegătorii români au putut vota în străinătate la
secțiile deschise în cadrul reprezentanțelor diplomatice, consulatelor sau în alte spații în care statele
respective au permis deschiderea de secții de votare. Lista secţiilor de votare este stabilită de MAE,
la solicitarea ambasadorilor.
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Prin Ordinul Ministrului Afacerilor Externe nr. 730 din 24 aprilie 2019, publicat în Monitorul Oficial
nr. 327 din 25 aprilie 2019, s-a stabilit un număr de 441 de secții de votare48, comparativ cu 190 în
2014 și 417 la alegerile parlamentare din 2016. Cele mai multe secții de votare au fost organizate în
Italia (76), Spania (50), respectiv Republica Moldova (36). Harta secțiilor de votare a fost publicată pe
pagina http://www.mae.ro/maps/3789.
Conform MAE, distribuția secția de votare este următoarea49:
Ţara/Misiunea diplomatică

Secţii

Secţii aprobate MAE

Ţara/Misiunea diplomatică

Secţii propuse

Secţii aprobate MAE

3
2
1
1
1
1
1
1
7
9
1
1
8
1
2
1
6
2
1
1
1
2
3
3
1

3
2
1
1
1
1
1
1
7
9
1
1
8
1
2
1
6
2
1
1
1
2
3
3
1

Japonia

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
36
1
4
1
4
1
1
1
1
3
5
1
29

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
36
1
4
1
4
1
1
1
1
3
5
1
29

1
8
1
4
2
1
1
1
4
17
1
25
4

1
8
1
4
2
1
1
1
4
17
1
25
4

3
1
4
1
1
1
1
50
1
31
4
4
1

3
1
4
1
1
1
1
50
1
31
4
4
1

propuse
Afghanistan
Africa de Sud
Albania
Algeria
Angola
Arabia Saudită
Argentina
Armenia
Australia şi Noua Zeelandă
Austria
Azerbaidjan
Belarus
Belgia
Bosnia şi Herţegovina
Brazilia
Bulgaria
Canada
Republica Cehă
Columbia
RPD Coreeană
Republica Coreea
Chile
China
Cipru
Croaţia

Kazahstan
Kenya
Kuweit
Liban
Lituania
Luxemburg
Macedonia de Nord
Malaezia
Malta (prin CG Catania)
Maroc
Mexic
Republica Moldova
Muntenegru
Norvegia
Nigeria
Olanda
Sultanatul Oman
Pakistan
Palestina
Peru
Polonia
Portugalia
Qatar
Regatul Unit al Marii Britanii
şi Irlandei de Nord

Cuba
Danemarca şi Islanda
Egipt
Elveţia
Emiratele Arabe Unite
Estonia
Etiopia
Filipine
Finlanda
Franţa
Georgia
Germania
Grecia

Federaţia Rusă
Senegal
Serbia
Republica Singapore
Siria
Slovenia
Slovacia
Spania
Sri Lanka
SUA
Ucraina
Ungaria
Uruguay

48

https://www.mae.ro/node/48842
Răspuns obținut pe baza Legii 544/2001 de EFOR. Suma tuturor secțiilor din tabel este 429 și nu 441, după cum apare în
ordin
49
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Iordania
India
Republica Indonezia
Irlanda
Israel
Italia
Irak
Iran

1
1
1
5
4
76
2
1

1
1
1
5
4
76
2
1

Uzbekistan
Venezuela
Vietnam
Zimbabwe

1
1
1
1

1
1
1
1

Pentru scrutinul din 26 mai, reprezentanțele diplomatice au solicitat 1.333.350 buletine de vot și
2.147 de ştampile cu menţiunea ”VOTAT”. Reproducem procedura de centralizare a informațiilior,
conform unui răspuns din partea MAE transmis EFOR în data de 3 iulie 2019:
Precizăm că, în privinţa cabinelor de vot, misiunilor diplomatice li s-au dat instrucţiuni să solicite atâtea ştampile cu
menţiunea ”VOTAT” câte cabine de votare pot amplasa în localul secţiei de votare (în funcţie de specific), cu condiţia să nu
depăşească numărul maxim de membri ai biroului secţiei de votare, conform normativelor AEP (unele misiuni au solicitat o
ştampilă în plus, adică un total de şapte ştampile, pentru eventualitatea în care una dintre ştampile se pierde/distruge).
În ceea ce priveşte buletinele de vot, au fost solicitate şi aprobate cantităţi egale din fiecare tip din cele trei buletine de vot
utilizate la alegerile europarlamentare şi la referendumul naţional din 26 mai 2019.
De exemplu, dacă o ambasadă a solicitat pentru alegerile europarlamentare 8.000 de buletine de vot, a solicitat şi câte
8.000 de buletine de vot pentru fiecare din cele 2 tipuri de buletine de vot utilizate la referendum.
Mai precizăm că misiunile diplomatice au înaintat către Centrala MAE evaluările privitoare la materialele electorale, înainte
de anunţarea oficială a convocării Referendumului naţional, însumând un total de 1.047.880 buletine de vot şi 2.001
ştampile cu menţiunea ”VOTAT”.
În urma convocării Referendumului naţional de către Preşedintele României, Centrala MAE a comunicat misiunilor
diplomatice să reevalueze necesarul de buletine de vot, în perspectiva unei posibile prezenţe la vot mai ridicate, astfel că
necesarul final comunicat de misiunile diplomatice pentru secţiile de votare din străinătate pentru cele două scrutine
organizate la 26 mai 2019 a fost de 1.333.350 buletine de vot (incluzând 441 de buletine de vot anulate de BESVS în vederea
afişării la sediul fiecărei secţii de votare şi alte 59 de buletine de vot anulate de BESVS în vederea afişării la sediu şi a
distribuirii în vederea arhivării la alte instituţii, cum ar fi Muzeul Naţional; aceste buletine au fost extrase de la buletinele
solicitate pentru secţiile de votare Bruxelles 1 şi Bruxelles 2, câte 250 de fiecare secţie) şi 2.147 de ştampile cu menţiunea
”VOTAT”,

Referitor la formarea birourilor electorale, statistica este următoarea:
Potrivit Legii nr. 33/2007, amendată prin OUG nr. 6/2019 (art. 7 alin.4), coroborat cu Decizia BEC nr. 59/2019, experţii
electorali propuşi de MAE şi avizaţi de AEP sunt desemnaţi de preşedintele BESVS pentru a completa birourile electorale ale
secţiilor de votare dacă numărul reprezentanţilor propuşi de competitorii electorali este mai mic de şase (numărul maxim de
membri ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, conform Legii nr. 33/2007).
Menţionăm că, la data de 16 mai 2019, au fost desemnaţi de preşedintele BESVS în componenţa birourilor electorale ale
secţiilor de votare din străinătate 2.268 de membri, dintre care 1.273 reprezentanţi ai competitorilor politici stabiliţi de BEC
şi 995 de membri propuşi de MAE. Ca urmare a retragerii/refuzului unor reprezentanţi ai celor 7 competitori politici de a
participa la procesul electoral, la data de 26 mai 2019, în cadrul birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate,
erau desemnaţi 2.247 de membri, din care 1.187 din partea partidelor şi 1.060 din partea MAE.

Legislația nu prevede înscrierea prealabilă a alegătorilor. Nu există metode vot alternative, precum
votul prin corespondență sau votul în avans.
Pentru a asigura tuturor alegătorilor posibilitatea de a vota, Parlamentul ar trebui să extindă votul
prin corespondență50 la toate tipurile de alegeri.
50

A se vedea https://expertforum.ro/loteria-votului-prin-corespondenta-voi-il-trimiteti-dar-nu-se-stie-unde-ajunge/
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Recomandăm implementarea votului în avans51 în secțiile din străinătate și România, pentru o
perioadă de cel puțin trei zile înaintea datei alegerilor.
Orice metodă alternativă de vot implică riscuri de securitate, care trebuie eliminate prin
introducerea unor măsuri suplimentare de siguranță. Pentru votul în avans recomandăm realizarea
unor urne de plastic, cu sigiliu cu autostrângere, marcat cu serie unică, pentru a împiedica
deschiderea urnelor înainte de încheierea votării.
Atât la referendum, cât și la europarlamentare cei mai mulți alegători s-au prezentat la urne în secții
din Marea Britanie, Germania, Belgia, Italia și Republica Moldova. Pe parcursul întregii zile, prin
intermediul observatorilor din străinătate, call center-ului și paginii web www.votcorect.ro au fost
transmise sesizări privind condițiile de vot dificile în anumite secții de vot din străinătate.

Cele mai multe sesizări au provenit din Marea Britanie (306), Germania (52), Olanda (34), Spania
(26), Franța (20), Danemarca (17), Irlanda (17), Belgia (16) şiItalia (16). Un număr de 445 de sesizări
legate de aceste secții au fost tranmise MAE de către Expert Forum pentru a identifica soluții pentru
următoarele alegeri, dar și pentru a sancționa posibilele abateri de la legislație. Până la momentul
publicării acestui raport nu există niciun răspuns din partea MAE, deși termenul de 30 de zile
specificat în OG 27/2002 a expirat.
Sesizările au făcut referire la: un număr semnificativ de persoane care au așteptat să voteze (inclusiv
la orele 21), lipsa dotărilor secțiilor de votare și a serviciilor pentru alegătorii care așteptau la coadă,
lipsa materialelor electorale (urne, ștampile) sau lipsa membrilor birourilor electorale52. Un
comunicat emis de MAE în ziua alegerilor afirma că nu există secții din votare unde lipsesc materiale
electorale53. Au fost identificate și secții unde securitatea fizică a membrilor birourilor electorale,
observatorilor și alegătorilor ar fi putut fi pusă în pericol, din cauza situației tensionate.
Considerăm că un număr semnificativ de alegători nu au putut vota în străinătate, iar acesta este
un factor decisiv care ar putea determina rezultatul unor alegeri sau unui referendum. Procedurile
electorale și organizarea deficitară nu trebuie să blocheze accesul persoanelor la vot și nu trebuie
să fie factori care să determine rezultatul unor procese electorale.
51 A se vedea procedurile din Canada https://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=vote&document=index&lang=e și din Estonia
https://www.valimised.ee/en/estonian-elections-nutshell/advance-voting
52
53

A se vedea toate plângerile aici https://expertforum.ro/plangere-mae-vot-strainatate/
http://www.mae.ro/node/49060
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Un singur exemple de la Secția diaspora 13454 ne arată că:
Sectia s-a închis la 21.30, dupa ce toti aflati in consulat la acel moment au votat. Au fost însă foarte
mulți în curtea consulatului care nu au mai putut vota pentru că aplicatia s-a inchis la 21.30 (am
estimat în jur de 200 persoane în curte și încă 100-200 în perimetrul extern, la coada încă).
Alegătorii sunt transportați la secția de
votare în mod organizat

Evaluarea secției de votare

Da, 3, 5%
Foarte
proastă, 2,
3%

Proastă, 8,
13%

Nu știu,
16, 25%
Bună, 30,
47%

Foarte
bună, 24,
37%

Nu, 45,
70%

Intimidarea alegătorilor

Intimidarea membrilor BESV

Da, 4, 6%

Da, 10,
15%

Nu, 57,
85%

Nu, 64,
94%

54

A se vedea relatarea observatorului din secția 134, Dublin aici: https://votcorect.ro/jurnal-de-observator-alegeri-26-mai2019-sectia-134-daublin/
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EFOR a solicitat MAE lista de materiale transmise către fiecare secție de votare, iar răspunsul poate fi
consultat pe pagina www.expertforum.ro/raport-observare-europarlamentare-2019.
Cele mai multe buletine de vot s-au solicitat la secțiile din Bruxelles 1 și 2, unde au fost cerute câte
10.000 de buletine și s-au primit 9975, respectiv 6 ștampile. Mai multe secții din Marea Britanie au
cerut câte 8000 de buletine de vot (Londra 1 și 2, Londra Brent, Stratford, Harrow, Battersea,
Barking, Slough), respectiv 7 ștampile. În Germania, pentru toate cele 25 de secții s-au cerut câte
4000 de buletine de vot, respectiv 6 ștampile. În Italia, buletinele cerute s-au plasat între 3000 și
4500, iar ștampilele între 4 și 6. Cele mai multe buletine, 4500, s-au cerut pentru secțiile din Roma și
Ladispoli. În Spania, secțiile din Sevilla, Lepe, Palos de la Frontera, Malaga și Almendralejo au primit
câte 5000 de buletine și 6 ștampile. În cele 3 secții din Madrid s-au primit câte 4000 de buletine de
vot și 6 ștampile. Având în vedere că pentru secțiile din România, care pot avea în medie până la
2000 de alegători s-a recomandat un număr de 5 ștampile, este evident că nu se poate vota cu
același număr de ștampile la 4-5000 de alegători. Așadar, numărul de buletine și ștampile/cabine
este disproporționat.
Deschiderea mai multor secții de votare nu reprezintă decât parțial o soluție pentru votul din
străinătate. EFOR și Centrul pentru Inovare Publică55 au publicat liste de recomandări după alegerile
europarlamentare, care fac trimiteri la echiparea cu resurse suficiente a secțiilor de votare.
Lista recomandărilor propuse de EFOR cuprinde:
-

-

-

-

Suplimentarea numărului membrilor birourilor electorale, inclusiv prin modificarea
legislației, astfel încât biroului secției de votare să poată avea maximum 15 membri, iar
fiecare membru să poată avea până la doi supleanți. De asemenea, recomandăm formarea
în străinătate a unei structuri similare Corpului Experților Electorali, care să sprijine
pregătirea membrilor birourilor electorale, care nu beneficiază de aceleași condiții ca în
țară.
Mărirea numărului de secții în sediile ambasadelor sau consultatelor, acolo unde spațiul
permite, astfel încât să fie valorificate cât mai multe încăperi
Mărirea numărului de tablete, la 2 sau 3 în secțiile unde este nevoie și preluarea
prevederilor din Legea 370/2004, conform cărora un membru al biroului electoral poate
prelua atribuțiile operatorului, prin decizie a președintelui
Transmiterea unui număr de ștampile suplimentare, minim două, care pot fi folosite în caz
de nevoie. Dacă utilizarea acestora nu este necesară, pot rămâne sigilate până la finalul
zilei
Simplificarea formatului listelor electorale suplimentare, prin reducerea câmpurilor
Preînregistrare opțională, care să permită alegătorilor să opteze pentru un anumit stat.
Această măsură ar putea ajuta la dimensionarea mai eficientă a secțiilor de votare
Posibilitatea de a prelungi votul după ora 21 (a se vedea secțiunea Închiderea secției de
votare)
Prevederea unor măsuri suplimentare de securitate și organizare tehnică pentru
desfășurarea acestor procese

Anomalii constatate în centralizarea proceselor verbale

55

www.inovarepublica.ro/solutiivotdiaspora, www.inovarepublica.ro/votulanticipat
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Scrutinul56 din 26 mai a însemnat un pas înainte în informatizarea procesului electoral. Conform art.3
din OUG nr.6/2019, SIMPV a fost utilizat nu doar la verificarea cheilor de control ale proceselor
verbale de consemnare a rezultatelor votului din secţii, ci şi la transmiterea acestora către birourile
electorale judeţene. Măsura a permis creşterea vitezei de centralizare a rezultatelor, primele
rezultate parţiale fiind afişate pe site-ul BEC la cateva ore după închiderea secţiilor de votare.
Pe de altă parte, verificarea informatică a corectitudinii şi coerenţei datelor din procesele verbale nu
a permis eliminarea erorilor. În cele ce urmează vom enumera câteva dintre cele mai flagrante, aşa
cum rezultă din fişierele .csv descărcare din secţiunea “Rezultate finale” a site-ului
http://europarlamentare2019.bec.ro/, în data de 6 iunie 2019.

Alegerile pentru Parlamentul European

În 414 secţii de votare, diferenţa dintre numărul buletinelor de vot primite (pct.c) şi al celor
neîntrebuinţate sau anulate (pct.d) diferă de suma voturilor valabil exprimate (e) şi a celor nule (f).
Cu alte cuvinte, nu toate buletinele care au intrat în secţie s-au regăsit la sfârşitul zilei.

Judeţul
Alba
Arad
Arges
Bacau
Bihor
Bistrita-Nasaud
Botosani
Brasov
Braila
Buzau
Caras-Severin
Calarasi
Cluj
Constanta
Dambovita
Dolj
Galati
Giurgiu
Harghita
Hunedoara
Ialomita
Iasi
Ilfov
Maramures
Mehedinti
Mures
Neamț
Olt
Prahova
Sibiu
Suceava
56

Numărul secţiilor de vot cu
discrepanţe
2
9
11
5
6
2
4
11
6
9
26
2
14
24
8
16
10
4
2
2
1
36
4
5
7
11
1
3
6
4
3

Teleorman
Timis
Tulcea
Vaslui
Vâlcea
Vrancea
Sector 1
Sector 2
Sector 3
Sector 4
Sector 5
Sector 6
Străinatate
Total

Secțiune realizată de Mircea Kivu, sociolog

43

10
7
5
3
13
1
17
9
28
1
8
13
47
416

Cele mai flagrante cazuri s-au înregistrat în trei secţii din străinătate, unde, conform înregistrărilor, ar
fi dispărut, din fiecare, peste două mii de buletine de vot:
Ţara

Localitatea

Numărul
secţiei de
votare

Italia

Aosta

219

Buletine
de vot
primite
c
4000

Buletine de vot
neîntrebuinţate
si anulate
d
54

Voturi
valabil
exprimate
e
534

Voturi
nule

Buletine
utilizate

12

c-d
3946

Voturi
numărate
e+f
546

Italia

Alessandria

209

4000

72

1306

22

3928

1328

Germania

Nürnberg

110

4000

28

1719

0

3972

1719

f

Conform art. 49 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, la punctul h) din procesele verbale ar fi trebuit
menţionate inclusiv situaţiile în care numărul buletinelor de vot găsite în urnă adunat cu cel al
buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate diferă de numărul total de buletine de vot primite. În
toate cazurile enumerate mai sus, procesele verbale scanate nu conţin menţiuni referitoare la aceste
anomalii.
Numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale care s-au prezentat la urne (pct. b) ar trebui
să fie egal cu suma voturilor valabil exprimate (pct. e) şi a celor nule (pct.f). Legea electorală însă nu
prevede obligativitatea acestei egalităţi, ci doar să nu fie mai multe voturi valabil exprimate decât
diferenţa dintre totalul alegătorilor prezenţi şi voturile nule (pct. e ≤ pct. b – pct. f). Explicaţia ar fi că
pot exista situaţii excepţionale (un alegător pleacă din secţia de votare cu buletinul de vot) care nu
ar trebui să ducă la imposibilitatea încheierii procesului verbal.
Spre deosebire de alegerile pentru Parlamentul European, în legea referendumului s-a introdus, prin
OUG nr.29/2019, norma imperativă conform căreia “numărul participanţilor trebuie să fie egal cu
suma ce rezultă din adiţionarea cifrelor de la pct. 5, 6 şi 7 [voturi DA, voturi NU şi voturi nule – n.n.]”.
În procesele verbale de la referendum nu s-a înregistrat nicio incorectitudine, din acest punct de
vedere. Este greu de înţeles de ce, la două scrutine electorale simultane, s-a decis folosirea unor
norme diferite – cu atât mai mult cu cât Legea 33/2007 fusese şi ea modificată, tot în preajma
scrutinului, prin OUG nr.6/2019.
În total, au existat 441 de secţii în care au fost înregistraţi mai mulţi votanţi decât voturi exprimate
(valide sau nule). Admiţând posibilitatea unor accidente, este greu de imaginat scenariul prin care,
într-o singură secţie de vot, pot lipsi mai mult de 100 de voturi. Şi totuşi, au existat 13 astfel de secţii:

Județ

Arad
Arad
Arad
Giurgiu
Iaşi
Sibiu
Teleorman
Vâlcea
Vâlcea
Vâlcea

UAT

Arad
Igneşti
Şicula
Joiţa
Iaşi
Sibiu
Scrioaştea
Râmnicu Vâlcea
Râmnicu Vâlcea
Zătreni

Numărul
secției de
votare
43
299
372
170
36
74
270
8
14
428

Numărul total
al alegătorilor
care s-au
prezentat
889
241
801
1556
1094
1116
1091
978
1089
305

Numărul
voturilor
valabil
exprimate
421
123
302
847
606
933
939
468
442
182

Numărul
voturilor nule

22
3
7
16
4
3
30
8
15
8

Diferenţa
alegători –
voturi
exprimate
446
115
492
693
484
180
122
502
632
115
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Sector 5
Străinătate
Străinătate

Bucureşti
Italia
Spania

954
186
344

623
1277
2207

492
1150
1605

12
26
32

119
101
570

E greu de înţeles cum a fost posibil ca, de exemplu, în secţia de votare 372 din satul Chereluş,
comuna Şicula să se prezinte la vot toţi cei 763 (din 763) alegători din lista permanentă, plus 38 pe
lista suplimentară, iar în urne să fie găsite doar 302 voturi valabile şi 7 nule – şi cei nouă membri ai
biroului să nu sesizeze nicio neregulă. De altfel, niciunul din procesele verbale din secţiile enumerate
nu conţine menţiuni privind situaţii deosebite57.
Referendum
O primă inadvertenţă este faptul că există cazuri (este drept, nu multe) în care numărul persoanelor
înscrise în lista pentru referendum diferă între procesele verbale pentru Întrebarea 1 şi Întrebarea 2.

Județ

Constanţa
Neamţ
Vâlcea
Vâlcea

Numărul
secției de
votare
478
26
138
323

Persoane înscrise în lista pentru referendum
Q1
Q2
477
1282
167
1084

473
1253
983
1080

Anomalia a fost sesizată de Curtea Constituţională, care în data de 13 iunie 2019 a solicitat BEC să
precizeze “care sunt diferenţele existente în procesele verbale întocmite pentru cele două întrebări
de către Birourile Electorale Judeţene ce au condus la consemnarea de către BEC a unui număr
diferit de persoane la pct. 1 din procesele verbale, respectiv la rubrica ”numărul persoanelor înscrise în
lista pentru referendum”.
Mai grav este faptul că numărul participanţilor diferă între Întrebarea 1 şi Întrebarea 2. Conform
proceselor verbale finale întocmite de BEC, numărul participanţilor la referendum a fost 7.922.591 la
întrebarea 1 şi 7.923.869 la întrebarea 2, existând deci o diferenţă inexplicabilă de 1278 participanţi.
Gravitatea acestei neconcordanţe este dată de faptul că de numărul participanţilor depinde
validarea sau nu a referendumului.

57

În cazul secţiei 43 din Arad, BEJ Arad a emis Decizia de modificare nr.41 pri care a constatat diferenţe între procesul
verbal electronic şi cel completat pe hârtie şi a decis că valabile sunt informaţiile de pe hârtie, dar nu a avut nimic de zis în
legătură cu faptul că 728 de alegători ai produs doar 309 voturi.
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Această eroare a fost posibilă datorită
formulării contradictorii a alin.f) al art.2
al Deciziei nt.73D din 14.05.19 a B.E.C.:
“pentru fiecare dintre întrebările de la
referendumul naţional [s.n.] stabileşte
numărul alegătorilor prezenţi la urne ,
prin numărarea semnăturilor înscrise pe
listele electorale existente în secţia de
votare.” Cu alte cuvinte, deşi se numără
aceleaşi semnături (căci există un singur
set de liste permanente şi suplimentare
pentru referendum), se dă posibilitatea
stabilirii câte unui rezultat al numărării
pentru fiecare întrebare.

Asemenea diferenţe s-au înregistrat în
400 de secţii, distribuite astfel:

Judeţul
Alba
Arad
Bacau
Bihor
Bistrita-Nasaud
Botosani
Caras-Severin
Constanta
Dolj
Harghita
Hunedoara

Număr de
secţii
1
11
11
10
2
1
6
16
27
2
13

Ialomita

5

Iasi

31

Ilfov
Maramures

5
5

Judeţul

Număr de secţii

Mehedinti
Neamt
Olt
Suceava
Teleorman
Timis
Tulcea
Vaslui
Vâlcea
Vrancea
Bucureşti,
Sector 1
Bucureşti,
Sector 3
Bucureşti,
Sector 5
Străinatate
Total

16
16
34
15
3
20
10
2
9
11
5
34
20
59
400

Aceste erori provin din ambiguităţile legii referendumului referitoare la situaţia existenţei mai
multor întrebări în acelaşi referendum. Este de discutat dacă întrebările trebuie înscrise pe buletine
de vot separate sau pe unul singur. Cert e că cele două buletine cvasi-identice au generat în secţiile
46
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de votare numeroase probleme, fiind adesea introduse greşit în urnele respective. O minimă măsură
de prevedere ar fi fost tipărirea lor pe hârtie de culori diferite.
Chiar în condiţiile existenţei a două buletine de vot, volumul de muncă şi numărul erorilor la
redactarea proceselor vebale din secţiile de votare ar fi putut fi semnificativ redus prin utilizarea
unui singur formular pentru ambele întrebări, care să cuprindă o singură dată informaţiile comune
pentru ambele întrebări (punctele 1 şi 2).
Considerăm că aceste situații sunt rezultatul slabei instruiri şi neatenţiei celor implicaţi în procesul
electoral. Cert este că existenţa lor creează premisele creşterii neîncrederii publicului în
corectitudinea alegerilor. Din datele existente, nu putem concluziona că există un proces organizat
și sistematic de falsificare a datelor privind rezultatele celor 2 scrutine.
Recomandăm punerea în acord a reglementărilor privind formularele pentru procesele verbale,
pentru a evita diferențe terminologice sau de structură a cheilor de control.

XII.

REZULTATE

Alegeri pentru Parlamentul European
Partid național

Voturi

Mandate

Partidul Național Liberal

2.449.068

10

Partidul Social Democrat

2.040.765

8

Alianța 2020 USR+PLUS

2.028.236

8

PRO România

583.916

2

Partidul Mișcarea Populară

522.104

2

Uniunea Democrată Maghiară din România

476.777

2

Partidul Alianța Liberalilor și Democraților

372.760

0

Candidat independent: Peter Costea

131.021

0

Candidat independent: George Simion

117.141

0

Candidat independent: Gregoriana Tudoran

100.669

0

Uniunea Națională pentru Progresul României

54.942

0

Partidul PRODEMO

53.351

0

Partidul România Unită

51.787

0

Partidul Socialist Român

40.435

0

Partidul Social Democrat Independent

26.439

0

Blocul Unității Naționale

20.411

0
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Referendum58

Întrebarea
1
Întrebarea2

XIII.

DA

NU

7.922.591

6.459.383 (85,91%)

1.059.678 (14,09%)

403.53

43,35

7.923.869

6.477.865 (86,18%)

1.038.916 (13,82%)

407.088

43,35

Nr.
alegătorilor
înscrişi
18.277.511

Nr.
participanţilor

18.278.290

Voturi
nule

Prezenţa
la vot

RECOMANDĂRI

Legislația electorală
Leguitorul ar trebui să ia măsuri pentru modificarea legislației electorale la momentul oportun,
pentru a evita modificările realizate cu puțin timp înaintea alegerilor, care pot compromite buna
desfășurare a proceselor electorale.
Elaborarea unui Cod Electoral consolidat, care să creeze un cadrul legislativ uniform.
Administrația electorală
Legea ar trebui să prevadă că şedinţele birourilor electorale la orice nivel sunt publice.
Procedura de formare a birourilor electorale ar trebui să asigure posibilitatea candidaților
independenți de a desemna reprezentanți.
Legislația trebuie modificată pentru a permite formarea birourilor electorale din străinătate din mai
mulți membri, la care se adaugă cel puțin doi suplinitori pentru fiecare membru.
Consolidarea capacității profesionale a membrilor Corpului Experților Electorali, prin formare
continuă și evaluare constantă. Autoritățile electorale pot folosi feedback din partea membrilor
birourilor electorale pentru îmbunătățirea procesului de formare.
Înregistrarea candidaților
Pentru a încuraja participarea politică, numărul semnăturilor de susţinere prevăzut de lege ar trebui
redus atât pentru listele de candidaţi, cât şi pentru candidaturile independente. Acest număr nu ar
trebui să depăşească în niciun caz 1% din numărul total al alegătorilor înscrişi în liste.
Legea ar trebui modificată astfel încât să permită oricărui alegător să semneze pentru susţinerea mai
multor candidaturi.
Este necesară introducerea unui mecanism eficient şi transparent de verificare a semnăturilor de
susţinere, în conformitate cu Codul de bune practici în materie electorală al Comisiei de la Veneţia.
Autorităţile ar trebui să facă eforturi pentru actualizarea permanentă a Registrului Partidelor
Politice, iar mecanismul înscrierii alianţelor şi listelor de candidaţi ar trebui să respecte dreptul
partidelor de a-şi alege reprezentanţii.

58

Referendumul a fost validat de CCR la mai mult de o lună după desfăşurarea scrutinului, pe 27 iunie 2019.
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Campania electorală
Legislaţia trebuie să includă reglementări clare, rezonabile şi uniforme privind activităţile desfăşurate
de partide în scopul promovării mesajului electoral, indiferent dacă acestea se desfăşoară în
perioada campaniei electorale sau în afara ei.
Finanțarea partidelor și campaniei electorale
Consolidarea platformei www.finantarepartide.ro prin publicarea în format deschis a datelor
disponibile conform art 46 și 54 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind
finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale59.
Stabilirea unor limitări la un procent de maximum 30% pentru sumele din subvenții care pot fi
folosite pentru campania electorală pentru alegerile pentru Parlamentul European.
Observarea procesului electoral
Procedura de acreditare trebuie amendată astfel încât aceasta să fie valabilă pentru toate secțiile de
votare, fără limitări teritoriale.
Punerea în acord cu privire la procedura de acreditare prevăzută în Legea 208/2015.
Reformularea prevederilor privind observarea alegerilor astfel încât să permită monitorizarea de
către persoanele acreditate a întregului proces electoral.
Educația alegătorilor
Pentru a asigura informarea corectă și timpurie a alegătorilor, recomandăm elaborarea unor
materiale de educație electorală în timp util și diseminarea acestora pe scară largă.
Pentru corecta informare a alegătorilor în ziua alegerilor, trebuie afișate materiale informative
(afișe) în fiecare secție de votare, care să cuprindă cel puțin orele de votare și principalele
reglementări privind votul.
Ziua scrutinului
Legislația trebuie să specifice o procedură detaliată şi uniformă pentru sigilarea urnelor de vot,
precum și standarde pentru confecționarea și aplicarea sigiliilor.
Procedurile privind administrarea SIMPV trebuie clarificate și detaliate.
Perioada pentru depunerea cererilor pentru urna specială trebuie să fie extinsă, cel puțin și pentru
ziua votului.
Președinții birourilor electorale, cu acordul unui birou electoral superior, trebuie să poată prelungi
procesul de votate în situații excepționale.
Punerea în acord a reglementărilor privind formularele pentru procesele verbale, pentru a evita
diferențe terminologice sau de structură a cheilor de control.

59

Reamintim că EFOR și Centrul pentru Inovare Publică au propus recomandări care au fost incluse în Planul de Acțiuni
2018-2020 în cadrul Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă (OGP), privind Creșterea transparenței prin publicarea
datelor deschise cu privire la finanțarea. https://expertforum.ro/wp-content/uploads/2018/05/angajamente-propuse-PNA2020_AEP.pdf
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Votul în străinătate
Pentru a asigura tuturor alegătorilor posibilitatea de a vota, leguitorul ar trebui să extindă votul prin
corespondență la toate tipurile de alegeri.
Implementarea votului în avans în secții din străinătate și România, pentru o perioadă de cel puțin
trei zile înaintea datei alegerilor.
Suplimentarea numărului membrilor birourilor electorale, astfel încât biroului secției de votare să
poată avea maximum 15 membri, iar fiecare membru să poată avea până la doi supleanți.
Formarea în străinătate a unei structuri similare Corpului Experților Electorali, care să sprijine
pregătirea membrilor birourilor electorale, care nu beneficiază de aceleași condiții ca în țară.
Mărirea numărului de secții în sediile ambasadelor sau consultatelor, acolo unde spațiul permite,
astfel încât să fie valorificate cât mai multe încăperi.
Mărirea numărului de tablete, la 2 sau 3 în secțiile unde este nevoie și preluarea prevederilor din
Legea 370/2004, conform cărora un membru al biroului electoral poate prelua atribuțiile
operatorului, prin decizie a președintelui
Transmiterea unui număr de ștampile suplimentare, minim două, care pot fi folosite în caz de
nevoie. Dacă utilizarea acestora nu este necesară, pot rămâne sigilate până la finalul zilei
Simplificarea formatului listelor electorale suplimentare, prin reducerea câmpurilor.
Preînregistrare opțională, care să permită alegătorilor să opteze pentru un anumit stat. Această
măsură ar putea ajuta la dimensionarea mai eficientă a secțiilor de votare
Participarea persoanelor cu dizabilități
Alegătorii cu dizabilități care se prezintă la secția de votare trebuie să aibă posibilitatea de a vota,
prin excepție, la o altă secție de votare, dacă secția la care sunt arondați nu este accesibilă60.
Introducerea unor cabine speciale pentru persoane cu dizabilități.
Autoritățile electorale trebuie să întreprindă toată măsurile necesare pentru a se asigura de faptul că
persoanele cu dizabilități auditive sau vizuale primesc informațiile necesare privind procedurile de
vot și pot vota fără bariere.

60

AEP a propus deja această modalitate de votare.
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XIV.

STATISTICI

https://atlaselectoral.eu/uat/voturi_pnl2019.html

https://atlaselectoral.eu/uat/voturi_psd2019.html
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https://atlaselectoral.eu/uat/voturi_usrplus2019.html

https://atlaselectoral.eu/uat/uat_scoring_udmr2016-2019.html
UMDR a câștigat voturi în județe unde tradițional nu avea succes electoral, în special în Moldova și în
județe din sud.
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https://atlaselectoral.eu/uat/liste_suplimentare_uat.html

https://atlaselectoral.eu/uat/uat_voturi_nule.html
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http://atlaselectoral.eu/uat/uat_referendum2019_voturinule.html
Mediana e 6.1%, abaterea standard 5%

https://atlaselectoral.eu/uat/referendum_raport_pe.html
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https://atlaselectoral.eu/uat/referendum_participare.html

https://atlaselectoral.eu/cartiere/cartiere_participare.html
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